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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Історія кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка нараховує стільки ж років, як і сам університет. У Статуті Університету 

Св. Володимира (так його назвали при заснуванні) від 25 грудня 1833 року в 6-му 

розділі (§33) «Про Факультети та предмети викладання» зазначено, що «До складу 

Філософського Факультету входять такі кафедри: «... ІІ-ге Відділення: 1) Чиста та 

Спеціальна Математика. 2) Астрономія. 3) Фізика та Фізична Географія. 4) Хімія. 5) 

Мінералогія і Геогнозія. 6) Ботаніка. 7) Зоологія. 8) Технологія, Сільське 

Господарство, Лісівництво і Архітектура». 

За 180 років існування кафедри, яка в різні часи та за різних політичних обставин 

і режимів була розділена відповідно до диференціації зоологічної науки та державних 

потреб на кафедру зоології безхребетних і кафедру зоології хребетних, кафедру 

гідробіології, кафедру іхтіології, кафедру екології та біогеографії, кафедру ентомології, 

кафедру іхтіології та гідробіології. В 1985 р. вона знову стала єдиною кафедрою 

зоології, але у 2010 р. від неї відєдналася новоутворена кафедра екології та охорони 

навколишнього середовища. На кафедрі зоології працювало багато всесвітньо відомих 

вчених, викладачів та громадських діячів. Серед них ми з гордістю згадуємо такі відомі 

імена, як О.Ф.Міддендорф, К.Ф.Кесслер, О.Ф.Мірам, О.М.Паульсон, О.О.Ковалевський, 

М.В.Бобрецький, О.О.Коротнєв, В.К.Совинський, О.М.Сєверцов, М.М.Воскобойніков, 

І.І.Шмальгаузен, Б.О.Сварчевський, П.П.Поспєлов, В.М.Артоболевський, Д.О.Белінг, 

О.Г.Лебедєв, О.П.Маркевич, О.П.Кришталь, Д.К.Третяков, О.П.Корнєєв, В.А.Мовчан, 

О.Б.Кістяківський та багато інших, працею, науковими досягненнями та відкриттями 

яких був звеличений Київський університет. Більшість з них у свій час очолювали в 

університеті згадані кафедри зоологічного профілю, деякі – обіймали посаду декана 

біологічного факультету (Н.В.Бобрецький, О.П.Корнєєв) чи працювали проректором 

(Н.В.Бобрецький, О.П.Маркевич) і, навіть, керували самим університетом 

(Н.В.Бобрецький). У подальшому, перейшовши на роботу до інших установ, вони також 

обіймали високі керівні посади, що давало їм можливість організовувати та 

спрямовувати розвиток різних галузей зоологічної науки. 

У свій час курси, які читали викладачі кафедри зоології (анатомія, 

морфологія, цитологія, гістологія, фізіологія тварин, генетика та ін.), дали поштовх 

для створення відповідних кафедр в університеті, що і досі плідно працюють на 

навчальній та науковій ниві. 

Метою проведення ювілейної заочної конференції на честь 180-річчя 

заснування кафедри зоології є не тільки вшанування пам'яті тих людей, хто 

працював на кафедрі та додавав слави університету своїми роботами, 

відкриттями та науковими школами. Основною метою разом з цим є підведення 

підсумків досягнень сучасної зоологічної науки. 

Хоча серед сучасних біологів знаходяться і такі фахівці, які вважають 

зоологію наукою минулих століть, однак варто не забувати, що представники 

багатьох країн світу ще в 1991 році в Ріо-де-Жанейро поставили перед людством 

конкретне завдання збереження біологічного різноманіття видів організмів, 
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прийнявши відповідну конвенцію. Саме це завдання є найбільш актуальним і 

націлене на збереження всієї біосфери, а отже, і «домівки» Homo sapiens. У 

сучасних умовах, як і в майбутньому, його ніхто не зможе виконати без знань 

систематичних наук, до якої відносять і зоологію в тому числі. Окрім цього в 

Україні був прийнятий Закон «Про твариний світ» (2001), де йдеться, зокрема, про 

створення та ведення кадастру. Кожна країна має знати свої зооресурси задля їх 

використання, відтворення та збереження. 

На превеликий жаль, в цьому році, хоча й планували провести ювілейну 

конференцію, зробити цього не вдалося. У першу чергу, причинами цього стали 

трагічні події на території країни, які дестабілізували ситуацію у суспільстві. Це 

змінило політичну позицію та економіку країни, а також вплинуло на життя 

мільйонів людей. 

Недивлячись на все вище викладене, оргкомітет конференції все ж 

працював. Ми обмежилися проведенням ювілейного розширенного засідання 

кафедри зоології зі спогадами ветеранів, співробітників, аспірантів і студентів 

кафедри та запрошених гостей про минуле і сьогодення зоології в стінах 

університету, а також виданням матеріалів заочної Всеукраїнської конференції, з 

якими можна ознайомитися на сайті навчально-наукового центру «Інститут 

біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Від щирого серця вітаю всіх співробітників, ветеранів та випускників 

кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі 

славним 180-річчям з дня заснування кафедри і університету. Бажаю усім щастя, 

здоров'я та великих успіхів, як в особистому житті, так і на науково-педагогічній 

ниві і саме головне – мирного неба над головою. 

 

Завідувач кафедри зоології, 

проф. В.В.Серебряков 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КРЕЙДЯНИХ СТЕПІВ ХАРКІВСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТЕЙ 

 

Василюк О.В.,Коломицев Г.О. 

Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України 

01601, м.Київ, вул..Б.Хмельницького, 15,  

vasyliuk@gmail.com, g.kolomytsev@gmail.com 

 

Вступ. В Україні виходи крейдяних порід у значній кількості зустрічаються 

переважно в басейні р. Сіверський Донець на території Луганської, Харківської та 

Донецької областей. Тільки в цих регіонах України поширена своєрідна крейдяна 

флора, що характерна для таких утворень.Крейдяні відслонення являють собою 

виходи крейдяних порід (крейда, мергель, трепел та інші), що були утворені 

протягом крейдового періоду та згодом опинилися на поверхні в наслідок дії водної 

та повітряної ерозії. 

Специфічні умови крейдяного субстрату сприяють формуванню своєрідних 

рослинних угруповань. Такі рослинні угруповання можуть бути досить давніми та 

реліктовими за рахунок специфічності та стабільності умов їх існування. Флора 

крейдяних відслонень у своєму складі має значну кількість ендемічних та рідкісних 

рослин.  

До Червоної книги України (ЧКУ) занесені 18 видів крейдяних рослин, ще 16 

приурочені до виходів крейдяних порід, але можуть зустрічатися і в інших біотопах. 

Також, до Зеленої книги України занесені 5 угруповань рослинності, що зростають 

виключно на виходах крейдяних порід і ще 2, які є степовими і можуть також 

зростати на задернованих частинах крейдяних відслонень. Таким чином, крейдяна 

флора знаходиться під охороною законодавства, і має бути об’єктом особливої 

уваги та охорони. 

Виходи крейдяних порід є місцем поширення і типово степових видів рослин, 

у тому числі рідкісних та таких, що знаходяться під охороною. Загалом 33,4% видів 

рослин та 29% видів тварин, включених до ЧКУ мешкають виключно у степах та 

інших природних сухих відкритих біотопах і не здатні існувати в інших умовах 

 Одним з основних факторів, що загрожують існуванню охоронюваних видві 

та біорізноманіттю виходів крейдяних порід сьогодні, є лісогосподарська діяльність, 

яка має значне поширення в областях східної України. Лісорозведення на території 

первісно безлісних біотопів є значною загрозою для збереження їх біорізноманіття 

[1]. Також вкрай негативно впливають такі антропогенні фактори як надмірне 

випасання худоби та розорювання ділянок, прилеглих до виходів крейдяних порід. 

Такий вплив стимулює ерозійні процеси та призводить до вимивання та 

вивітрювання незакріпленого ґрунту та розповсюдження рудеральних рослин. 

Видові нариси Червоної книги України містять рекомендації щодо 

необхідних умов охорони занесених до неї видів. 120 видів рослин (15 %) серед 

таких рекомендацій мають і заборону створення штучних лісових насаджень. 

mailto:vasyliuk@gmail.com
mailto:g.kolomytsev@gmail.com
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Серед таких видів – 9 крейдяних (50 % від їх кількості у ЧКУ; Alyssum gymnopodum 

P.Smirn , Androsace koso-poljanskii Ovcz., Artemisia hololeuca M.Bieb. Ex Besser , 

Diplotaxis cretacea Kotov, Hyssopus cretaceus Dubjan., Koeleria talievii Lavrenko, 

Rhinanthus cretaceus Vassilcz., Scrophularia cretacea Fisch. Ex Spreng., Syrenia 

talijevii Klokov) та 8 умовно крейдяних (50 % від їх кількості у ЧКУ; Astragalus 

cretophilus Klokow, Carex pediformis CA Mey., Chamaecytisus graniticus (Rehmann) 

Rothm., Festuca cretace aT.Pop. et Proskor., Helianthemum canum (L.) Hornemsl, 

Irisfurcata M.Bieb., Onosma tanaitica Klokov, Scorzonera austriaca Willd.). Для 

організації захисту крейдяних біотопів, в тому числі від лісорозведення, необхідне 

проведення їх інвентаризації. 

Виходи крейдяних порід являють собою біотоп, який можна досить точно 

ідентифікувати за даними дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).  

Метою нашого дослідження було провести таке дослідження для Донецької 

та Харківської областей, по аналогії з дослідженням, проведеним раніше по 

Луганській області [2], і здійснити інвентаризацію крейдяних відслонень вказаних 

областей. 

Ця праця є частиною громадського проекту «Степовий кадастр», що 

впорядковується та накопичується учасниками громадської кампанії «Збережемо 

українські степи!» починаючи з 2010 року. 

Матеріали та методи. Вихідними даними дослідження стали матеріали 

ДЗЗ, супровідна картографічна інформація сервісу GoogleEarth та створений нами 

векторний шар геоданих в ГІС із контурами крейдяних відслонень та степових 

ділянок.Управління картографічними матеріалами, просторовий аналіз, підрахунки 

площ об’єктів та візуалізацію здійснено в програмному комплексі ArcGIS. 

Результати. В ході дослідження визначено, що основна площа крейдяних 

оголень зосереджена в Україні саме в Луганській області (7909 га) , і це стало 

причиною проведення першого етапу нашого дослідження саме в Луганській 

області[2]. У той час як в Донецькій і Харківській областях , площа відслонень 

крейди, за нашими розрахунками, значно менша і становить,відповідно, 1158 га і 

1274 га. Таким чином крейди займають 0,3 % загальної площі Луганської області, 

0,02% Харківської та 0,05% Донецької областей. Це пов'язано не з відсотком 

збережених крейдяних відслонень з їх розподілом по областях. У той час, як в 

Луганській області крейди зустрічаються в 15 адміністративних районах з 18-ти, в 

Донецькій - у 6 з 17-ти , а в Харківській - в 6 районах з 26 наявних.  

Решта областей, в яких зустрічаються ще більш незначні ділянки крейдяних 

оголень (на порядки менші) , ми в цьому дослідженні не розглядаємо , так як 

характерна флора крейдяних оголень не виходить за межі Луганської, Харківської 

та Донецької областей. 

Просторовий розподіл крейдяних відслонень в Харківській і Донецькій 

областях приурочено до територій , що межують з Луганською областю і 

територій, що розташовані вздовж р.Сіверський Донець - на півночі і сході 

Харківської області вздовж річок Сіверський Донець, Оскіл і Вовча; та на півночі 

Донецької - так само по Сіверському Донцю. Виняток становить ділянка крейдяних 



Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах__________________________ 

 10 

відслонень на південному сході Донецької області в долині р.Кринки, просторово 

відірвана від усього ареалу крейдяного біотопу Східної України. 

Аналізуючи стан охорони крейдяних відслонень, ми з'ясували перелік 

територій природно-заповідного фонду, в межі яких потрапляють ділянки крейд. 

Таких територій виявилось вкрай мало. У Донецькій області це відділення УСПЗ 

"Крейдяна флора", НПП «Святі гори», РЛП «Краматорський», заказники «Крейдяна 

рослинність біля с.Кірове», «Крейдяне», «Обушок», «Пристенське», «Пришиб» та 

пам’ятки природи «Мар’їна гора», «Риф», «Скелеподібне оголення верхньої 

крейди». У Харківській області – заказники «Запилювач», «Вовчанський», 

«Міловський», «Куп’янський», «Коробочкине», «Крейдяний», «Осоківський», 

«Конопляне» та НПП «Двурічанський». 

У відмінності від Луганської області, де 2654,95 га крейдяних степів віддані 

під залісення (32,9 % від їх загальної площі), у Харківській та Донецькій областях, 

ситуація не настільки песимістична. У Донецькій області таких відслонень 

виявлено15 га, що становить 1 % загальної площі крейдяних степів області. У 

Харківській області переданих під залісення крейдне виявлено взагалі. 

Висновки. Проаналізувавши просторову структуру поширення крейдяних 

відслонень в Харківській та Донецькій областях, хочемо відзначити деякі загальні 

тенденції.Не зважаючи на часткове залісення (як правило невдале, за винятком 

ділянок в басейні р. Кринки) і відкидаючи крейдяні бори в НПП Святі гори, можна 

стверджувати, що більшість крейдяних виходів у східній Україні збереглися 

протягом тривалого історичного періоду в малозміненому вигляді.  

На наше переконання, цей факт прямо пов'язаний з практично повною 

непридатністю крейдяних ерозійних відслонень для сільськогосподарського 

використання (не рахуючи кар'єрів для видобутку крейди, що мають незначну 

площу). Частково, крейдяні оголення використовуються для випасу худоби, але 

значна крутизна більшості крейдяних схилів і специфічна рослинність, є причиною 

відсутності масової практики використання крейд як пасовища. Більш того, 

незначний випас, так само як і облаштування нір степовими бабаками (Marmota 

bobak (Muller, 1776), певним чином підтримує ерозійних характер екосистем.  

Разом з тим, несподіваним відкриттям стала належність деяких крейдяних 

відслонень до земель держлісфонду територій філії Українського природного 

степового заповідника «Крейдяна флора». Нами підраховано, що 34 види з числа 

занесених до Червоної книги України є ендеміками крейдяних оголень або 

переважно зустрічаються на них. Разом з тим, видові нариси ЧКУ містять 

рекомендації щодо необхідних умов охорони занесених до неї видів рослин і 

зокрема - заборону залісення ділянок їх зростання. Ця рекомендація зазначена 

для половини наявних в ЧКУ крейдяних видів. Враховуючи вкрай високу щільність 

охоронюваних видів на практично всіх крейдяних відслоненнях, ми схильні 

розглядати залісення на крейдяних схилах як принципово неприпустиме захід. 
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Кліщі-фітосеїди — група гамазових кліщів, більшість видів якої постійно 

мешкає на рослинах та є звичайним компонентом будь-якого природного 

наземного ценозу, їхній видовий склад у непорушених екосистемах з великим 

різноманіттям видів рослин є найповнішим. Значна частина цих кліщів є хижаками 

членистоногих — кліщів і дрібних комах. Саме тому їх використовують для 

біологічного захисту рослин від шкідників. Існує досить багато відомостей щодо 

видового складу кліщів-фітосеїд, які мешкають на сільськогосподарських 

культурах різних країн. Переважна кількість цих даних стосується садів та 

виноградників. Проте кліщі-фітосеїди мають значення не лише для галузі 

сільськогосподарського виробництва. Ці хижаки здатні стримувати чисельність 

шкідників й на інших породах рослин, яким фітофаги досить часто завдають 

великої шкоди, зокрема у міських рослинних асоціаціях. Разом з тим, майже немає 

відомостей щодо видового складу, розподілу видів фітосеїдних кліщів у міській 

смузі, де негативний антропогенний вплив на рослин та тварин є максимальним. В 

Україні цілеспрямовані дослідження хижих кліщів-фітосеїд на рослинах у містах 

раніше не провадились. Лише у деяких публікаціях можна знайти розрізнені 

відомості про окремі види [2, 3, 5]. 

Збір кліщів–фітосеїд, що мешкають на рослинах зелених насаджень міста, 

проводили протягом серпня та вересня 2011 р. Проби брали з дерево-

чагарникових та трав’янистих рослин у посадках, які знаходяться вздовж великих 

та менш завантажених автомагістралей, біля житлових і промислових будівель, в 

міських скверах на території м. Бровари Київської обл. в межах міської смуги. 

Кліщів збирали стандартними методами струшування на чорний папір з 

подальшим їх збором препаровальною голкою у 70%-ний спирт або прямого збору 

з листків під бінокулярним мікроскопом МБС–9. Для подальшого визначення 

видової належності кліщів виготовляли мікропрепарати за допомогою монтування 

у рідину Хоєра на предметному скельці фіксованого або живого матеріал [4, 6]. 

Результати дослідження. На рослинах міських насаджень м. Бровари 

взято 58 проб, фітосеїдних кліщів. На 25 видах дерево–чагарникових і 

трав’янистих рослин знайдено 14 видів 8 родів родиниPhytoseiidae. 

1.Amblyseius andersoni Chant, 1957 знайдено на шипшині собачій (Rosa 

canina, 0,95- індекс біотопічної приуроченості) і смородині чорній (Ribes nigrum, 

0,96). 



Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах__________________________ 

 13 

2. A. rademacheri Dosse, 1958 зібрано на кропиві дводомній (Urtica dioica, 

0,96) і пирію повзучому (Elitrigia repens, 0,85). 

3. Neseiulus herbarius Wainstein, 1960 досліджено на щавелі кінському 

(Rumex confertus, 0,92), подорожнику ланцетовидному (Plantago lanceolata 0,96). 

4. Euseius finlandicus Oudemans, 1915 знайдено на аличі (Prunus divaricata, -

0,49), глоді кроваво-червоному (Crataegus sanguinea, 0,55)), каштані кінському 

(Aeculus hippocastanum,0,009), клені гостролистому (Acer platanoides, 0,24), клені 

цукристому (A. saccharinum, -0,49), клені татарскому (A. tataricum, 0,52), клені 

ясенелистому (A. negundo, -0,13), крапиві дводомній (-0,71), липі серцелистій (Tilia 

cordata, 0,38), мишію сизому (Setaria glauca, -0,19), пирію повзучому (-0,49), 

шевковиці чорній (Morus nigra, 0,25), яблуні (Mallus domestica, -0,05), ясені 

американскому (Fraxinus americana, 0,46). 

5. Kampimodromus aberrans Oudemans, 1930 поселяється на липі 

серцелистій (0,21), смородині чорній (-0,16), яблуні (0,88). 

6. Typhlodromus cotoneastri Wainstein, 1961 знайдено на ялині колючій (Picea 

pungens, 1,00). 

7. T. laurae Arutunjan, 1974 відмічено на ялині европейській (P. abies , 1,00) 

8. Typhloctonus aceri Collyer, 1957 досліджено на клені ясенелистому (1,00). 

9. T. tiliarum Oudemans, 1930 зареєстровано на липі серцелистій (0,77) і 

яблуні (0,66). 

10. Paraseiulus incognitus Wainstein et Arutunjan, 1967 зібрано на шипшині 

собачій (1,00). 

11. P. soleiger Ribaga, 1902 знайдено на шовковиці чорній (1,00). 

12. Amblydromella (s. str.) caudiglans Scheuten, 1959 поселяється на обліписі 

крушиновидній (Hippophae rhamnoides, 1,00). 

13. A. (s. str.) pirianykae Wainstein, 1972 досліджено на ромашці 

продирявленій (Matricaria perforata, 0,99), полині (0,73). 

14. A. (Aphanoseius) clavata Wainstein, 1972 выявлено на спіреї Вангутта 

(Spiraea x vanhoutti, 0,82) і шипшині собачій (0,98). 

 Було знайдено 6 видів кліщів які поселяються на одному виді рослини 

(F=1,00),а саме T.сotoneastri на ялині колючій, T. laurae на ялині європейській, T. 

aceri на клені ясенелистому, P. incognitus на шипшині, P. soleiger на шовковиці, A. 

caudiglans на обліписі. Ці види можуть бути віднесені до стенойкних, тільки межах 

досліджуваної території,тому що в інших регіонах ці види кліщів можуть заселяти і 

інші види рослин [1]. 

 Інші 8 видів, які зареєстровані на двох і більше видах рослин віднесені до 

евріойкни.Серед них є група із 6 видів «з позитивною тенденцією до заселення 

рослин», в яких показник біото пічної приуроченості 0 < F < 1: 

A. andersoni (0,92-0,96), A. rademacheri (0,85-0,96), N. herbarius (0,92-0,96), T. 

tiliarum (0,66-0,77), A. pirianykae (0,73-0,99), A. clavata (0,82-0,98). 

 Види E. finlandicus та K. aberrans мають широкі межі показників відносної 

біотопічної приуроченості, що вказує на їх властивість заселяти велику кількість 

видів рослин (-0,71<F<0,55 та -0,16<F<0,88) 
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 Як видно E. finlandicus має від’ємний показник відносної біото пічної приуроченості 

по відношенню до рослин трав’янистого морфотипа, що підтверджує і раніше 

досліджена така екологічна особливість [1].  

Отже, в межах досліджуваної виборки, було встановлено нерівномірне 

заселення кліщами родини Phytoseiidae рослин, яке було помічено і раніше [4]. Це 

наочно проявляється в значеннях відносної біотопічної приуроченості кліщами-

фітосеїдами до видів рослин-хазяїв. 
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Вступ. Великі хижі ссавці – ведмідь, вовк і рись – невід’ємна складова 

частина природного спадку Карпат. Колись вони були поширені по всій Європі, а 

зараз їх життєздатні популяції в цій частині світу збереглися тільки у 

Скандинавських країнах, Європейській частині Росії, на Балканах та в Карпатах. В 

інших регіонах Європи місцями збереглися невеличкі залишки їх популяцій, які 

приречені на вимирання, якщо не будуть вжиті термінові заходи щодо їх 

збереження. 

Проблема полягає в тому, що ці тварини для свого проживання вимагають 

великих просторів мало порушеної природи, якої з кожним роком стає все менше. 

Цей процес не обійшов і Українські Карпати. Якщо ми хочемо зберегти великих 

хижаків у природі Карпат, треба вже зараз думати над тим, як забезпечити їх 

виживаня в умовах тотальної антропізації природи. Ведмідь і рись уже занесені до 

Червоної книги України, а вовка продовжують інтенсивно винищувати мисливці як 

ворога мисливського господарства. У цій статті ми спробували проаналізувати 

основні проблеми, без вирішення яких великих хижаків чекає похмуре майбутнє. 

Матеріали і методи. Для підготовки даної роботи були використані дані 

офіційної статистики, наукова література, законодавчі акти, власні спостереження.  

Обговорення результатів. Для оцінки стану популяції і змін, які в ній 

відбуваються, дуже важливо знати чисельність та її динаміку. Методи, які 

застосовуються в Карпатському регіоні для проведення обліку чисельності 

великих хижаків, дають не дуже достовірні результати. Переважно дані завищені 

через велику рухливість цих тварин. Наприклад, встановлено, що ведмідь за день 

може пройти 30 і більше кілометрів, і залишити свої сліди відразу у 2-3 лісових 

господарствах. Індивідуальна ділянка однієї рисі може мати площу понад 300 км2 

[4]. Площа ділянки, яку займає вовча зграя, може бути від 150 км2 до 400 км2 [3]. 

Тому офіційні дані про чисельність червонокнижних ведмедя і рисі імовірно 

показують кращу картину, ніж є насправді, а дані про чисельність вовка можуть 

перебільшувати загрозу цього хижака для мисливських ратичних, що може 

необґрунтовано активізувати антивовчі заходи.  

Друга проблема, яка потребує термінового вирішення – це проблема 

браконьєрства. За даними Української асоціації власників зброї, в Україні на руках 

у мисливців, які ходять на полювання, знаходиться 800 000 одиниць зброї, у 

мисливців, які не ходять на полювання – така ж кількість. Як показує життя, певна 

частина членів мисливських товариств буває замішана у браконьєрстві. Але 

основною базою браконьєрства є люди, які мають нелегальну зброю. Такої зброї в 
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Україні за даними Української асоціації власників зброї є близько 3,1 млн. одиниць 

[2].  

Браконьєрство є основною причиною низької чисельності мисливських видів 

ссавців в Україні, включаючи і великих хижаків. У ведмедя, рисі і вовка природних 

ворогів практично немає. Отже при відсутності відстрілу їх популяції мали б 

щороку зростати на величину природного приросту аж до стану досягнення 

екологічної наповненості угідь. Враховуючи, що ці види в минулому досягали в 

Українських Карпатах значно більшої чисельності, можна вважати що у них є ще 

значні резерви росту. Природний річний приріст ведмедя складає 12-14% 

(Пажетнов, 1990), а рисі – до 30% [5]. Підрахунки річного приросту населення 

ведмедя і рисі, оцінка кормових умов та стану їхніх оселищ на фоні відсутності 

офіційного відстрілу чітко показують, що зростання їх чисельності стримується 

якимось потужним фактором, яким може бути тільки незаконний відстріл, тобто 

браконьєрство (таблиці 1, 2). 

 

Таблиця 1 

Чисельність та розрахована імовірна кількість відстріляних ведмедів  

в Закарпатській області за період 2004-2011 рр.  

Роки 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010 2011 Всього 

Чисельність 128 140 139 125 160 163 169 169  

Імовірна 

кількість 

відстріляних 

8 4 19 32 -19** 20 21 21 125 

*Рік виходу наказу Мінекології про заходи щодо покращення охорони ведмедя 

**Наступного року завищення офіційних даних перевищує річний приріст на 19 

особин 

 

Таблиця 2. 

Чисельність та розрахована імовірна кількість відстріляних рисей  

в Закарпатській області за період 2002-2012 р.р.  

Роки  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009  2010 2011 2012 Всього 

Чисельність  154 149 171 191 202 165 167 161 156 156 163  

Імовірна 

кількість 

відстріляних  

11 32 4 10 22 92 27 35 33 27 20 313 

 

Як видно з таблиці 1, за 8 років браконьєри імовірно відстріляли 125 

ведмедів. Це в середньому 15 ведмедів щороку. Враховуючи, що штраф за 

знищення ведмедя становить 130 тис. грн., шкода, заподіяна браконьєрами 

природі за цей період, нараховує майже 16 млн. грн.  

Що стосується рисі (табл. 2), то браконьєри за 11 років імовірно відстріляли 

понад 300 особин цього виду. Це в середньому становить 30 рисей за рік. 

Враховуючи, що штраф за знищення рисі становить 20 тис. грн., шкода, заподіяна 

браконьєрами природі за цей період, нараховує близько 6 млн. грн.  
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Рівень боротьби з браконьєрством у Закарпатській області за період 2003-

2012 показано у таблиці 3.  

 

Таблиця 3. 

Кількість зареєстрованих порушень природоохоронного законодавства в лісах 

Закарпаття та суми стягнутих штрафів  

Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Протоколи 59 132 170 176 160 152 164 85 90 92 

Штрафи 

(тис. грн.) 
0,6 2,4 4,7 4,6 5,0 6,4 5,1 9,1 10,3 15,2 

 

Як видно з розмірів штрафів (таблиця 3), незважаючи на щорічне їх 

зростання, жоден із них не був накладений за відстріл рисі або ведмедя. Сума 

штрафів за 10 років ледь перевищувала штраф за 3 рисі або була вдвічі меншою, 

ніж штраф за 1 ведмедя. Ці дані показують, що результат боротьби проти 

браконьєрів, що відстрілювали рисей і ведмедів дорівнює нулю 

Висновки. Для об’єктивної оцінки стану популяцій великих хижаків в 

Українських Карпатах необхідно покращити якість їх обліку. Для цього потрібно 

розробити і впровадити інструкційні матеріали, які були б обов’язковими для 

виконання всіма користувачами лісових угідь, де мешкають ці види. Для початку 

можна створити спеціалізовану робочу групу з фахівців мисливського 

господарства, які могли б розробити такі інструкції. А в перспективі варто створити 

науково-дослідний інститут мисливства, якого в Україні, нажаль, немає (для 

порівняння, в Німеччині функціонують 9 таких інститутів) [2]. Створення такого 

інституту є важливою запорукою виведення управління мисливськими видами в 

Україні на світовий рівень.  

Основним чинником, який загрожує благополуччю популяцій великих 

хижаків в Українських Карпатах є браконьєрство. Збереження цих видів 

неможливе без припинення незаконного їх відстрілу. Для підвищення ефективності 

боротьби з браконьєрством необхідно вирішити кадрову проблему служби лісової 

охорони. Однак, набрати у штат лісової охорони надійних працівників можна тільки 

при умові, що престиж цієї професії буде вищий. Підняти престиж цієї служби 

можна шляхом підвищення зарплати, покращення матеріального забезпечення та 

екіпіровки, встановлення вищих кваліфікаційних вимог, включаючи наявність 

спеціальної освіти (напр., лісовий коледж). Поліпшити ситуацію може також 

відновлення державного фінансування лісгоспів. Потрібні зміни і в законодавчій 

базі лісового та мисливського господарства про єгерську службу та охорону угідь.  
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 Техногенне хімічне забруднення довкілля є актуальною проблемою 

сучасності. До екологічно небезпечних підприємств Київської області відноситься 

найбільш потужний забруднювач регіону – Трипільська теплоелектростанція. 

Викиди цього підприємства становлять понад 84%. Антропогенне забруднення 

довкілля важкими металами безпосередньо може впливати на живі організми й 

здатне негативно відображатися на їх популяційно демографічних, морфо 

фізіологічних та анатомо-фізіологічних параметрах. Більшість експериментальних 

досліджень впливу забруднюючих речовин із застосуванням модельних видів 

гризунів проводяться в лабораторних умовах. Результати таких досліджень не 

відбивають реальну дійсність стану довкілля у зв’язку з відмінностями природних 

умов існування тварин. Представлена дисертаційна робота присвячена 

виявленню основних наслідків змін природних популяцій мишоподібних гризунів в 

умовах забруднення важкими металами екосистеми грабової діброви, що і 

знайшло відображення у меті та завданнях дослідження. 

 Матеріали та методи. Для проведення комплексних біомоніторингових 

досліджень впливу антропогенного забруднення довкілля важкими металами на 

природні популяції тварин доцільно використовувати найбільш показові, важливі 

та технічно доступні індикаторні ознаки організмів. Тому для реалізації такої мети 

дослідження шляхом порівняльного аналізу популяційних, морфофізіологічних та 

анатомо-фізіологічних параметрів стану організму мишоподібних гризунів було 

обрано три райони в межах правобережної частини Середнього Придніпров’я з 

різним ступенем антропогенного навантаження: Канівський природний заповідник, 

НПП «Голосіївський», район впливу Трипільської ТЕС. Дослідження проводили у 

природних популяціях мишоподібних гризунів – жовтогорлої миші (Apodemus 

flavicollis Melchior, 1834) та рудої нориці (Myodes glareolus Schreber, 1780), які є 

поширеними та постійними мешканцями грабових лісів. Середовище мешкання 

цих видів тісно пов’язане з ґрунтовою підстилкою, саме тому вони можуть 

виступати біомоніторами техногенного забруднення довкілля. Для характеристики 

ступеню забруднення досліджуваних територій було досліджено вміст важких 

металів в основних компонентах екосистеми грабової діброви (ґрунтовому покриві, 

підстилці, листі грабу). 

 Результати та їх обговорення. Аналіз вмісту рухомих форм досліджених 

важких металів у верхньому 10 см шарі ґрунту показав, що такий вміст у районі 

впливу Трипільської ТЕС значно (у 3-8 разів, р<0,05) перевищував рівні, що були 

характерні для території Канівського природного заповідника. Зокрема, вміст Pb у 
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ґрунті району впливу Трипільської ТЕС складав 0,34±0,05 мг/кг; Cd – 0,03±0,00 

мг/кг; Cr – 0,17±0,03 мг/кг; Ni – 0,30±0,05 мг/кг; Co – 0,25±0,01 мг/кг; Сu – 0,05±0,01 

мг/кг; Zn – 4,7±0,3 мг/кг. Тоді як вміст Pb у ґрунті заповідної території становив 

0,06±0,01 мг/кг; Cr – 0,07±0,03 мг/кг; Ni – 0,04±0,02 мг/кг; Co – 0,05±0,02 мг/кг; Сu – 

0,02±0,01 мг/кг; Zn – 0,9±0,5 мг/кг; вміст Cd – був нижче межі чутливості 

аналітичного методу визначення цього металу (<0,002 мг/кг). Ґрунти НПП 

«Голосіївський» характеризувалися підвищеним вмістом Pb (0,27±0,09 мг/кг) щодо 

аналогічного вмісту металу в Канівському природному заповіднику, проте, у 

порівнянні з територією району впливу Трипільської ТЕС, відмінності за вмістом 

свинцю виявилися статистично незначимими (р>0,05). Вміст інших досліджених 

важких металів у ґрунтовому покриві цього району виявився в 2-5 разів більшим, 

ніж у Канівському природному заповіднику, однак в 2-3 рази меншим, ніж у районі 

впливу Трипільської ТЕС (р<0,05). Проте слід зазначити, що в жодному випадку не 

було виявлено перевищення нормативних величин ГДК важких металів для орних 

ґрунтів. Це може бути інтерпретовано з боку діючого природоохоронного 

законодавства як цілком задовільна екологічна ситуація в усіх досліджуваних 

районах. 

 Як маркер ступеню забруднення обраних районів дослідження, було 

використано також хімічний склад листового шару підстилки, що чітко 

відокремлювався від ґрунту ферментованим шаром, в лісових екосистемах, де 

мешкають мишоподібні гризуни. Встановлено, що у липні товщина листового шару 

підстилки в Канівському природному заповіднику була найменшою 1,0-2,3 см, тоді 

як товщина лісової підстилки в умовах впливу Трипільської ТЕС – максимальною 

(4,5-6,5 см). Це свідчить про гальмування процесів мінералізації органічних решток 

підстилкового шару ґрунту на забрудненій території. Тоді як товщина листового 

шару підстилки в НПП «Голосіївський» складала 2,5-3,0 см. Виявлено, що вміст 

досліджених важких металів (окрім Ni) у лісовій підстилці в районі впливу 

Трипільської ТЕС значно вище (у 2-5 разів, р<0,05), у порівнянні із заповідною 

територією. 

 Аналіз поглинання важких металів зеленою фітомасою виду-едифікатору 

(C.betulus) грабового лісу показав, що в умовах впливу Трипільської ТЕС 

досліджені елементи накопичуються найбільше (в 2-25 разів, р<0,05), у порівнянні 

з Канівським природним заповідником. Тоді як відмінності за вмістом досліджених 

важких металів у листі грабу НПП «Голосіївський», в порівнянні з двома іншими 

районами, виявилися статистично незначимими (р>0,05). Найбільшою величиною 

накопичення характеризувалася зелена фітомаса виду-едифікатору (C.betulus) в 

районі впливу Трипільської ТЕС, у порівнянні з фоновою територією, для Pb, Cd, 

Cu, Co та Mn. 

 Отже, одержані результати дають змогу зробити висновок, що підвищений 

вміст важких металів у ґрунтовому покриві, в лісовій підстилці та зеленій фітомасі 

виду-едифікатору (C.betulus) грабового лісу, у порівнянні з Канівським природним 

заповідником (фоновою територією), свідчить про інтенсивне техногенне 

забруднення району впливу Трипільської ТЕС. У НПП «Голосіївський» також 

відмічений підвищений вміст деяких важких металів в ґрунті, підстилці та листі 
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грабу, що вказує на забруднення даної екосистеми. Таким чином, можна 

стверджувати, що спостерігається послідовне збільшення шкідливих полютантів в 

основних компонентах екосистеми грабової діброви у ряду: Канівський природний 

заповідник => НПП «Голосіївський» => район впливу Трипільської ТЕС. 

Збільшення вмісту важких металів у ґрунті, лісовій підстилці та листі грабу 

останніх двох районів скоріше за все зумовлено процесами атмосферного 

переносу та випадіння забруднювачів (наявність великого мегаполісу поряд із НПП 

«Голосіївський» та потужної Трипільської ТЕС відповідно). 

 Дослідження процесів розподілу хімічних елементів в основних 

компонентах екосистеми грабової діброви показали, що в умовах постійного 

забруднення важкими металами великим підприємством та автотранспортом 

(район впливу Трипільської ТЕС та НПП «Голосіївський» відповідно) 

спостерігається переміщення свинцю, нікелю, міді, та кобальту з ґрунту до рослин, 

з опадом листя яких метали акумулюються в лісовій підстилці, або, навпаки, важкі 

метали у вигляді пилу осідають на рослини, потім акумулюються в лісовій 

підстилці та осідають у ґрунтовому покриві. Тоді як у Канівському природному 

заповіднику важкі метали знаходяться в постійному біогеохімічному кругообігу, 

тобто зазначені полютанти інтенсивно акумулюються в лісовій підстилці, у процесі 

розкладу якої в незначній кількості надходять до ґрунту та поглинаються 

рослинами. Як результат, основним депо Pb та Со виступає верхній шар ґрунту на 

досліджуваних територіях, тоді як найменше поглинають ці елементи види-

едифікатори (C.betulus) грабового лісу. Звідси випливає, що міграція свинцю та 

кобальту в Канівському природному заповіднику, НПП «Голосіївський» та районі 

впливу Трипільської ТЕС відбувається наступним шляхом: листя грабу => 

підстилка => ґрунт. Виявлено, що нікель та мідь в умовах впливу Трипільської ТЕС 

та НПП «Голосіївський» інтенсивно поглинаються листям грабу, проте у 

ґрунтовому покриві знаходяться в недоступній формі. Тобто ці метали у вигляді 

пилу осідають на рослини. На території Канівського природного заповідника 

акумулювання Ni та Cu зосереджене в лісовій підстилці, з якої ці метали надходять 

спочатку до ґрунтового покриву, а потім поглинаються рослинами, тобто шляхи 

розподілу цих металів є схожими: ґрунт => листя грабу => підстилка. 

 Отже, важкі метали характеризуються високою міграційною здатністю; 

виступають яскравими маркерами техногенного забруднення екосистеми. У свою 

чергу, лісова підстилка є геохімічним бар’єром для важких металів. Вона виступає 

в ролі важливої ланки системи зв’язків між рослинністю та ґрунтом; є одним із 

найважливіших функціональних компонентів лісової екосистеми, який об’єднує 

абіотичні та біотичні частини біогеоценозу до цілісної системи.  

 Підвищений вміст важких металів в основних компонентах екосистеми, і 

перш за все, в рослинності, яка є основним кормовим ресурсом мишоподібних 

гризунів, неминуче призводить до підвищення їх концентрації в організмі ссавців-

фітофагів. Тому з метою виявлення основних закономірностей розподілу важких 

металів в організмі було проаналізовано вміст хімічних елементів у органах 

A.flavicollis та M.glareolus з досліджуваних територій, що характеризуються різним 

ступенем хімічного забруднення ґрунтового покриву, підстилки та виду-
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едифікатору (C.betulus) грабового лісу. Встановлено, що протягом вегетаційних 

сезонів 2011-2013 рр. вміст Cu, Zn, Mn, Ni, Cd у органах (печінці, нирках, селезінці) 

мишоподібних гризунів із забрудненого району є достовірно вищим, ніж у гризунів 

на заповідній території. Так, навесні вміст досліджених важких металів у печінці 

A.flavicollis з району впливу Трипільської ТЕС виявився в 2-5 разів більшим, ніж 

аналогічний вміст у Канівському природному заповіднику, у нирках – в 2-4 разів, у 

селезінці – в 2-3 разів; у печінці M.glareolus – в 2-5 разів, у нирках – в 3-7 разів, у 

селезінці – в 3-5 разів (р<0,05). Влітку вміст важких металів у печінці A.flavicollis із 

забрудненого району виявився в 3-5 разів більшим, ніж аналогічний вміст на 

фоновій території, у нирках – в 3-8 разів, у селезінці – в 4-7 разів; у печінці 

M.glareolus – в 2-4 разів, у нирках – в 2-7 разів, у селезінці – в 3-7 разів (р<0,05). 

Восени вміст досліджених металів у печінці A.flavicollis з району впливу 

Трипільської ТЕС виявився в 2-3 рази більшим, ніж аналогічний вміст у 

Канівському природному заповіднику, у нирках – в 3-6 разів, у селезінці – в 4-7 

разів; у печінці M.glareolus – в 2-5 разів, у нирках – в 2-5 разів, у селезінці – в 3-5 

разів (р<0,05). Тоді як вміст Cu, Zn, Mn, Ni, Cd в досліджених органах 

мишоподібних гризунів з НПП «Голосіївський» впродовж різних вегетаційних 

сезонів, у порівнянні з фоновою та забрудненою територіями, виявився середнім.  

 З вищезазначеного випливає, що вміст важких металів в основних 

компонентах досліджуваних територій (ґрунті, підстилці, листі грабу) є більшим, 

ніж в організмі мишоподібних гризунів. Очевидно, що для дрібних ссавців 

(зокрема, жовтогорлої миші та рудої нориці) характерні досконалі механізми 

регуляції мінерального обміну. Проте, слід зазначити, що важкі метали найбільш 

інтенсивно акумулюються у печінці, нирках та селезінці A.flavicollis та M.glareolus 

на забрудненій території, у порівнянні з фоновими умовами. Це, в свою чергу, 

може істотно впливати на популяційні параметри, загальний фізіологічний стан 

тварин, а також перебіг важливих біохімічних процесів в організмі.  

Для характеристики популяційних процесів мишоподібних гризунів на 

досліджуваних територіях були проаналізовані наступні параметри: щільність 

популяцій, співвідношення статей та вікових груп, показники плодючості тварин. 

На підставі отриманих результатів варто зазначити, що, у порівнянні із середньою 

щільністю популяції A.flavicollis, протягом вегетаційних сезонів 2011-2013 рр. на 

всіх територіях дослідження домінує M.glareolus, але частка популяцій обох видів у 

населенні забрудненого району нижча, ніж у фонових умовах (майже в 3 рази, 

р<0,05). Виявлено, що найбільш показовим параметром стабільності природних 

популяцій мишоподібних гризунів є їх весняна щільність, яка зафіксована після 

зимівлі тварин і відображає стан популяцій гризунів перед репродуктивним 

періодом. Зокрема, навесні в популяції рудої нориці відбувається достовірне 

зниження щільності в районі впливу Трипільської ТЕС (в 2 рази, р<0,05), у 

порівнянні з Канівським природним заповідником. Тоді як статистично значимих 

відмінностей у весняній щільності жовтогорлої миші з досліджуваних територій 

відмічено не було. 

Встановлено, що сезонні зміни у співвідношенні статей A.flavicollis та 

M.glareolus на трьох територіях дослідження майже однакові, відмінність 
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зафіксована тільки навесні: для популяцій жовтогорлої миші характерне зміщення 

статей в бік переважання самиць (на 38%), тоді як для популяцій рудої нориці – в 

бік переважання самців (на 23%). Влітку в популяціях обох видів гризунів на 

території Канівського природного заповідника переважають самиці (на 40% у 

A.flavicollis; на 32% у M.glareolus), в НПП «Голосіївський» – навпаки, домінують 

самці (на 14% у A.flavicollis; на 26% у M.glareolus), тоді як в районі впливу 

Трипільської ТЕС співвідношення статей вирівнюється і складає 1:1. Восени 

співвідношення статей гризунів зміщено в бік переважання самиць: у фонових 

умовах – на 96% у A.flavicollis; на 78% у M.glareolus; в НПП «Голосіївський» – на 

52% та 44% відповідно; на забрудненій території – на 94% в обох видів. Можливо, 

переважання самиць влітку та восени, в основному, пов’язане із активним 

періодом розмноження, сприятливими кормовими ресурсами, підвищеною 

руховою активністю, яка спричинює частіше потрапляння цієї статті у пастки лову. 

У свою чергу, різке зменшення кількості самців може призводити до суттєвого 

зниження рівня відтворення (тобто, показників плодючості) популяцій гризунів. 

Оскільки лише для самиць можливо встановити екологічний вік за 

морфометричними показниками та розвитком репродуктивних органів, тому при 

дослідженні вікової структури всіх самиць жовтогорлої миші та рудої нориці було 

розділено на три групи: дорослі самиці, які розмножувалися (ad), статевозрілі 

самиці з розвиненою репродуктивною системою, які ще не брали участі у 

розмноженні (sad) та ювенільні (juv). Навесні на заповідній території частка 

самиць A.flavicollis віку ad складала 75%, самиць віку sad – 25% (у M.glareolus – 

82% та 18% відповідно); в НПП «Голосіївський» частка самиць A.flavicollis віку ad 

становила 80%, віку sad – 20% (у M.glareolus – 100% самиць віку ad); в умовах 

впливу Трипільської ТЕС частка самиць A.flavicollis віку ad складала 100% (у 

M.glareolus – 86% самиць віку ad; 14% самиць віку sad). Тобто на всіх територіях 

дослідження навесні домінували самиці віку ad, причому в районі впливу 

Трипільської ТЕС спостерігалось абсолютне домінування цих самиць у 

жовтогорлої миші. Влітку на трьох територіях дослідження виявлені тільки самиці 

віку ad в обох видів (100%). Ймовірно, в цей період розпочинається активне 

розмноження у гризунів. Восени для територій дослідження характерне 

домінування статевозрілих самиць A.flavicollis та M.glareolus (59% та 69% 

відповідно), які ще не брали участі у розмноженні; дорослі самиці, які 

розмножувалися, стають субдомінантами (22% та 19%); також з’являються 

нестатевозрілі juv самиці (у A.flavicollis – 19%; у M.glareolus – 12%). Можливо, 

поява ювенільних особин пов’язана з активним літнім розмноженням, – тобто, до 

початку осені з’являються молоді особини. 

 Аналіз плодючості у тварин показав, що на території Канівського 

природного заповідника протягом вегетаційних сезонів 2011-2013 рр. особини 

жовтогорлої миші та рудої нориці характеризувалися максимальними розмірами 

виводків, тоді як мінімальні розміри виводків були відзначені в особин з району 

впливу Трипільської ТЕС. На жодній території дослідження не було відзначено 

самиць A.flavicollis та M.glareolus, які б мали плацентарні плями навесні, – тобто, 

можна припустити, що після зимового періоду вони ще не розмножувалися. Тоді як 
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восени на заповідній та забрудненій територіях не були відмічені самиці 

мишоподібних гризунів з ознаками вагітності, що можна пояснити закінченням 

сезону розмноження. Поодинокі випадки осіннього розмноження відзначені тільки 

в популяції A.flavicollis на території НПП «Голосіївський», проте їх відсоток 

невеликий – 2%. Відмічено, що за весь період дослідження резорбція ембріонів в 

умовах впливу Трипільської ТЕС в A.flavicollis спостерігалась у 22% особин, в 

M.glareolus – у 18% особин, тоді як на території Канівського природного 

заповідника – у 2% особин обох видів гризунів. Можливо, зниження плодючості на 

забрудненій території викликане, перш за все, резорбцією ембріонів. Очевидно, це 

один із механізмів пристосування мишоподібних гризунів до дії токсикантів. 

 Оскільки антропогенне забруднення довкілля важкими металами 

безпосередньо впливає на живі організми й здатне, в істотній мірі, змінити як 

морфофізіологічні, так і анатомо-фізіологічні особливості особин, що може 

стимулювати утворення нових пристосувань у тварин. Тому для дослідження таких 

особливостей були проаналізовані морфофізіологічні та анатомо-фізіологічні 

параметри мишоподібних гризунів. Показано, що в забруднених та фонових 

умовах спостерігаються істотні відмінності у сезонній динаміці екстер’єрних та 

інтер’єрних параметрів A.flavicollis та M.glareolus. Природні популяції 

мишоподібних гризунів, які мешкають в районі впливу Трипільської ТЕС, у 

порівнянні із заповідною територією, характеризуються більш високим рівнем 

метаболізму, підвищеною руховою активністю, мобілізацією внутрішніх резервів, 

напруженістю репродуктивних процесів, що проявляється у суттєвому скороченні 

плодючості. Аналіз інтер’єрних та екстер’єрних параметрів самців та самиць 

A.flavicollis та M.glareolus показав, що у обох видів із забрудненого району, у 

порівнянні з фоновими умовами, збільшуються морфофізіологічні параметри 

(середні показники довжини та маси тіла; довжини хвоста та ступні; висоти вуха 

тільки у жовтогорлої миші) на 3-8%. Також в умовах впливу Трипільської ТЕС у 

A.flavicollis та M.glareolus, в порівнянні з Канівським природним заповідником, 

зростають деякі анатомо-фізіологічні параметри (показники відносної маси печінки, 

нирок, наднирників, селезінки, серця) на 12-18%, проте інші параметри (зокрема, 

індекс вгодованості, гепатосупраренальний коефіцієнт, відносні розміри легень та 

сім’яників) зменшуються на 10-17%. Слід зазначити, що найбільша мінливість 

зазначених параметрів у A.flavicollis та M.glareolus відмічена восени. Тоді як 

навесні та влітку загальний фізіологічний стан організму A.flavicollis та M.glareolus 

в умовах впливу Трипільської ТЕС був оптимальним, що, очевидно, пов’язано з 

активізацією процесів розмноження у гризунів та зростанні їх щільності.  

 Характер морфофізіологічних та анатомо-фізіологічних змін в організмі 

гризунів демонструє залежність зареєстрованих параметрів від віку тварин. Для 

самиць мишоподібних гризунів, які активно брали участь у розмноженні (ad), 

характерне погіршення загального фізіологічного стану організму, що, ймовірно, 

зумовлене більш тривалим їх мешканням в умовах впливу Трипільської ТЕС.  

 Отже, антропогенне забруднення довкілля важкими металами спричинює 

комплексні зміни морфофізіологічних та анатомо-фізіологічних параметрів 

організму, які відображують дезінтеграцію метаболічних процесів з ознаками 
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еколого-фізіологічного стресу в результаті виснаження енергетичних ресурсів 

організму гризунів. 

Звідси випливає, що для природних популяцій мишоподібних гризунів з 

району впливу Трипільської ТЕС протягом вегетаційних сезонів 2011-2013 рр., у 

порівнянні з Канівським природним заповідником, характерне істотне утворення 

продуктів ПОЛ у печінці. Тобто, можна припустити, що в умовах впливу 

Трипільської ТЕС впродовж досліджених вегетаційних періодів у результаті 

інтоксикації важкими металами тканини печінки A.flavicollis та M.glareolus 

інтенсивно накопичують продукти ПОЛ, що може призводити до виникнення 

значних порушень структури цього органу. Як результат, зростання концентрації 

дієнових кон’югатів, ТБК-активних продуктів, шифових основ навесні, влітку та 

восени, спричинене інтенсивним акумулюванням досліджених важких металів у 

печінці A.flavicollis і M.glareolus та достовірним збільшенням відносної маси цього 

органу, яке свідчить про підвищення рівня інтенсивності метаболізму в організмі 

гризунів та, можливо, процесів детоксикації. Оскільки нами було встановлено 

вище, що природні популяції мишоподібних гризунів, які мешкають в районі впливу 

Трипільської ТЕС, у порівнянні із заповідною територією, характеризуються 

мобілізацією внутрішніх резервів та напруженістю репродуктивних процесів, що 

проявляється у суттєвому скороченні плодючості. Тому, ймовірно, потрапляючи до 

організму, важкі метали призводять до виникнення оксидативного стресу, який 

запускає сукупність взаємозалежних паталогічних реакцій, що може призводити до 

пошкодження тканин.  

 Висновки. Антропогенне забруднення довкілля важкими металами 

спричинює комплексні зміни не лише популяційних, морфофізіологічних, анатомо-

фізіологічних параметрів, а й біохімічних показників організму, які проявляються у 

зростанні концентрації продуктів ПОЛ у тканинах печінки гризунів. Можливо, ці 

зміни відображають загальну інтенсифікацію метаболізму з ознаками як еколого-

фізіологічного, так і еколого-біохімічного стресу та мобілізацію захисних систем 

організму мишоподібних гризунів. 
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На сьогоднішній день природні сукцесійні процеси зазнають значного 

антропогенного впливу, що в свою чергу призводить до дестабілізації екосистеми. 

Саме в момент дестабілізації екосистеми починають активно поширюватись види 

що характеризуються високою біотопічною та трофічною конкурентною здатністю 

та екологічною пластичністю. Подібні процеси характерні для водних об’єктів 

України, що перебувають під постійно зростаючим антропогенним навантаженням 

[1, 2, 4].  

Одним з суттєвих наслідків вселення нових гідробіонтів є розвиток паразитів 

та збудників хвороб, погіршення епізоотологічної ситуації [1]. Хоча темі видів – 

інтродуцентів приділяється досить багато уваги останнім часом, та робіт, які 

висвітлювали це питання з точки зору паразитології вкрай мало. Метою даної 

роботи було узагальнення даних щодо паразитів бичка-бабки деяких 

континентальних водойм та порівняння паразитофауни бичків з донорних та 

реципієнт них водних об’єктів.  

Матеріалом для роботи стали результати паразитологічних досліджень 

представника понто-каспійської фауни бичка бабки (Neogobius fluviatilis) (68 

екземплярів) з р. Рось в районі м. Біла Церква. В ході роботи використовувались 

методи часткового паразитологічного розтину. Збір, фіксація, виготовлення 

тимчасових та постійних препаратів здійснювався за загальноприйнятими 

методиками.  

Результати дослідження та їх обговорення. Паразитофауна 

представників родини Gobiidae добре вивчена для Чорного та Азовського морів, 

так як ці риби складають найбільшу масову частку у прибережних біоценозах, крім 

того мають промислове значення та є об’єктами аматорського лову. Як 

зазначається в літературних джерелах, бичкові в донорних екосистемах є хазяями 

цілого ряду паразитів, зокрема для бичка-бабки відмічається наявність майже 20 

видів паразитів [3, 5]. В той же час даних щодо паразитофауни бичка-бабки в 

прісних водоймах вкрай мало. В складі паразитофауни бичка-бабки з р. Рось 

всього було виявлено 13 видів паразитів та симбіонтів, що відносяться до різних 

систематичних груп: мікроспоридії – Glugea sp., інфузорії - Trichodina domerguei, 

моногенеї - Gyrodactylus proterhorini, цестоди – Ligula pavlovskii, Proteocephalus 

gobiorum, Bothriocephalus gowkongensis, 5 видів трематод – Niсolla skrjabini, 

Plagioporus skrjabini, трематоди родин Allocreadidae, ,метацеркарії трематоди 

Diplostomum spathaceum, Tylodelphus clavata, паразитичні ракоподібні – Argulus 

foliaceu та глохідії молюсків родини Unionidae.  

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Plagioporus_skrjabini&action=edit&redlink=1
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Найвища інтенсивність та екстенсивність інвазії спостерігається для 

війчастих симбіонтів T. domerguei в літній період дослідження сягала до тисячі 

екз/особину та 100% відповідно, субдомінантами були моногенеї – до 39 

екз/особину, та 55% відповідно та метацеркарії трематоди D. spathaceum, T.clavata 

– до 15 екз/особину та 50%, зараження мікроспоридіями змінювалось від 30% в 

весняних пробах до 39,4 восени. Екстенсивність інвазії іншими видами паразитів 

була незначною, і коливалась від 3 до 15% (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1. 

Зміна паразитофауни бичка-пісочника в різні досліджувані періоди 

Сезон 

Екстенсивність інвазії, % 

Glugea sp T. domerguei G. proterhorini 
D. spathaceum, 

T.clavata 
Cestoda* 

«весна»  30 100 80 86,7  0 

«літо»  0 15 55 50 10 

«осінь» 39,4 51,5 60,6 63,6 3 

Примітка: * - в таблиці наведено сумарний показник зараження паразитами класу 

Cestoda, так, як окремі представники зустрічались поодиноко. 

 

Аналіз літературних даних показав, що видовий склад симбіонтів бичка-

бабки в досліджуваній водоймі значно збіднілий порівняно з донорними 

екосистемами [3]. В природних біотопах існування паразитів в біоценозі зумовлено 

багатьма різноманітними умовами: наявність остаточного та проміжного хазяїв, 

наявністю між ними біоценотичного зв’язку (головним чином харчового), що робить 

можливим проникнення паразита до тіла хазяїна, крім того, важливим є фактор 

зовнішнього середовища, що безпосередньо впливає на фази розвитку паразита, 

що має вільноживучі, розселювальні стадії. 

Для бичка-бабки, дослідженого в Чорному та Азовському морях відмічається 

більше 20 видів паразитів [3]. Загалом розповсюдження та збільшення чисельності 

окремих систематичних груп паразитів-вселенців свідчить про те, що 

епізоотологічна ситуація може формуватись за рахунок адаптації до нових умов. 

Спільними як для прісноводних, так і для солонуватоводних бичків-бабок є 6 видів 

паразитів, а саме: G. proterhorini, P. gobiorum, L. pavlovskii, N. skrjabini. Це свідчить 

що інвазивний вид привносить в реципієнтну екосистему власних паразитів, з 

іншого боку, може використовуватися аборигенним видами паразитів для 

реалізації їх життєвих циклів. Інші виявлені симбіонти бичка-бабки (T. domerguei, 

D. spathaceum, T. clavata трематоди родини Allocreadidae та Argulus foliaceus) є 

види, що характеризуються досить широкою гостальною специфічністю, 

характерні і для прісних і для солонуватих вод. Вселення нових паразитів 

теоретично можливо на будь-яких фазах їх життєвого циклу. Чим менша кількість 

категорій хазяїв (проміжні, дефінітивні) приймають участь в розвитку паразита, тим 

легше їм натуралізуватися. 

Моногенеї G. proterhorini, є паразитами, що характерні для бичків з донорних 

водойм, Н.Н. Найдьоновою вони відмічені як типові паразити риб родини Gobiidae 
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для Чорного та Азовського морів. Така ситуація є прикладом інвазії паразитів в 

нові екосистеми, адже вплив умов навколишнього середовища на паразитофауну 

відбувається опосередковано через тіло хазяїна, а отже і сила цього впливу дещо 

менша. G. рroterhorini живородящі моногенеї, для яких характерно чергування 

статевого та нестатевого покоління. Збільшення чисельності гіродактілід на одній 

особині хазяїна відбувається за рахунок нестатевого розмноження гельмінтів. А 

«переходи» на інші екземпляри риб відбувається завдяки статевому 

розмноженню. Це відбувається в період нересту, при високій щільності риб та 

безпосередньому контакті – ступінь зараженості популяції різко збільшується. 

Саме ці обставини сприяли інвазії G. рroterhorini в прісноводні екосистеми.  

Висновки. Результати дозволяють припустити, що симбіоценоз бичка-бабки 

в прісноводних екосистемах досі знаходяться на стадії формування, незважаючи 

на те, що багатьма дослідниками-іхтіологами цей вид вважається повністю 

натуралізованим у прісних водоймах України.  

До складу нових симбіоценозів входять як привнесені видом-вселенцем 

організми, так і аборигенні види симбіонтів з широкою гостальною специфічністю.  

В цілому розповсюдження та збільшення чисельності окремих 

систематичних груп паразитів – вселенців свідчить про те, що епізоотологічна 

ситуація може формуватись за рахунок адаптації до нових умов. Взаємний обмін 

ряду видів паразитів з простим та складним життєвими циклами у аборигенних та 

видів вселенців сприяє посиленню паразитарного навантаження.  
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Динаміка чисельності та просторовий розподіл гризунів є найважливішими 

характеристиками, що визначають особливості функціонування популяцій. 

Динаміка чисельності рудої полівки південної периферії ареалу відрізняється чітко 

вираженою періодичністю популяційних циклів і значною амплітудою зміни 

щільності населення звірків. Все це супроводжується закономірними перебігами 

типів розміщення тварин на території і інтенсивністю процесів розселення. Проте, 

слід зазначити, що останні параметри залишаються недостатньо вивченими. Тому 

в даній роботі була здійснена спроба описати характер просторового розподілу 

рудої полівки Myodes glareolus (Schreber, 1780) в залежності від щільності її 

розселення. 

Матеріали і методи. В роботі використано матеріали 15-річних польових 

досліджень лісових гризунів Канівського природного заповідника у період з 1998 по 

2013 рр. Вилов проводився в літній період (травень-червень). В роботі 

використовувались власні матеріали, а також дані, отримані співробітниками та 

студентами кафедри зоології ННЦ ―Інститут біології‖ КНУ ім. Тараса Шевченка на 

території Канівського природного заповідника в 1998-2012 рр. 

Для визначення щільності й складу населення було застосовано 

традиційний метод облікових майданчиків [1]. Всього за час досліджень було 

опрацьовано 75 майданчиків. 

Просторовий розподіл визначався за індексами трипараметричного 

розподілу [2]: m – середня щільність по майданчику, m* – щільність всередині 

агрегацій, КА – коефіцієнт агрегованості. Розмір проби – 10 на 10 метрів. 

Статистична обробка даних проводилася за допомогою пакетів програм 

STATISTICA 6.0 (Statsoft, USA) та OriginPro 8.1 (OliginLab Corporation). Для оцінки 

кореляції використовувався тест рангової кореляції Спірмана. 

Результати та їх обговорення. Рудій нориці притаманне періодичне 

коливання щільності з періодом 3-5 років. В різні періоди циклу для рудої нориці 

характерний різний тип просторового розподілу. 

Загалом пікові роки характеризуються високою щільністю популяції (в 

середньому 106,0 ос./га) і, незважаючи на досить високу варіативність цього 

показника (від 32,0 до 273,3 ос./га), практично завжди спостерігається мозаїчний 

тип розподілу. Також в ці роки спостерігалось зникнення мозаїчного розподілу зі 

збереженням високої щільності населення завдяки збільшенню територій окремих 

агрегацій та перекриванню їх меж. В пікові роки щільність всередині скупчень 
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сильно корелює зі середньою щільністю по майданчику. Це вказує на те, що ріст 

популяції в цілому та досягнення максимуму щільності відбувається завдяки 

збільшенню кількості особин в агрегаціях. 

Роки депресії характеризуються низькою загальною щільністю (в 

середньому 18,4 ос./га) та рідкісними випадками утворення агрегацій, для цих 

років характерний випадковий тип просторового розміщення: влітку при малій 

чисельності окремі особини намагаються зайняти окремі індивідуальні території, 

при цьому збільшується кількість ресурсів на одну особину, що створює умови для 

їх виживання та збільшення чисельності в подальшому.  

Майданчики, опрацьовані у роки, що припадають на фазу росту чисельності, 

дають різні показники щільності (в середньому 45,5 ос./га). Агрегації утворюються 

приблизно у половині випадків. В цей період ми можемо побачити різні стадії 

переходу від фази депресії до фази піку. Зокрема спостерігаються майданчики з 

випадковим, мозаїчним розподілом та мозаїчним розподілом з низькою середньою 

щільністю. 

Для південної периферії ареалу рудої полівки характерний різкий, 

обвальний спад щільності: після піку настає рік депресії щільності. За 

досліджуваний період можна було спостерігати лише один рік, який можна описати 

як фазу спаду. Середня щільність дорівнювала 80,6 ос./га. 

При низьких значеннях m агрегації взагалі не утворюються, полівки живуть 

поодиноко на значній відстані одна від одної. При підвищенні щільності (у даному 

випадку починаючи з 30 ос./га) спостерігається поява скупчень. Перші скупчення з 

низькою щільністю утворюються через різнорідність середовища, тобто по суті це 

ще не агрегації, а лише індивідуальні ділянки, межі яких накладаються. Вільні 

території утворюються завдяки особливостям мікрорельєфу та рослинності. 

Загалом агрегації притаманні майданчикам, середня щільність на яких перевищує 

70 ос./га. 

Наявність позитивної кореляції m з КА говорить про існування необхідної 

умови для утворення агрегацій у вигляді досягнення певної величини щільності в 

середньому по території. Дорослі особини, особливо самці, маючи досить крупні 

особисті території, не дозволяють молодняку поселятися на них, тим самим 

змушуючи його залишатися на обжитих ділянках та формувати сімейні групи. 

Таким чином, необхідна певна насиченість території звірками для того, щоб 

почали з’являтися відносно стабільні групи, інакше молоді особини досить швидко 

розселяться. 

В загальному по майданчиках спостерігається позитивна кореляція 

одночасно між показниками m* та КA і між m та КA, що потребує для зростання 

показника КA умови, що m* зростає швидше, ніж m. Було виявлено, що при 

зростанні середньої щільності по майданчику m, щільність всередині агрегацій m* 

росте приблизно вдвічі швидше. 

Висновки 

1. Багаторічні коливання щільності населення рудої полівки супроводжуються 

суттєвими змінами просторової структури її популяції. 

2. На термінальних фазах динаміки щільності (пік і депресія) просторовий розподіл 
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тварин значно відрізняється, набуваючи вигляду мозаїчного і випадкового 

відповідно. Упродовж фази росту щільності зафіксовані перехідні стани між 

зазначеними. 

3. Визначене порогове значення щільності (30 ос./га), при досягненні якого 

тварини формують агрегації. Стабільно спостерігаються агрегації на ділянках зі 

щільністю більше 70 ос./га. 

4. В період високої щільності іноді спостерігається зникнення видимого мозаїчного 

розподілу завдяки перекриванню територій окремих агрегацій. 

5 Процес зростання щільності всередині агрегацій приблизно удвічі швидший ніж 

ріст середньої щільності на обліковій ділянці. 
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Негативне значення комарів (Diptera, Culicidae) як кровососів та 

переносників збудників хвороб людини і тварин особливо відчутне в міських 

умовах при високій щільності населення. Ряд біотичних та абіотичних чинників в 

останні десятиріччя спричинив численні зміни природи, що зумовило просування 

ряду теплолюбних видів комарів у північні райони Європи і, зокрема, України. Як 

наслідок, не лише поновлюються такі трансмісивні хвороби як малярія, 

середземноморська плямиста лихоманка, дирофіляріоз, сетаріоз великої рогатої 

худоби та лейшманіоз, а й з’являються нові: лихоманки Долини Рифт і Західного 

Нілу. В північно-західному Приазов’ї України у комарів виявлені антигени вірусів 

Західного Нілу, Тягіня та Бетаї. У м. Одеса встановлено інфікованість Сulex р. 

рipiens f. molestus вірусом лихоманки Західного Нілу.  

Зростання антропофільності кровосисних комарів та широке поширення (як 

за різноманіттям, так і за чисельністю), їх в міських умовах, мають не лише 

теоретичне, а й практичне значення у зв’язку з загостренням проблеми боротьби з 

комарами як переносниками хвороб в умовах міста. Досягти повної ліквідації 

кровосисних комарів не тільки практично не можливо, але й екологічно не доцільно 

(в аспекті збереження видового різноманіття). В тих випадках, коли мова йде про 

комарів – переносників збудників захворювань, слід планувати заходи, які 

спрямовані на зниження чисельності комарів до епідемічної та епізоотичної межі, 

тобто до такої їх чисельності, яка б не могла провокувати виникнення епідемій чи 

епізоотій. Теоретичною базою проведення таких заходів є, перш за все, моніторинг 

угруповань кровососів на урбанізованих територіях. Дані про екологічний статус 

окремих видів комарів дають вичерпну інформацію про місця розвитку личинок і 

нападу імаго, трофічну та статеву поведінку, що полегшує проведення 

профілактичних заходів, спрямованих на зниження чисельності кровососів в 

міських умовах. 

Матеріл та методи досліджень. Матеріалом даної роботи послугували 

власні збори кровосисних комарів у 2004-2012 рр., колекційні збори к.б.н. В.П. 

Шеремета (колекція зберігається в КНУ імені Тараса Шевченка) та збори 

ентомологів районних СЕС м. Києва за 2003-2012 рр., надані Київською міською 

СЕС згідно «Договору про науково-практичну співпрацю на 2009-2014 рр.» ғ 174 

―О‖ від 23.02.2009 р. для визначення видового складу, статі та фізіологічного віку 

комарів.  

В межах десяти адміністративних районів міста (Дарницького, Печерського, 
Оболонського, Дніпровського, Голосіївського, Солом’янського, Подільського, 
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Деснянського, Шевченківського та Святошинського) зібрано та оброблено понад 
18 000 екземплярів імаго та майже 42 000 личинок кровосисних комарів. Збори 
імаго кровосисних комарів проводили переважно методом ―збору на собі‖, 
користуючись комaроловкою О.П. Кришталя. Серед рослинності комарів ловили 
ентомологічним сачком. Збір личинок комарів проводили стандартним водяним 
сачком, фотокюветами (20 х 15 см) або ексгаустером. 

При визначенні комарів користувалися визначником О.В. Гуцевича [1], а 
також окремими працями [2; 5].  

Результати досліджень. Найбільш поширені на території Києва види 
комарів представлені переважно антропофільними (нападають переважно на 
людей) та евригамними (копулюють лише у великому відкритому просторі) видами 
[3;4]. Личинки цих комарів зустрічаються найчастіше в різних типах водойм 
(евритопні види), а імаго нападають під відкритим небом (екзофільні види) 
(таблиця).  

 

Таблиця 

Екологічні статуси масових видів кровосисних комарів в умовах міста 

Види комарів  

(в порядку 

зменшення 

представленості) 

Екологічні характеристики: 

за 

особливостям

и статевої 

поведінки 

за типом водойм за місцем нападу 
за 

живителями: 

еври-

гамний 

стено-

гамний 

еври- 

топний 

стено- 

топний 

екзо-

фільний 

ендо-

фільний 
А М Н 

Anopheles 

messeae (Fall.) 
+ - + - + + + + ++ 

An. 

maculipennis 

(Mg.) 

+ - + - + ++ + + ++ 

Culex p. pipiens 

L. 
+ - + - + + ++ + ++ 

Aedes vexans 

Mg. 
+ - + - ++ + - + ++ 

Оchlerotatus 

sticticus (Mg.) 
+ - + - + - - + ++ 

Ae. c. cinereus 

Mg. 
+ - + - + - - + ++ 

О. cantans (Mg.) + - + - ++ + - + ++ 

О. cataphylla 

(Dyar) 
+ - + - ++ - - + ++ 

Coquillettidia 

richiardii (Fic.) 
+ - - ++ ++ - - + ++ 

An. сlaviger Mg. + - + + ++ - - + ++ 

Culiseta annulata 

Schr. 
+ - + - ++ - + ++ ++ 

О. excrucians 

(Walk.)  
+ - + - ++ - - + ++ 
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Cs.alaskaensis 

Ludl.  
+ - + + ++ - - + ++ 

O. riparius (D.K.) + - + + ++ - - + ++ 

Ае. 

geniculatus Ol.* 
- + - ++ + + - + ++ 

Cx. p. f. molestus 

Forsk.**  
- + + ++ + ++ - + ++ 

Примітки: А – птахи; М – ссавці; Н – людина; - - ні; ++ - переважно, так; + - 

зазвичай, так; * - за представленістю вид займає 11-е місце; ** - за 

представленістю вид займає 3-є місце.  

 

Зокрема, Anopheles messeae та An. maculipennis – евригамні, евритопні та 

переважно ендофільні види, приурочені до місць з більш-менш значним 

скупченням людей чи домашніх тварин. Це вологолюбні комарі і денні схованки їх 

імаго в дикій природі знаходяться в густій рослинності, дуплах, ямах тощо. 

В районах, розміщених поблизу заболочених річок, озер або ставків, 

чисельність малярійних комарів буває особливо високою. У цих місцях комарі 

активно нападають на скупчення людей як у приміщеннях, так і поза ними. 

Залежно від стаціальних умов, комарі An. messeae та An. maculipennis можуть 

демонструвати як ендофільний, так і екзофільний типи трофічної поведінки. 

На території Києва обидва види зустрічаються практично в усіх районах 

міста. Поріг активності лежить трохи вище +7°С.  

Повсюдно зустрічається екзофільний евригамний An. claviger. Через 

невисоку щільність популяцій епідеміологічне значення цього виду на території 

міста незначне, хоча в окремі роки (2007 р.) в районах, де личинкові біотопи 

наближені до житлових масивів (зокрема, Оболонський р-н.), ці комарі дошкуляли 

своїми нападами.  

Найпоширенішими з роду Culex є космополітні Cx. p. pipiens та Cx. p. f. 

molestus. Сx. p. pipiens – це евригамний, переважно екзофільний вид. Зазвичай 

його самки в дикій природі є факультативно антропофільними (живляться 

переважно на птахах та дрібних гризунах), але в умовах міста цей кровосос 

масово нападає на людей, проявляючи себе в умовах міста як екзофільний, так і 

як ендофільний кровосос.  

Стеногамний Cx. p. f. molestus є типовим представником невеликої групи 

ендофільних стеногамних антропофільних комарів, які розвиваються в штучних 

водоймах, розміщених біля житла людей або безпосередньо в приміщеннях 

(калюжі в погребах, підвалах, на дахах тощо). Для свого розвитку він потребує 

вищих температур, ніж Cx. р. pipiens. Перебуваючи в активному стані взимку, 

самки цілорічно вилітають з підтоплених підвалів будинків і нападають на людей. 

Самкам Cx. р. f. molestus притаманне автогенне дозрівання яєць першої кладки.  

Виплід личинок вихідця з Орієнтальної області стенотопного та 

стеногамного Ae. geniculatus відбувається в дуплах дерев. В умовах міста він 

проявляє себе як екзофільний і як ендофільний кровосос. Зменшення кількості 
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личинкових біотопів (внаслідок санітарних рубок дерев) є основною причиною 

мозаїчного поширення та зниження щільності міських популяцій цього комара. 

Також мозаїчно поширені на території міста екзофільні кровососи з роду 

Culiseta (евритопні Cs. annulata, Cs. alaskaensis та Cs. morsitans).  

Рід Coquillettidia Dyar на території Києва представлений єдиним 

палеарктичним стенотопним видом – Coq. richiardii, що через вимогливість до типу 

водойм мозаїчно зустрічається лише в окремих районах міста. Дорослі комарі в 

умовах міста – активні екзофільні кровососи і в місцях, де їх чисельність є значною 

(Солом’янський та Дніпровський р-ни), можуть нести епідемічну загрозу. 

Висновки. Список комарів міста Києва представлений переважно 

антропофільними, евригамними, евритопними та екзофільними видами. 

Евригамні, евритопні та переважно екзофільні An. messeae, An. maculipennis та 

Сx. p. pipiens залежно від умов демонструють як ендофільний, так і екзофільний 

типи трофічної поведінки. Стеногамний і стенотопний Cx. p. f. molestus є єдиним 

представником ендофільних облігатно антропофільних комарів, якому притаманне 

автогенне дозрівання яєць першої кладки. Стенотопний і стеногамний Ae. 

geniculatus проявляє себе в умовах міста і як екзофільний, і як ендофільний 

кровосос. 
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Вступ. Природні охоронювані території є не тільки місяцями збереження 

екосистем та комплексів біорізноманіття, але й науковими лабораторіями, де вчені 

мають можливість спостерігати як місцеві так і глобальні зміни в біологічному 

різноманітті, в тому числі і у зв’язку з впливом обумовленим погодними змінами. 

Зокрема Канівський природний заповідник (далі – КПЗ) і є такою науковою базою, 

де проводиться довготривале вивчення змін місцевих орнітокомплексів. 

Незважаючи на значний період вивчення орнітофауни різних екосистем 

середнього Подніпров’я, і зокрема району КПЗ [1, 2], вкрай мало даних щодо 

сучасних відносно швидких змін складу і чисельності орнітофауни найтиповіших 

для заповідника ценозів, наприклад таких як садиба на території грабової діброви. 

Тому аналіз матеріалів різних дослідників, а також бази даних кафедри зоології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відлову лісових 

птахів є вкрай актуальним. Ці дані, щодо відлову птахів на водопоях, були 

застосовані для інтерпретації та аналізу значення урочища Мокрий Яр у 

ландшафті КПЗ в оцінці багаторічної динаміки чисельності лісових птахів.  

Метою дослідження було вивчення зміни в угрупованні лісових птахів КПЗ в 

урочищі Мокрий Яр. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 1) 

дослідити видове різноманіття і проаналізувати дані щодо орнітофауни грабової 

діброви КПЗ за попередні роки досліджень; 2) визначити динаміку змін 

орнітофауни упродовж останніх 30-ти років; 3) встановити залежність змін в 

пташиному різноманітті від погодних умов. 

Матеріали та методи. Під час дослідження використовували методи 

спостережень, відлову та кільцювання птахів. Місцем кільцювання був водопій, що 

являє собою неглибокий (до 30 см) струмок, що витікає з джерельця в яру, і 

неглибоку водойму з площею водного дзеркала до 10 м2. Водопій розташований 

на території садиби КПЗ, оточений густою рослинністю і лежить на дні яру, завдяки 

чому він відносно ізольований, відповідно, мало відвідується людьми. 

Об’єктом дослідження стали комплекси птахів (переважно горобиних) 

деревостанів КПЗ. Предмет дослідження – динаміка відлову птахів на лісовому 

водопої. Матеріалом для дослідження слугували обліки та реєстрації видів на 

водопої та сам водопій, як важливий екологічний фактор для птахів лісових 

екосистем, журнали кільцювання у Канівському заповіднику з 1978 по 2014 рр. 
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зібрані співробітниками кафедри зоології, що велися під керівництвом завідуючого 

кафедри зоології, д.б.н. В.В. Серебрякова. Відлов проводився протягом гніздового 

періоду, переважна кількість даних була зібрана у травні – липні місяцях. Відлов 

не проводився лише у роки 1985,1990, 1993-1995. 

Методи польового спостереження, аналіз та статистичне оброблення 

результатів кільцювання та прижиттєвого аналізу були виконані за стандартними 

методиками [5]. Для чисельної оцінки видового багатства угруповання 

використовувався індекс Маргалефа [4]:  де S – кількість 

виявлених видів, N – загальна кількість всіх особин S видів. 

Для з’ясування ступеню залежності видового різноманіття від температури 

та від вологості повітря був використаний статистичний метод аналізу 

багатомірних кореляційних зв’язків. Погодні дані були люб’язно надані 

метеостанцією заповідника [3]. Щільність зв’язку параметру Х, за який приймався 

індекс видового різноманіття, з Y (відносна вологість повітря) та Z (температура 

повітря) вимірювався за допомогою коефіцієнта множинної кореляції [4]: 

; де rxy, rxz, ryz – коефіцієнти лінійної 

кореляції між парами знаків X та Y, X та Z, Y та Z. 

Результати та їх обговорення. Для того, щоб з’ясувати, чи існує 

залежність частоти відлову птахів на водопої від чисельності популяцій, 

визначених маршрутним методом, встановили коефіцієнт кореляції цих двох 

показників. Згідно загальноприйнятих правил статистичної обробки даних, 

показник коефіцієнту кореляції для найчисельніших видів r=0,811;p>0,05 та для 

рідкісних та малочислених r=0,901;p>0,01. Виходячи з цього можна вважати, що 

чисельність птахів грабової діброви КПЗ, встановлена методом відлову та 

кільцювання птахів, достатньою мірою відповідає реальній кількості птахів, що 

мешкають на території КПЗ. 

Птахів було поділено залежно від їх трофічного статусу на зерноїдні та 

комахоїдні (м’ясоїдні птахи на водопої не трапляються). 

Зерноїдні птахи, що з’являються на водопої це: горлиця звичайна 

(Streptopelia turtut), припутень (Columba palumbus), зяблик (Fringilla coelebs), 

зеленяк (Chloris chloris), чиж (Spinus spinus), щиглик (Carduelis carduelis), костогриз 

(Coccothraustes coccothraustes), вівсянка звичайна (Emberiza citronella), і до деякої 

міри горобець хатній (Passer domesticus) та польовий (Passer montanus).  

Аналізуючи отримані результати встановлено, що між кількістю видів та 

загальною кiлькiстю зерноїдних птахів простежується пряма помірна кореляція 

r=0,519; p>0,01. Різноманіття зерноїдних птахів у період з 1978 по 90-ті роки 

помірно коливається, а останнє десятиліття характеризується різким коливаннями 

(рік через рік) видового багатства (формула лінійної регресії для динаміки 

видового різноманіття зерноїдних птахів: y = -0,0073x + 1,1045) 

Комахоїдні птахи, що з’являються на водопої, це низка видів і груп 

Nonpasseriformes: бджолоїдка (Merops apiaster), крутиголовка (Junx torquilla), 

жовна сива (Picus canus), дятел звичайний (Dendrocopos major), дятел сирійський 

(Dendrocopos syriacus), дятел середній (Dendrocopos medius), дятел малий 
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(Dendrocopos minor), сільська ластівка (Hirundo rustica), трав’янка чорноголова 

(Saxicola torquata), мухоловка строката (Ficedula hypoleua), горихвістка звичайна 

(Phoenicurus phoenicurus), сорокопуд чорнолобий (Lanius minor), кропив’янка 

рябогруда (Sylvia nisoria) та кропив’янка прудка (Sylvia curruca). Зустрічалися 

комахоїдні птахи ряду Passeriformes: щеврик лісовий (Anthus trivialis), плиска біла 

(Motacilla alba), сорокопуд терновий (Lanius collurio), шпак звичайний (Sturnus 

vulgaris), сойка (Garrulus glandarius), волове очко (Troglodytes troglodytes), 

берестянка звичайна (Hippolais icterina), трав’янка лучна (Saxicola rubetra). 

кропив’янка садова (Sylvia borin), кропив’янка сіра (Sylvia communis), вівчарик 

весняний (Phylloscopus trochilus), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita), вівчарик 

жовтобровий (Phylloscopus sibilatrix), мухоловка білошия (Ficedula albicollis), 

мухоловка мала (Ficedula parva), мухоловка сіра (Muscicapa striata), горихвістка 

чорна (Phoenicurus ochruros), вільшанка (Erithacus rubecula), соловейко східний 

(Luscinia luscinia), дрізд чорний (Turdus merulа), дрізд співочий (Turdus philomelos), 

синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus), гаїчка болотяна (Parus palustris), синиця 

блакитна (Parus caerueleus), синиця велика (Parus major), повзик (Sitta europaea), 

підкоришник звичайний (Certhia familiaris), вивільга (Oriolus oriolus). 

Аналізуючи отримані результати встановлено, що між кількістю видів птахів 

та загальною чисельністю комахоїдних птахів простежується пряма сильна 

кореляція r=0,732; р>0,01. Зміна видового різноманіття комахоїдних птахів за весь 

період дослідження коливається незначною мірою. Лише у 1984 та 2004 рр. 

спостерігалася мінімальна кількість видів. Загальна формула лінійної регресії для 

видового різноманіття комахоїдних птахів становить: y = 0,0013x + 3,5181. 

При дослідженні впливу погодних умов був проведений лінійний 

кореляційний аналіз, встановлена обернена кореляція середньої сили (r=-0,636; 

p>0,01) між температурою повітря та відносною вологістю повітря на території 

заповідника.  

Методом множинної кореляції було встановлено, що погодні умови 

(температура та вологість повітря) слабко корелюють з біорізноманіттям 

комахоїдних птахів (r=0,293, р<0,05). Завдяки достатній кількості даних, при 

подальшому дослідженні впливу погодних умов на зміну чисельності фонових 

видів представників комахоїдних птахів, були обрані: вільшанка, синиця блакитна, 

синиця велика. Методами лінійної та множинної кореляції встановлено, що на 

чисельність цих видів кліматичні фактори впливають по-різному. Найбільший 

вплив вологість (r=0,44; p<0,01 ) и температура (r=0,51; p>0,01) має на синицю 

велику. Чисельність синиці блакитної може коливатися паралельно зміні 

температурних факторів (середня кореляція r=0,429; p<0,01), при цьому обидва 

фактори одночасно теж мають кореляцію середньої сили (r=0,492; p>0,01). На 

чисельність такого масового виду як вільшанка, погодні умови впливають дуже 

слабко (кореляція з температурою майже відсутня (r=0,104 ; p<0,05); кореляція з 

вологістю теж слабка r=0,227, p<0,05). Це пов’язано з більшою гідротопністью 

виду. 

У разі дослідження сукупного впливу погодних умов на різноманіття 

зерноїдних птахів встановлена залежність середньої сили (r=0,543, p>0,01). Слід 
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відмітити, що статистичний зв'язок з різноманіттям зерноїдних птахів становить 

температура повітря: простежується середня кореляція між показниками, що 

становить r=0,52; p>0,01, та майже відсутній зв'язок з показником відносної 

вологості повітря (r=0,154; p<0,05). Для дослідження впливу погодних умов на 

зміну чисельності фонових видів представників зерноїдних, аналізували зяблика 

та костогриза. Методом множинної кореляції встановлено, що чисельність саме 

цих, хоча й масових, видів слабко залежить (зяблик r= 0,206; p<0,05; костогриз r= 

0,183, p<0,05 ) від температури та відносної вологості повітря. Результати цього 

дослідження підтвердили попередній висновок, стосовно того, що температура 

повітря, хоча й незначно, але впливає на чисельність даних видів: і для зяблика, і 

для костогриза – коефіцієнт кореляції чисельності виду з температурою становить 

r=-0,3; p<0,05 (обернена слабка кореляція).  

Висновки 

1. Довготривалі відлови на водопої відображають кількісне співвідношення у 

лісових системах звичайних видів, появу, зникнення і зміни чисельності 

більшості лісових видів, але не можуть якісно представити результати 

кількісного аналізу малочисельних і рідкісних видів.  

2. За останні 30 років видове різноманіття частини орнітокомплексу грабової 

діброви КПЗ, представленої у відловах на водопої, змінювалася в напрямку 

поступового зменшення зерноїдних птахів, проте незмінним залишався показник 

різноманіття комахоїдних птахів.  

3. Відбулися незначні зміни видового складу і кількості окремих видів птахів (в 

основному видів узлісь), але ядро фауни грабових деревостанів практично не 

змінилося. Для виявлення таких змін необхідно обстежувати великі й 

різноманітні території.  

4. Погодні умови обумовлюють незначний влив на багаторічні зміни видового 

різноманіття. 
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Об’єктом досліджень в цій роботі є представники безхвостих амфібій 

(Amphibia, Anura) фауни України, що відносяться до 10 видів 6 родів та 5 родин, 

оскільки саме земноводні у процесі свого онтогенезу піддаються впливу факторів 

як водного середовища, так і суходолу, а отже можуть бути індикаторами 

наявності порушень в екотопах, в яких вони мешкають.  

Актуальність даної роботи полягає в тому, що прижиттєві дослідження 

дозволяють знизити кількість особин, вилучених із природи (питання біоетики). 

Аналіз морфологічних аномалій надає інформацію про реакції організму на 

фактори навколишнього середовища, в тому числі на його забруднення. Також 

розробка попередньої методології прижиттєвого дослідження морфологічних 

аномалій у амфібій дозволяє проводити постійний біологічний моніторинг 

місцевості. Актуальним у перспективі є створення єдиної, чіткої та розгорнутої 

класифікації аномалій у амфібій. Мета даної роботи полягає у проведенні аналізу 

зустрічальності різних типів зовнішніх морфологічних аномалій у представників 

безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) на прикладі трьох областей (Київської, 

Рівненської та Черкаської).  

Матеріали і методи. Матеріал, який лежить в основі даної роботи було 

зібрано у травні – серпні 2013 року в Київській (м. Київ, с. Василів, Білоцерківський 

р-он, с. Гвоздів, Васильківський р-он), Рівненській (с. Дубівка, Володимирецький р-

он) та Черкаській (с. Пекарі, Канівський природний заповідник – далі по тексту 

КПЗ) обл. України.  

Вибірки та одиничні екземпляри наступних видів були взяті методом 

рандомізованої вибірки. Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (n = 150; 88 m, 62 f), 

Голосіївський парк (оз. Дідорівка), м. Київ, 17.04.2013; (n=2; 2 m), Феофаніївський 

парк (Палладінські ставки), м. Київ, 26.04.2013; (n=2; 1 m, 1f) «Грабова діброва», 

КПЗ, Канівського р-ну, Черкаської обл., 14.06.13., Bufo viridis Laurenti, 1768 (n = 50; 

39 m, 11 f), с. Дубівка (30 км від Рівненської АЕС), Володимирецького р-ну, 

Рівненської обл., 04.05.2013; (n=78; 38 m, 40 f), м. Київ, паркова зона біля 

Фізичного факультету КНУ, 21.08.2013., Rana temporaria Linnaeus, 1768 (n = 100; 

52 m, 48 f) Голосіївський парк (оз. Дідорівка), м. Київ (дорослі особини), 17.04.2013; 

та (n=34) с. Пекарі, КПЗ, Канівського р-ну, Черкаської обл., 13.06.2013., Rana 

arvalis Nilsson, 1842 (n = 50; 27 m, 23 f ), Володимирецького р-ну, Рівненської обл., 

07.05.2013., 06.05.2013; (n=5; 2 m, 3 f), «Грабова діброва», КПЗ, Канівського р-ну, 

Черкаської обл., 19.06.2013., 25.06.2013., Bombina bombina Linnaeus, 1761 (n = 
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100; 59 m, 41 f), с. Василів Білоцерківського р-ну (статевозрілі особини) 

28.04.2013., та (n=100) цього річки), Київської обл., 30.06.2013; (n=2; 1 m, 1 f), с. 

Дубівка, Володимирецького р-ну, Рівненської обл., 06.05.2013; (n=2; 2 m), с. Пекарі, 

Канівського р-ну, Черкаської обл., 13.06.2013., Pelophylax lessonae Camerano, 1882 

(n = 100; 67 m, 33 f ), с. Дубівка (25 км від Рівненської АЕС), Володимирецького р-

ну, Рівненської обл., 07.05.2013., Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (n=25; 14 m, 

11 f), болото на території КПЗ, 24.06.2013., та (n=20; 13 m, 7 f) правий берег р. 

Дніпро навпроти КПЗ, Канівського р-ну, Черкаської обл., 17.06.2013; (n=7; 5 m, 2 f), 

Зміїні о-ви, Канівського р-ну, Черкаської обл., 14.06.2013; (n=5; 2 m, 3 f), ) 

Феофаніївський парк (Палладінські ставки), м. Київ, 26.04.2013., Pelophylax 

esculentus (Linnaeus, 1758) (n=7; 5 m, 2 f), болото на території КПЗ., 24.06.2013., 

Hyla arborea Linnaeus, 1758 (n=17, 4 m, 13 f) Феофаніївський парк (Палладінські 

ставки), м. Київ, 26.04.2013; (n=2; 2 m), с. Василів, Білоцерківського р-ну, Київської 

обл., 28.04.2013; (n=8; 7 m, 1 f), с. Дубівка, Володимирецького р-нуб Рівненської 

обл., 06.05.2013., Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) поодинокі випадки (n=5; 3 m, 2 f) 

в с. Василів Білоцерківського р-ну Київської обл., 30.06.2013; та с. Дубівка (n=1; 1 f) 

(30 км від Рівненської АЕС), Володимирецького р-ну, Рівненської обл., 6.06.2013. 

Амфібії були відловлені, ретельно оглянуті, з подальшим описом та 

фотографуванням аномалій, і відпущені на місті відлову. Відлов екземплярів 

проводився за методом рандомізованої вибірки за допомогою батрахологічного 

сачка або вручну. Опрацьовані амфібії ізолювалися тимчасово до кінця відлову 

вибірки з даної популяції щоб унеможливити їх повторне опрацювання. За 

аномалію вважалося будь-яке відхилення від норми, середнього значення чи 

показника для даного виду, що виходить за межі ознак мінливості. При визначенні 

й описанні аномалій використовувалася класифікація О.Д. Некрасової (2008) [1], а 

також методичні рекомендації Л.Я. Боркіна із співавторами [2]. При визначенні 

видів амфібій використовувався визначник амфібій Є. М. Писанця за 2007 рік [3]. 

Результати та їх обговорення. У травні-серпні 2013 р. в межах Київської, 

Рівненської та Черкаської обл. було досліджено 876 особин, що відносяться до 

10 видів 6 родів та 5 родин безхвостих амфібій фауни України. З них у вибірках 

об’ємом більше 50 особин зібрано 728 екземплярів. Певні морфологічні 

відхилення та їх комбінації мали 45 особин, що склало 5,14%. Всього 

зареєстровано 59 морфологічних аномалій.  

Бранхідактилія (вкорочення пальців) складає 28,81% від усіх аномалій і 

найчастіше зустрічається у P. ridibundus (8,47%), а найрідше (1,69%) – у P. 

lessonae, R. arvalis та R. temporaria. Ектродактилія (відсутність деяких цілих 

пальців, аномалія у вигляді «клешні», ектромелія (відсутність частини кінцівки) та 

хемімелія (скорочення довжини різних частин кінцівки) з частотою 1,69% 

знайдені лише у B. viridis та H. arborea. Поліфалангія (часткове дублювання 

фаланг пальців) склала 13,55%, і найчастіше відмічена у P. fuscus (10,10%), а 

найрідше – у B. viridis (3,38%). Олігодактилія (відсутність пальця) виявлена у R. 

temporaria i B. viridis (1,69%). Аномальна шкірна складка зрідка зустрічається у B. 

bufo і H. arborea (1,69%). Аномалії очей з такою самою частотою (1,69%) 

зустрічаються у P. ridibundus і P. fuscus. Було також зареєстровано 7 випадків 
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повернутого сегменту кінцівки у H. arborea (11,80%) та один випадок (1,69%) – у 

P. fuscus. Аномалії покривів найчастіше відзначені у R. temporaria (5,08%), а 

найрідше у B. viridis (1,69%). Аномалії щелепи знайдено у R. arvalis, P. lessonae i 

B. bufo (1,69%). У P. lessonae спостерігали ураження резонаторів (3,38%) та 

папілому (1,69%). 

Серед 150 особин сірої жаби виявлено 3 (2%) самця з морфологічними 

аномаліями, які за частотою прояву слід віднести до фонових. Кількість 

аномальних особин у вибірці трав’яної жаби складала 2%, фоновий рівень не 

перевищено. У вибірці статевозрілих кумок аномальні особини й аномалії 

складають 1% від загальної вибірки і тому мають фоновий рівень. У вибірці ж 

цього річок даного виду було виявлено 5 аномальних особин, що склало 5%. Така 

частка знаходиться в межах фонового значення. У вибірці зеленої ропухи з 

Рівненської області кількість аномальних особин становила 6%, фоновий рівень не 

перевищено. Із 78 досліджених зелених ропух у м. Києві лише 2 мали 

морфологічні каліцтва, що становило 2,5%, що вважається фоновим значенням. У 

вибірці з 50 особин жаби гостромордої аномальність становила 4%, тобто не 

перевищувала фоновий рівень. Серед 100 досліджених представників жаби 

ставкової частка аномальних становила 5%, що знаходиться в межах норми. 

Висновки. В ході досліджень показано відносно низьку частку аномальних 

особин у досліджених вибірках (5-6%) порівняно із літературними даними по 

промислових районах України (понад 60% [4, 5]). Виявлено нову аномалію 

(«крокодиляче рило»), до сьогодні не описану в літературі. Найчастіше 

зустрічались бранхідактилія (28,80%), аномалії покривів (15,25%), повернутий 

сегмент кінцівки (13,55%) та поліфалангія (13,55%). У видів B. bufo, P. ridibundus, 

та B. bombina найчастішою аномалією є бранхідактилія, у H. аrborea – повернутий 

сегмент кінцівки, у B. viridis i P. fuscus – поліфалангія, у P. lessonae – ураження 

резонаторів. У представників роду Rana з рівною частотою зустрічається 

бранхідактилія і аномалії покривів (у R. temporaria) та бранхідактилія і аномалії 

щелеп (у R. arvalis). 
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Вступ. У вік науково-технічного прогресу, економічних досягнень дедалі 

частіше спостерігаються негативні явища у природному середовищі. За останні два 

століття ландшафти Вінницької області зазнали докорінних змін: нині у їх структурі 

домінують аграрні та селитебно-промислові ландшафти, а площа лісів зменшилась 

з 70% до 12,8% території. У природному стані залишилися лише натуральні ділянки 

вздовж річок, деякі неосушені болота, торфовища тощо, площі яких не 

перевищують 5% від площі області. Одним з найефективніших кроків, спрямованих 

на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, еталонних ділянок є 

розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду. Задля підвищення 

ефективності функціонування таких об’єктів необхідно налагоджувати моніторинг 

усіх процесів, які протікають у їх межах. 

Матеріали і методи. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного 

значення «Згарський» є одним з найбільших у Вінницькій області заповідним 

об’єктом, проте орнітофауна його наразі вивчена недостатньо. Основною метою 

створення заказника є збереження та відтворення цінних природних комплексів – 

екоценозів долини річки Згар. 

Обліки авіфауни здійснювали маршрутним способом на постійних 

трансектах упродовж 2009-2014 років. За результатами обліків визначали видовий 

склад, щільність населення та біомасу птахів, індекс видового багатства (ІВБ) 

різних біотопів. 

Результати та їх обговорення. Сучасна орнітофауна заказника 

«Згарський» нараховує 119 видів птахів, які об’єднуються у 42 родини і 7 рядів. 

Найширше представлений ряд Горобцеподібні. Менше сивкоподібних та 

соколоподібних. Решта рядів птахів представлені 1–2 родинами. 

У структурі орнітофауни дослідженої території, за характером перебування 

розрізняють гніздових і перелітних (65%), осілих (25%), прольотних (6%) та 

зимуючих (4%) птахів. Домінування гніздових і перелітних видів в структурі 

орнітонаселення спричинює помітну ротацію видового складу птахів в межах 

заказнику упродовж року, оскільки зимова фауна, наповнюється іншими видами. 

Більшість птахів заплави Згару є водоплавними і навколоводними, тому в період 

льодоставу умови існування для них стають непридатними. Використання даної 

території різними групами птахів упродовж року зумовлює її багате видове 

різноманіття. 

За своїм походженням авіфауна Згарського заказника сформована 
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переважно європейськими видами (43%) та транспалеарктами (27%). Менше 

сибірських (12%) та середземноморських (9%) видів. Частка представників решти 

типів порівняно невисока (1-4%). 

Обліки авіфауни заплави р. Згар дозволили виявити у її межах птахів, які за 

характером їжі, домінуючої у раціоні, умовно поділяються на 5 груп. Найширше 

представлені комахоїдні птахи (36%), що споживають переважно дрібних 

безхребетних. Відчутно менше птахів, які живляться гідробіонтами (21%), а також 

тих, що мають змішаний тип живлення. Облігатних хижаків та фітофагів найменше 

(13% і 10% відповідно). 

Попри велике різноманіття орнітофауни заплави Згару, населяючих її птахів 

за місцем розташування гнізд можна поділити на 8 основних екологічних груп. 

Найбільше тих птахів, які для гніздування використовують крони дерев та 

чагарників, заростей кропиви тощо (40%). Зважаючи на те, що заплава р. Згар 

представлена переважно відкритими стаціями, чималою є група наземногніздових 

птахів (34%). Низка видів пов’язана також з водоймами, використовуючи для 

гніздування стебла очерету, рогозу та інших навколоводних вищих рослин (6%), а 

також плаваючі купини (4%). 

Наявність відслонень порід та глинистих і піщаних кар’єрів приваблює на 

гніздування норогніздових птахів та петрофілів (3%), а лісові масиви, на прилеглих 

до заплави р. Згар використовують дуплогніздові птахи (8%). Також в орнітофауні 

дослідженої території виявлений один вид, для якого притаманний гніздовий 

паразитизм. 

Завдяки мозаїчності структури водно-болотних комплексів, а також 

прилеглих ландшафтів у них спостерігається найбільша кількість видів птахів – 

76%. Авіфауна аквакомплексів упродовж року відчутно змінюється як кількісному 

відношенні та за видовим складом. Її основу формують водоплавні та 

навколоводні птахи. 

Упродовж репродуктивного періоду окремі навколоводні види утворюють 

гніздові колонії, скупчуючись на невеликій території, що попри велике видове 

різноманіття зумовлює найменші значення показника видового багатства серед 

досліджених біотопів (ІВБ=2,41). Такими є Phalacrocorax carbo, Egretta alba, Ardea 

cinerea, Ardea purpurea, Nycticorax nycticorax, Larus ridibundus, L. cachinnans, 

Chlidonias niger, Ch. leucopterus, Ch. hybrida, Sterna hirundo. 

На луках виявлена менша кількість видів, ніж на водоймах, але показник 

видового багатства стації удвічі вище (ІВБ=4,86). Це зумовлене меншою кількістю 

масових колоніальних видів птахів. Виключенням є Riparia riparia, Hirundo rustica та 

Delichon urbica. 

Варто зазначити, що найвищі показники сукупної щільності населення птахів 

(lim 53,1-267,1 ос/км2) та їх біомаси (lim 6,01-370,06 кг/км2) в усіх досліджених 

біотопах фіксувались у третій декаді гніздового періоду через масовий виліт 

молоді гніздових видів птахів. Найнижчими щільність населення (lim 38,1-172,1 

ос/км2) і біомаса (lim 5,07-213,79 кг/км2) птахів були в середині сезону – в період 

масового насиджування кладок. 

Зазначимо, що найвища сумарна щільність населення (214,6 ос/км2) та 
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біомаса (273,08 кг/км2) птахів серед усіх досліджених біотопів заказника 

«Згарський» властиві для заплави річки та її берегів, що пов’язано з 

різноманітністю умов та багатством водно-болотної орнітофауни. 

З 119 видів птахів, відмічених нами, або іншими орнітологами в межах 

дослідженої території, 110 видів включені до додатків ІІ і ІІІ Бернської конвенції про 

охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Крім 

того, 1 вид включено до ІІ додатку Конвенції про міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення, 25 видів – до 

додатку угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 

птахів, а 8 видів – до Червоної книги України. Це, зокрема, Ciconia nigra, Anas 

strepera, Aythya nyroca, Pandion haliaetus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Aquila 

pomarina, Lanius excubitor. 

Відомо, що найефективнішим шляхом збереження в природному стані 

типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією 

сукупністю їх компонентів є створення природних заповідників. Беручи до уваги 

високий ступінь господарського освоєння Поділля, говорити про повне заповідання 

можна лише на рекультивованих землях, або територіях, малопридатних для 

господарського використання. Такими землями є заболочені прибережні ділянки та 

акваторія р. Згар, які наразі знаходяться під охороною в межах 

загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення «Згарський». 

Висновки. Задля збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

заплави річки Згар, а також враховуючи видове багатство фауни даної території, 

вважаємо за необхідність підвищити статус заказника загальнодержавного 

значення «Згарський» до рівня природного заповідника. 
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Стабільність онтогенезу (надалі СО) є найбільш узагальненою 

характеристикою стану організму, що розвивається [1]. Високий рівень її 

підтримується на базі генетичної коадаптації в оптимальних умовах і порушується 

за впливу будь-яких стресових факторів [2, 3]. На сьогоднішній день поряд з 

традиційно автономним розвитком популяційних та онтогенетичних досліджень 

стає необхідним спеціальний аналіз особини як онтогенетичної одиниці – для 

коректної оцінки популяцій та їх динаміки в часі і просторі, для розуміння загальних 

механізмів популяційних процесів [2].  

Дослідження природних популяцій (зокрема на прикладі прудкої ящірки) на 

наявність асиметричних порушень мають важливе значення для контролю стану 

та екології оточуючого середовища. Найбільш вдалим є аналіз стабільності 

розвитку як міри середовищного стресу. У практичному плані це відкриває 

можливість для оцінки та моніторингу здоров'я середовища як у природних 

умовах, так і при різних видах антропогенного впливу [1, 2]. Подальший прогрес 

підходу тісно пов'язаний з дослідженням стабільності розвитку, головним 

показником якого є рівень онтогенетичного шуму, що зазвичай оцінюється за 

флуктуаційною асиметрією (надалі ФА) [2, 4]. 

Матеріал та методи. Матеріалом для даної роботи послужили дві вибірки 

ящірок: з Труханового о-ва (м. Київ) 9.05.2008-18.05.2008 (далі – вибірка ғ1) і з 

хутору Ровжі (Київська обл., Вишгородський р-н) 28.07.07 (далі – вибірка ғ2). 

Вибірка ғ1 (n = 68; 33 m, 31 f), вибірка ғ2 (n = 68; 25 m, 29 f). 

Для кожної ящірки було проаналізовано 25 білатеральних ознак. 

Оцінювалася кількість таких щитків: задньоносових; передньовиличних; 

передочноямкових; верхньогубних (ВГ) до підочноямкового (ПО); ВГ після ПО; 

нижньогубних (НГ); НГ, що стикаються з великим нижньощелепним (НЩ); НЩ; 

надочноямкових (НОЯ); верхньовійкових; нижньовійкових (НВ); НВ, які стикаються 

з ПО; очноямково-скроневих; верхньоскроневих (ВС); які стикаються з ВС від 

великого НВ до тім'яних; між 1-м ВС і вушних отвором; надпальцевих на 

середньому пальці кисті; підпальцевих на середньому пальці кисті; лусочок: які 

прилягають до тім'яних щитків; горлових, що стикаються з передостаннім НЩ 

щитком; горлових, що стикаються з останнім НЩ щитком; горлових уздовж всього 

ряду НЩ до НГ; у верхньому ряду на плечі і передпліччі від основи 1-го пальця 

кисті; зверху (вздовж) ряду стегнових пор і число стегнових пор.  
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Кожна ознака була проаналізована на лівій і правій стороні. Деякі з них 

обраховувались під бінокуляром. Кількість лусочок могла змінитися впродовж 

онтогенезу в результаті травми, в такому випадку ознака теж вважалася 

асиметричною. 

Перед статистичною обробкою проводилася перевірка на нормальність 

розподілу даних в кожній групі за тестами Шапіро-Уілка, Ліллієфорса і 

Колмогорова-Смірнова. За нормального розподілу даних статистична обробка 

проводилася за такою схемою:  

 Перевірка розподілу різниці значень ознаки. Якщо середні різниці 

значення ознаки на різних сторонах тіла (L-R) нормально розподілені навколо 

нуля це свідчить про флуктуючу асиметрію (ФА).  

 Розрахунок інтегрального показника ФА (для нормалізації та 

узагальнення даних).  

 Визначення середньої частоти асиметричного прояву на ознаку 

(СЧАПО) – відношення кількості асиметричних ознак до загального їх числа 

(для встановлення рівня СО). 

 Обрахунок середньої кількості асиметричних ознак на особину 

(СКАО). 

 Характеристика кожної вибірки методами описової статистики. 

Результати та їх обговорення. Всі дані для обох вибірок мали нормальний 

розподіл. У переважної більшості ознак виявлено флуктуаційний характер. Різниця 

інтегральних показників між вибірками є значною і статистично достовірною: 

вибірка ғ1 – 0,04, вибірка ғ 2 – 0,03. T-критерій = -8,96, р = 0,01.  

Рівень СО для вибірки ғ1 становить 0,38, а для вибірки ғ2 – 0,31. Згідно 

класифікації Жданової це є 5-й і 3-й бал відповідно (за 5-бальною шкалою, де 1 – 

максимальна стабільність розвитку, 5 - мінімальна [4]). Таким чином рівень 

стабільності онтогенезу популяції ғ 2 є задовільним, а в ғ 1 розвиток не є 

стабільним. Відповідно до цього стан середовища в місцях проживання цих 

вибірок можна попередньо оцінити, як задовільний і критичний.  

Проведення аналізу по кількості асиметричних особин на кожну ознаку 

показало спільні тенденції (тест Спірмана: r= 0,91; p= 0,000), що дає змогу 

припускати можливість створення загальної схеми обрахунку ФА для всіх 

популяцій даного виду. Було виділено найбільш репрезентативні ознаки серед 

опрацьованих, тобто такі, які показали результати, найбільш наближені до 

загальних. Для кожної з вибірок вони є такими: 

ғ 1(рівень ФА-0,38)- число верхньовійкових щитків (0,35) 

число лусок у верхньому ряду на плечі і передпліччі (0,41). 

ғ 2(рівень ФА-0,21)- число верхньовійкових щитків (0,29) 

кількість лусочок, що прилягають до тім'яних щитків (0,32) 

число лусок у верхньому ряду на плечі і передпліччі (0,30). 

Висновки. Як результат роботи було розроблено попередню методику 

обрахунку асиметрії для прудкої ящірки за зовнішніми ознаками і запропоновано 

схему статистичної обробки даних для отримання результатів, необхідних у 
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визначенні рівня сталості онтогенезу. З'ясована величина ФА двох популяцій чітко 

вказує на відмінність рівня СО між ними: для популяції Труханового о-ва – 5 балів 

(СЧАПО = 0,38), для х. Ровжи – 3 бали (СЧАПО = 0,31). Виділено найбільш 

показові за рівнем ФА ознаки – число верхньовійкових щитків, кількість лусочок, 

що прилягають до тім'яних щитків та число лусок у верхньому ряду на плечі і 

передпліччі.  
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Вступ. Масштаби трансформації природного середовища зумовлюють 

необхідність досліджень наслідків антропогенного впливу на різних рівнях 

організації живого [5]. В ситуації постійного зростання різноманіття полютантів, що 

унеможливлює лабораторний контроль та вивчення їх синергічного ефекту, 

інформація про якість середовища є надзвичайно важливою. Досягнення цієї мети 

можливе завдяки оцінки стану біосистем, які є індикаторами якості середовища [4]. 

Індивідуальні та популяційні стратегії будь-якої біосистеми в процесі зміни 

чисельності є опорними та, можливо, ключовими елементами для розуміння 

механізмів динаміки. Серед усіх ссавців мишоподібним гризунам властивий 

найбільший потенціал розмноження. Створені у процесі адаптивної еволюції 

високі видові константи плодючості (швидкість статевого дозрівання, кількість 

генерацій за один сезон, розміри виводку, ступінь участі молодих та дорослих 

самок у розмноженні, тривалість періоду репродукції тощо) здатні компенсувати 

підвищену смертність, яка є типовою для цієї групи тварин – чутливих до дії 

абіотичних факторів внаслідок дрібних розмірів. Як мешканці підстилки та 

поверхневих шарів ґрунту, вони перші вступають в контакт з шкідливими 

речовинами, що накопичуються в навколишньому середовищі, реагують на вплив 

тієї чи іншої речовини і можуть використовуватися для біоіндикаційних цілей. 

Досліджуючи їх, можна скласти уявлення про ступінь антропогенного 

навантаження на екосистему та стратегію реагування популяції на зміну якості 

середовища. 

Матеріали і методи. Моніторинг, в рамках якого проводили дане 

дослідження, був започаткований групою співробітників кафедри зоології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом 

В.О. Межжеріна у 1971 р. З того часу і до наших днів на території Канівського 

природного заповідника відбувається безперервне стеження за станом популяцій 

лісових гризунів. Зібрані матеріали дали можливість створити унікальну базу 

даних, аналоги якої відсутні не тільки на території України, але й в Європі. 

Для визначення щільності й складу населення гризунів застосовували 

традиційний метод облікових площадок. Зібраний матеріал аналізували за 

стандартними розмірно-масовими показниками.  

За результатами відлову визначали щільність популяції (ос/га); 

співвідношення статей (самки/самці) і вікових груп (статевозрілі/ювенільні); частку 

самок, що розмножуються; кількість і розмір виводків. Останній показник 

розрахований окремо за кількістю ембріонів і плацентарних плям. 
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За період спостережень з 2001 до 2012 рр. здобуто та проаналізовано 1118 

особин рудої нориці (Clethrionomys glareolus). Крім результатів особистих 

спостережень (2010 - 2012 рр.), у роботі використані матеріали за попередні роки 

досліджень. 

Для аналізу багаторічних змін щільності населення застосовані показники 

розмаху, варіативності, співвідношення інтенсивності приросту та скорочення 

щільності. Крім загальноприйнятих простих показників, що характеризують 

демографічні процеси (кількість вагітних, ялових та самок, що розмножуються; 

кількість та розмір виводків), у роботі використовуються ряд комплексних 

(розрахункових) показників: показник плодючості, показник реального 

популяційного відтворення (PRR), показник популяційного потенціалу відтворення 

(PPR), коефіцієнт репродукції (IR). 

Статистичне оброблення матеріалу проведено загальноприйнятими 

методами [1, 2], його достовірність визначали методами варіаційної статистики з 

визначенням середньої величини та її похибки, та використовуючи програми MS 

EXCEL з урахуванням кількості вибірки, визначали ймовірність відмінностей p. 

Статистично достовірними вважали значення p<0,05. 

Метою роботи було виявлення особливостей репродуктивної стратегії у 

популяціях мишоподібних гризунів на прикладі рудої нориці Clethrionomys glareolus 

грабової діброви Канівського природного заповідника в ході динаміки щільності 

населення упродовж 2001 - 2012 рр. 

Результати та їх обговорення. Результати являють собою своєрідний зріз 

багаторічних значень щільності популяцій лісових гризунів. Повний багаторічний 

цикл динаміки популяцій нориць має 4 фази: депресія, зростання, пік та спад 

щільності. 

Дана робота являє собою аналіз результатів за термінальними фазами 

багаторічного циклу щільності: піком та депресією. За десятирічний період 

виявлено три роки, які характеризувалися піком щільності населення (2002, 2005, 

2010) та два – депресією (2003, 2006).  

У середньому за досліджуваний період показник інтенсивності зниження 

щільності популяції (2,1 ± 0,35) перевищує показник інтенсивності збільшення (1,8 

± 0,14). Отже у досліджуваній популяції переважає швидкість скорочення 

чисельності виду, що відбувається на фоні загального зменшення населення 

гризунів. 

Період піка характеризується більшою вгодованістю особин (5,1 ± 1,4), ніж 

період депресії (3,6 ± 1,4), що опосередковано свідчить про зниження 

інтенсивності процесів відтворення у популяції і може бути пов’язаним із 

перенаселенням. Самці досліджуваного виду упродовж обох фаз динаміки 

характеризуються меншою вгодованістю ніж самки, що може бути пояснено 

особливостями способу життя та лежить у межах фізіологічної норми. 

Особливості зміни статевого складу населення чітко демонструють загальну 

специфіку реагування виду на мінливість навколишнього середовища. Нерівність, 

що спостерігається у співвідношенні статей рудої нориці на різних фазах динаміки 

(табл. 1) може бути також пов’язана із відмінностями фізіологічного стану і 
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неоднаковою стійкістю самців та самок до впливу несприятливих умов. Зі 

збільшенням кількості самок підвищується темп відтворення популяції, але 

знижується життєздатність молодняку. Виявлено, що у сприятливих умовах 

(погодні умови, достатня кормова база та ін..) кількісно домінують самки. У разі 

погіршення умов існування відносна чисельність самців у популяції підвищується, 

що призводить до підвищення життєздатності нащадків. Саме остання тенденція і 

простежується у період депресії щільності. 

 

Таблиця 1 

Співвідношення статей (самки/самці) на різних фазах динаміки щільності популяції 

Фаза динаміки 
Частка особин (у %), розрахована за кількістю Співвідношення 

статей 

(самки/самці) самок самців 

Пік 53,59 46,41 1,15 

Депресія 31,71 68,29 0,46 

  

На фазі піка серед самок переважають статевозрілі особини, а серед самців 

– ювенільні, тоді як на фазі депресії співвідношення залишається приблизно 

рівним.  

На фазі депресії прискорюється темп статевого дозрівання тварин, що 

пояснює приблизно однакове співвідношення статевозрілих та ювенільних особин. 

Ювенільний період коротшає, а значне переважання самців дозволяє підвищити 

якість і кількість потомства, що призводить до росту чисельності популяції. Також 

для періоду депресії характерне широке залучення самок до процесу 

розмноження, тобто високий показник самок, що розмножуються, відбувається 

завдяки прискоренню темпів статевого дозрівання ювенільних особин. 

 Підвищення чисельності популяції також може відбуватися за рахунок зміни 

індивідуальної плодючості, що забезпечується двома складовими – кількістю 

виводків за репродуктивний сезон та їх розміром. 

Розмір виводку на фазі депресії більший, ніж на фазі піка. Це призводить до 

підвищення щільності населення і може пояснюватися більшою доступністю 

ресурсів і меншою конкуренцією серед самок через їх невелику чисельність.  

У популяції, чисельність якої зростає, відбір мінімізує терміни статевого 

дозрівання, підвищує кількість нащадків і максимізує частку енергії, спрямовану на 

розмноження. Таким чином, можна стверджувати, що існує певна обернена 

пропорційність між щільністю популяцій та плодючістю особин: чим вища 

чисельність певної популяції, тим більша напруженість процесів розмноження і 

навпаки. Проте останнє твердження не є аксіомою, оскільки далеко не завжди 

реалізується в умовах антропогенного тиску середовища. 

Крім конкретної характеристики інтенсивності процесів розмноження, 

важливо оцінити співвідношення досягнутих на даний момент часу показників із 

потенційними можливостями популяції. Здійснити такий аналіз дають змогу 

показники реального (PRR) (добуток частки самок, що розмножуються, від 



Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах__________________________ 

 53 

загальної кількості тварин, середнього розміру виводка та щільності популяції) і 

потенційного (PPR) відтворення (добуток частки статевозрілих самок від загальної 

кількості тварин, багаторічного максимального розміру виводка та щільності на 

певний момент часу), а також їх відношення – коефіцієнт репродукції (IR) 

(відношення PRR i PPR, свідчить про успішність реалізації потенціалу відтворення) 

[3]. 

Низький коефіцієнт репродукції та велика різниця між реальним та 

потенційним відтворенням на фазі піка свідчить про зниження інтенсивності 

процесів розмноження; на фазі депресії реалізація потенціалу відтворення 

збільшується у 1,4 рази, що може бути зумовлено залученням до розмноження 

великої кількості особин та призводить до збільшення щільності населення. 

Останнє супроводжується швидкими та різкими коливаннями щільності. 

Надзвичайно високі значення PRR та PPR під час фази піка в період депресії 

знижуються через інтенсифікацію процесів відтворення, що значно збільшує 

коефіцієнт репродукції.  

Висновки 

1. Встановлено, що в досліджуваний період відбуваються зростання амплітуди 

коливань щільності популяції на фоні загального скорочення чисельності рудої 

нориці. 

2. В популяції спостерігається стійке переважання самок на фазі піка щільності та 

переважання самців на фазі депресії. Таке зміщення співвідношення статей за 

низької щільності популяції дає змогу зберегти репродуктивний потенціал і в 

сприятливих умовах забезпечити збільшення населення. 

3. На фазі депресії прискорюється темп статевого дозрівання тварин, а значне 

переважання самців дає змогу підвищити якість і кількість потомства, що 

призводить до росту чисельності популяції. 

4. В період депресії кількість самок, що залучені до розмноження, збільшується за 

рахунок скорочення частки ювенільних особин в популяції. 

5. Встановлено, що розмір виводку на фазі депресії більший, ніж на фазі піка. За 

рахунок збільшення індивідуальної плодючості зростає ефективність реалізації 

потенціалу відтворення, що призводить до подальшого росту чисельності 

популяції. 
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Вступ. Зубр, бізон європейський (Bison bonasus L.) є одним з двох видів 

роду у фауні світу і єдиний вид у фауні України, найкрупніший представник 

сучасної лісової теріофауни Європи. Як свідчать палеозоологічні, літописні й 

архівні матеріали, ці великі ратичні в історичному минулому заселяли й Українські 

Карпати. Внаслідок необмеженого полювання, деградації середовища існування 

під впливом господарської діяльності людини вид опинився під загрозою 

зникнення. В Україні останнього зубра, ймовірно, добуто в Карпатах у 1762 р. 

Збереження і відновлення зубра є однією із важливих міжнародних проблем 

сучасного суспільства. Цей вид характеризується унікальним генофондом, який 

сформувався в результаті природного відбору, займає певне місце в екосистемних 

зв’язках, які руйнуються в результаті його зникнення.  

Історія дослідження фауни НПП «Вижницький». На основі актів загибелі 

зубрів, усно-анкетного опитування єгерської і лісової охорон, ми виявили основні 

причини загибелі зубрів в угіддях ДП «Берегометське лісомисливське 

господарство». Встановлено 7 чинників загибелі зубрів. Найбільше зареєстровано 

випадків загибелі через нестачу (недоступність) кормів, спричинену погодними 

умовами у зимовий період. Інколи взимку значний сніговий покрив 

унеможливлював переміщення звірів і доступ до природних кормів, зимових 

стацій, підгодівельних майданчиків, що призводило до голоду, виснаження та 

загибелі особин. Одночасну загибель декількох зубрів від нестачі корму 

реєструвала єгерська охорона, важче було виявити випадки загибелі окремих 

особин. Загалом, 40,4% випадків загибелі зубрів спричинені нестачею корму в 

зимовий період. Наступними факторами, що впливають на динаміку чисельності 

зубрів, є інтенсивне лісокористування; побічне користування лісом (збір ягід, 

грибів), що призводить до міграції зубра; браконьєрство; інтенсивність 

рекреаційного навантаження; випасання худоби; інфекційні захворювання; 

порушення оптимальної вікової і статевої структури та ін. 

 Результати дослідження. З метою відтворення Буковинської субпопуляції 

зубра європейського на території національного природного парку «Вижницький», 

протягом 2011 року, Національним лісотехнічним університетом України 

виконувалась науково-дослідна робота на тему: «Розроблення та впровадження 

практичних заходів щодо відтворення зубра на території НПП «Вижницький». В 

результаті цієї роботи проаналізовано динаміку чисельності та причини 

зменшення Буковинської субпопуляції зубра, вивчено досвід зарубіжних країн з 
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питань реакліматизації виду, підібрано у межах парку для створення осередку 

поселення виду, розроблено біотехнічні заходи для акліматизації зубра, 

облаштовано тимчасовий вольєр, а також розміщено матеріали по реакліматизації 

зубра в засобах масової інформації. Крім цього, технічним завданням науково-

дослідної роботи було передбачено закупівлю двох особин зубра європейського. 

 На даний час, здійснено успішне переселення двох зубрів (самця і самку) з 

ДП «Хмільницьке ЛГ» до національного природного парку «Вижницький». 

Попередньо для зубрів створений раціон харчування (згідно норм розроблених та 

затверджених Миколаївським зоопарком). 

 Одразу після перевезення зубрів (в вольєр на території НПП «Вижницький») 

за ними ведеться спостереження (переміщення по вольєру, режим харчування та 

ін.). З результатів спостережень можна сказати, що перших чотири місяці зубри 

були дуже лякливими, втікали в густі зарослі від найменшого (неприродного) шуму 

і людей, тільки пізно ввечері та на світанку підходили до годівниць харчуватися. Та 

пізніше (через 4 місяці) вони почали звикати до різного виду шуму, вільно 

підходити до годівниць і зовсім перестали боятися людей. 

Висновки. Враховуючи вищенаведене та серйозні наміри щодо відтворення 

Буковинської субпопуляції зубра, істотне значення у збереженні та відтворенні 

чисельності зубра відіграє національний природний парк «Вижницький». Тому 

надалі головним завданням перед парком є планомірні роботи з реакліматизації із 

завезенням зубрів у Західний регіон (зокрема на територію НПП «Вижницький»), 

який відзначається великою різноманітністю природних умов, наявністю рівнин і 

гір, поліських, лісостепових та лісолучних ландшафтів. Вирощування молодняка 

зубра для випуску в природне середовище в межах території попереднього 

поширення виду, передача в інші розплідники і зоопарки, збереження і 

розширення генетичного фонду зубра, проведення наукових досліджень з біології, 

екології, етології виду, розроблення і здійснення методів розведення і утримання 

звірів у неволі та в природних, умовах. 

На майбутнє з метою мінімізації впливу факторів ризику необхідна охорона 

середовищ існування тварин, заходи підтримання стійкості популяцій, освітньо-

виховна та інформаційна діяльність. Технології рубок лісу, побічних користувань 

лісом, інших лісогосподарських робіт повинні включати елементи, направлені на 

попередження негативного впливу на зубрів. 
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Ставкова жаба (Pelophylax lessonae Camerano, 1882), що належить до групи 

європейських зелених жаб, поширена на більшій частині території України. 

Південна межа її поширення приблизно співпадає із південною межею 

лісостепової зони. Проникнення в степову зону відбувається через долину Дніпра, 

трапляється цей вид також у дельті Дунаю [5]. 

Морфологічна мінливість зелених жаб неодноразово була предметом 

спеціальних досліджень [6], проте до цього часу багато питань залишаються 

дискусійними. Більшість порівняльно-морфологічних досліджень останніх кількох 

десятиліть пов’язані з пошуком таксономічно значущих ознак для діагностування 

зелених жаб роду Pelophylax. Натомість досліджень, що стосуються вивчення 

статевої мінливості морфологічних ознак у європейських зелених жаб з території 

України значно менше. 

Мета даної роботи – дослідити статеву мінливість морфометричних ознак 

жаби ставкової. 

Матеріали та методи дослідження. У роботі використані дані, отримані під 

час обробки наукових колекцій Зоологічного музею Національного науково-

природничого музею НАН України (м. Київ). Усього було поміряно 129 

статевозрілих особин Pelophylax lessonae (із них самців 103, самиць 26). Матеріал 

представлений вибірками з трьох популяцій: 1. Житомирська обл., Овруцький р-н, 

с. Виступовичі (20 самців, 5 самиць); 2. Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. 

Озеряни (69 самців, 14 самиць); 3. Вінницька область, м. Вінниця, Якушинецькі 

озера (14 самців, 7 самиць). 

Таксономічну належність жаб визначали за допомогою загальноприйнятих 

морфологічних ознак [1, 5], з урахуванням форми й розміру внутрішнього 

п’яткового горбика та відносної довжини задніх кінцівок.  

Проміри проводили з точністю до 0,1 мм згідно з загальноприйнятою 

методикою [1] з деякими змінами: L. – довжина тіла; L. c. – довжина і Lt. c. tym. – 

ширина голови на рівні барабанних перетинок; D. r. n. – відстань від ніздрі до кінця 

морди; Sp. n. – проміжок між ніздрями; D. r. o. – довжина рила (відстань від 

переднього краю ока до кінця морди); D. n. o. – відстань від ніздрі до переднього 

краю ока; L. o. – довжина очної щілини; L. tym. – довжина барабанної перетинки; 

Sp. oc. – відстань між передніми краями очей; A. – довжина передпліччя; Н. – 

довжина плеча; M. – довжина передньої лапки (відстань від зап’ястка до кінця 

третього пальця); D. p. m. – довжина першого пальця передньої кінцівки; Lt. m. – 
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ширина зап’ястка; F. – довжина стегна; T. – довжина гомілки; L. t – довжина 

додаткової гомілки; L. p. – довжина задньої лапки (стопи); Lt. pes. – ширина 

задньої лапки; D. p. p. – довжина першого пальця задньої кінцівки; C. int. – 

довжина внутрішнього п’яткового горбика; At. c. int. – висота внутрішнього 

п’яткового горбика; Cr. a. c. – діаметр ліктьового суглобу; Cr. a. g. – діаметр 

колінного суглобу; Cr. f. t-t. – діаметр гомілковостопного суглобу. У безхвостих 

амфібій довжина тіла зазнає географічної мінливості, що зумовлено кліматичними 

умовами і відмінностями у віковому складі популяцій, тому, крім абсолютних 

значень морфометричних ознак, у цій роботі було проаналізовано 13 індексів, які 

характеризують пропорції тіла L./L. c., L. c./Lt. c. tym, L. c./L. o., L. о./L. tym, L. c./D. 

r. o., L./C. int., T/C. int., D. p. р./C. int., L/T, F/T, L/F+T, L/Н, L/D.p.m. 

Для оцінки відмінностей за окремими ознаками використовували t-критерій 

Стьюдента. Статистична обробка матеріалу проведена з використанням пакету 

програми STATISTICA 6.0. 

Результати та їх обговорення. Статеві відмінності. Під час порівняння 

між собою морфометричних ознак (26 промірів і 13 індексів) самців і самиць 

ставкових жаб в досліджуваних популяціях були виявлені вірогідні відмінності 

(табл.). 

 

Таблиця  

Результати порівняння самців та самиць жаби ставкової (t)  

Ознака 

Житомирська 

обл. 

(M=20, F=5) 

Чернігівська 

обл. 

(M=69, 

F=14) 

Вінницька 

обл. 

(M=14, 

F=7) 

Ознака 

Житомирська 

обл. 

(M=20, F=5) 

Чернігівська 

обл. 

(M=69, 

F=14) 

Вінницька 

обл. 

(M=14, 

F=7) 

L. 3,31** 3,74*** 5,54*** D. p. p. 0,41 5,05*** 3,88** 

L. c. 2,34* 2,83** 5,69*** C. int. 3,60** 0,71 3,06** 

Lt c. 

tym. 

3,38** 3,35** 7,43*** At. c. 

int. 

0,62 4,19*** 1,20 

D. r. n. 1,55 4,92*** 6,58*** Cr. a. c. 3,33** 5,67*** 1,10 

S. p. n. 1,12 1,47 3,70** Cr. a. g. 1,63 1,43 4,22*** 

D. r. o. 0,66 4,17*** 7,09*** Cr. f. t-t. 1,80 0,51 4,53*** 

D. n. o. 1,32 2,04* 4,74*** L./L. c. 0,05 0,50 2,51* 

L. o. 1,27 1,68 2,01 L. c./Lt. 

c. 

0,39 0,44 5,23*** 

L. tym. 3,25** 4,67*** 3,29** L.c./L.o 0,80 1,38 2,23* 

Sp. o. 

c. 

3,59** 2,54* 5,01*** L. o./ 

L. tym. 

1,45 2,39* 1,08 

A. 2,22* 0,08 3,11** L. c./D. 

r. o. 

2,25* 0,41 1,60 

H. 0,21 7,89*** 1,41 L./C. int. 0,10 3,06** 1,65 

M. 4,12*** 7,12*** 6,58*** D. p.р./ 

C. int. 

1,51 4,19*** 0,50 

Lt. m. 0,85 3,10** 4,45*** T./C. int. 1,04 2,47* 1,15 

D. p. 

m. 

5,47*** 5,87*** 9,10*** L./T. 1,70 -0,83 1,02 

F. 1,31 2,49* 4,78*** F./T. 0,80 2,32* 0,39 

T. 2,17* 3,89*** 4,74*** L./F.+T. 2,53* 1,69 0,81 
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L. t. 1,97 1,79 3,98*** L./H. 2,41* 14,39*** 7,02*** 

L. p. 2,07 0,20 4,40*** L./D.p.m

. 

2,73* 2,14* 3,67** 

Lt. pes. 2,81** 3,27** 4,54*** – – – – 

Примітка: напівжирним шрифтом позначені вірогідні відмінності за t – критерієм 

Ст’юдента: * – при p<0,05; ** – при p<0,01; *** – при p<0,001. 

 

Для виявлення відмінностей між статями було використано t-критерій 

Стьюдента. Аналіз даних показав, що довжина тіла самців варіює від 48,2 до 62,3 

мм. У самиць відповідні значення становили 52,9 та 68,5 мм. Самиці жаби 

ставкової мають більшу довжину тіла у порівнянні з самцями, що, ймовірно, 

пов’язано із тим, що вони продукують значно більший об’єм статевих продуктів. 

Самці при вірогідно менших середніх розмірах тіла мають більші порівняно з 

самицями значення довжини плеча (Н), діаметра ліктьового суглобу (Cr. a. c.), 

відношення довжини ока до довжини барабанної перетинки (L. o/L. tym). Такі 

особливості прояву статевих відмінностей визначаються необхідністю пошуку та 

міцного утримування самки в амплексусі в момент парування [4]. 

Самці й самиці житомирської популяції вірогідно відрізняються за 14 з 39 

ознак, тоді як чернігівської та вінницької – за 25 ознаками. Усі три вибірки 

ставкових жаб мають 9 спільних ознак, якими вони відрізняються між собою: L., L. 

c., Lt c. tym, L. tym., Sp. o. с., M., D.p.m., T., Lt. рes. Ймовірно, прояви статевого 

диморфізму зазнають екологічної мінливості, що пов’язана із особливостями місць 

існування даного виду. 

Потрібно відзначити, що на території Югославії статевий диморфізм у жаби 

ставкової виявлено не було [7]. За Л. Бергером [6] статевий диморфізм не 

виявлено за індексами L./C.int., D.p.р./C.int., T./C.int. і на території Польщі. Подібні 

результати були отримані Л. Боркіним і Н. Тихенко [2] для північної межі ареалу. 

Згідно з нашими даними, вірогідні відмінності за цими індексами спостерігаємо 

лише в чернігівській популяції. Також це стосується індексу L/T, який за Г.А. Ладою 

[3], найбільш вірогідно відрізняє самців і самиць більшості видів Anura, проте 

згідно з нашими матеріалами у жаби ставкової за цим індексом статеві відмінності 

відсутні. Такі розбіжності в результатах досліджень різних авторів свідчить про 

доволі високу мінливість морфологічних ознак жаби ставкової. 

Під час аналізу отриманих результатів було порівняно діапазон мінливості 

найважливіших таксономічних ознак (індексів L./C.int., D.p.p./ C.int., T./ C.int, F./T., 

L.o./L.tym) згідно з літературними та власними даними. Виявили, що наші дані 

повністю вкладаються в межі мінливості цього виду. Не зважаючи на те, що в 

чернігівській вибірці встановлено вірогідні відмінності між самцями й самицями за 

таксономічно значимими ознаками, міжвидові відмінності значно перевищують 

відмінності між статями та між популяціями жаби ставкової в межах ареалу. 

Висновки: 

1. Варіювання абсолютних та відносних значень морфологічних ознак жаби 

ставкової з території України узгоджується із межами мінливості виду з інших 

частин ареалу. 
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2. Статевий диморфізм у всіх трьох вибірках (чернігівській, житомирській, 

вінницькій) жаби ставкової проявляється за 9 ознаками: L., L. c., Lt c. tym, L. 

tym., Sp. o. с., M., D.p.m., T., Lt. рes. Самці мають більші порівняно з самицями 

середні значення ознак Н., Cr. a. c., L. o./L. tym. 

3. В чернігівській вибірці встановлено вірогідні відмінності між самцями й 

самицями за ознаками, які широко використовують в таксономії зелених жаб 

(L./C.int., D.p.p./ C.int., T./ C.int, F./T., L.o./L.tym).  

Хочу висловити глибоку подяку к.б.н. Пєскову Володимиру Миколайовичу, 

к.б.н. Ремінному Віктору Юрійовичу і к.б.н. Григор’євій Олесі Олегівні за цінні 

консультації та поради, завідувачу Зоологічним музеєм ННПМ НАН України д.б.н. 

Писанцю Євгену Максимовичу за надану можливість обробити наукові музейні 

колекції. 
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ДО ВИВЧЕННЯ ГЕРПЕТОФАУНИ 

КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 

 

Попович Ю.М. 

Карпатський біосферний заповідник 

Yurapopovich@ukr.net 

 

Вступ. Герпетофауна Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) на 

сьогоднішній день вивчена недостатньо. Перша інвентаризація фауни була 

проведена у 1982–1985 рр. О.О. Луговим [2], наступна у 1997 р. В.Ф 

Покиньчередою [3]. У зв’язку з тим, що з часів проведення інвентаризацій, 

пройшло чимало часу та була значно розширена територія заповідника, перед 

нами виникло завдання вивчити сучасний стан герпетофауни заповідника.  

Матеріал та методика Матеріалом для написання роботи послужили власні 

дослідження у період 2007–2014 рр., дані фенокартотеки та Літописів природи КБЗ 

[1]. Інформація про видовий склад, поширення та сезонну активність отримана за 

допомогою візуальних спостережень. Кількісні обліки проводилися в період 

максимальної активності тварин в межах одного біотопу, на маршруті довжиною 

100 м. Загальна площа КБЗ – 58035 га., складається з 6 відокремлених масивів та 

ботанічних заказників ―Чорна Гора‖ та ―Юлівська Гора‖ в межах висот 180–2061 м 

н.р.м. 

Результати та їх обговорення. В результаті проведених нами досліджень 

на території Карпатського біосферного заповідника, встановлений такий видовий 

склад герпетофауни. 

1. Черепаха болотяна – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Зареєстрована 

лише для Рахів-Берлибашського ПНДВ. 9.07.2009 р. була зловлена одна особина 

біля ставка поблизу с. Костилівка, Рахівського р-ну. Подальші наші дослідження, в 

цьому районі, перебування виду не підтвердили. Ймовірно, знайдена особина 

утримувалась в неволі і згодом була випущена в ставок місцевими жителями. 

2. Ящірка зелена – Lacerta viridis Laurenti, 1768. Рідкісний вид. Характерна 

тільки для території Чорної та Юліївської гори. У квітні-жовтні 2008–2012 рр., на 

степових ділянках південного макросхилу масиву, зустрічалися по 2–6 екз. різного 

віку. 

3. Ящірка прудка – Lacerta agilis (Linnaeus, 1758). Найбільш чисельний та 

широко розповсюджений вид на території заповідника. Найчастіше зустрічається 

на полянах, узліссях, вздовж насипів залізниць чи автомобільних доріг, на лісових 

дорогах, біля лісових будиночків, на вирубках та кам’янистих місцевостях. За 

даними літератури в Українських Карпатах піднімається до полонин (до 1200 м 

н.р.м.) [5], однак нами були відмічені окремі особини на полонинах Теринтин та 

Стерешора (вище 1300 м н.р.м.). В залежності від біотопу, під час маршрутних 

обліків зустрічаються 9–12 екз./100 м. Перші появи, після зимової сплячки, 

зареєстровані в березні – квітні. Перша зустріч зареєстрована – 10.03.2014 р. 



Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах__________________________ 

 62 

Активність триває до жовтня-листопада, найбільш пізня зустріч зареєстрована 

29.11.2003 р.  

4. Ящірка живородна – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787). Чисельний вид. 

Поширений на всій території, за винятком Чорної, Юліївської гори та Долини 

Нарцисів. Найчастіше спостерігається на зволожених лісових галявинах та 

високогірних луках, вирубках, вздовж доріг, кам’янистих місцевостях. Під час 

маршрутних обліків зареєстровано 5–18 екз./100 м. Перша весняна поява 

зареєстрована 8.03.2014 р., остання зустріч – 13.11.2008 р. 

5. Веретільниця ламка – Anguis fragilis (Linnaeus, 1758). Звичайний але не 

багаточисельний вид. Поширена по всій території заповідника. Зустрічається на 

сінокісних ділянках, лісових галявинах у купах зволоженого листя та вздовж 

лісових стежок. В залежності від біотопу під час маршрутних обліків 

зустрічаються 3–15 екз./100 м. Перші появи після зимової сплячки зареєстровані в 

кінці березня – квітні (31.03.10 р., 2.04.08 р.). Остання знахідка – 29.10.13 р.  

6. Вуж звичайний – Natrix natrix (Linnaeus, 1758). Звичайний вид. Поширений 

на всій території заповідника. Відмічається на відкритих ділянках лісу, часто на 

купах хмизу, вологій сінокосній ділянці, На берегах потоків та р. Тиси. За 

літературними даними вид відмічено на висоті до 1600 м н. р. м. (Самош 1953) 

[4]. 8.08. 2013 нами була зареєстрована особина на полонині Гармонеска (1660 м 

н.р.м.). Під час маршрутних обліків відмічалися 3–10 екз./100 м. Перша весняна 

поява виду зареєстрована 27.03.2000 р., остання зустріч – 17.11.2003 р. 

7. Вуж водяний – Natrix tessellata (Laurenti, 1768). Рідкісний вид. На території 

заповідника зустрічається на Чорній та Юліївській горі. Під час обстеження масиву 

―Чорна Гора‖ 22.06.04 р. в численних калюжах біля підніжжя гори виявлено велику 

кількість (кілька десятків особин) цьогорічних водяних вужів. У липні 2012 р. одну 

особину виду було зареєстровано в м. Рахові, біля р. Тиси. 

8. Полоз лісовий – Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Рідкісний вид. 

Поширений на території Угольського, Широколужанського, Рахів-Берлибського, 

Трибушанського, Кевелівського ПНДВ. Зустрічається в поясі букових лісів: вздовж 

доріг, на галявинах, кам’яних насипах та біля лісових будинків. В основному 

спосрерігаються поодинокі особини. У Трибушанському ПНДВ в ур. Кузій під час 

маршрутних обліків було зареєстровано 2–12 екз./100 м. Сезонна активність 

полоза лісового на території заповідника триває з кінця березня – до кінця 

листопада. Перша поява виду тут зареєстрована 20.03.2003 р. а остання – 

22.11.2013 р. 

9. Мідянка звичайна – Coronella austriaca (Laurenti, 1768). Рідкісний вид. 

Зустрічається на всій території заповідника. Надає перевагу лісовим біотопам, 

виходам скельних порід, кам’яних насипів, біля господарських будівель. Щорічно 

на території заповідника відмічаються поодинокі особини. Перша поява виду 

відмічена 8.04.2009 р., остання – 2.10.2012 р. 

10. Гадюка звичайна – Vipera berus (Linnaeus, 1758). Звичайний вид. 

Поширений на всій території заповідника крім Чорної, Юліївської гори та Долини 

нарцисів. Зустрічається переважно в гірських лісах, де є зарості чорниці та 

малини, на вирубках, вздовж лісових стежок. В основному зустрічаються поодинокі 
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особини. Найвища знахідна виду зареєстрована в Чорногорі ( г. Піп-Іван, г. Петрос) 

на висоті близько 2000 м н.р.м. Перша поява виду відмічена 10.03.2014 р., остання 

– 16.11.2013 р. 

 В порівнянні з літературними матеріалами [5] нами відмічена більш рання 

поява та пізніша остання зустріч: ящірки прудкої, ящірки живородної, веретільниці 

ламкої, полоза лісового та гадюки звичайної. 

Висновки. На території КБЗ достовірно зареєстровано 10 видів плазунів, з 

яких 3 занесені до Червоної книги України. Найбільш чисельними та поширеними 

видами є ящірка прудка, веретільниця ламка, та ящірка живородна, звичайними – 

вуж звичайний та гадюка звичайна, рідкісними – ящірка зелена, вуж водяний, 

полоз лісовий та мідянка. Зареєстровані зміни сезонної активності деяких видів 

плазунів. Зібрані нові дані щодо висотного поширення окремих видів. 
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Биоразнообразие в последнее десятилетие становится одним из самых 

распространенных понятий в научной литературе, природоохранном движении и 

международных связях. Научные исследования доказали, что необходимым 

условием нормального функционирования экосистем и биосферы в целом 

является достаточный уровень природного разнообразия на нашей планете. В 

настоящее время биологическое разнообразие рассматривается как основной 

параметр, характеризующий состояние надорганизменных систем. В ряде стран 

именно характеристика биологического разнообразия выступает в качестве 

основы экологической политики государства, стремящегося сохранить свои 

биологические ресурсы, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие.  

Согласно Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Женейро, 

1992), "биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов 

из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные 

экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это 

понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и 

разнообразие экосистем". В Конвенции особое место в сохранении 

биоразнообразия отводится охраняемым территориям. Так ст. 8 гласит: 

«сохранение in-situ означает сохранение экосистем и естественных мест 

обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций 

видов в их естественной среде». Подразумевается сохранение компонентов 

биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ). Каждая договаривающаяся сторона "a) создает систему охраняемых 

районов или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для 

сохранения биологического разнообразия; b) разрабатывает, при необходимости, 

руководящие принципы отбора, создания и рационального использования 

охраняемых районов". Отмечается, что сохранение биоразнообразия должно 

базироваться на результатах исследований. В ст. 12 указано, что 

договаривающиеся стороны: "b) поощряют и стимулируют исследования, 

содействующие сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия, c) в соответствии с положениями статей 16, 18 и 20, поощряют 

использование научных результатов, полученных в ходе исследований 

биологического разнообразия, при разработке методов сохранения и устойчивого 

использования биологических ресурсов и сотрудничают в использовании таких 

результатов". 
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Основными целями этой Конвенции являются сохранение биологического 

разнообразия, устойчивое использование его элементов, а также справедливая 

совместная реализация преимуществ, связанных с эксплуатацией природных 

ресурсов. Биосферные территории позволяют применять комплексный подход и 

располагают хорошими возможностями для содействия осуществлению этой 

Конвенции. Дальнейшее развитие сети биосферных резерватов предусмотрено 

Севильской стратегией (1995) и Мадридским планом (2008). 

По выполнению целей и задач Конвенции, правительство Украины 

обновляет природоохранное законодательство: в 2006 году выходит 

Распоряжение КМУ ғ70 от 8.02.2006 «Об утверждении Концепции 

общегосударственной программы развития заповедного дела на период до 2020 

г.»; в 2009 г. – Указ Президента Украины ғ 611/2009 «О дополнительных 

мероприятиях по развитию природно-заповедного дела в Украине»; в 2011 г. 

принят Закон Украины «О стратегии государственной экологической политики 

Украины на период до 2020г.»; разработан Национальный план действий по 

охране окружающей среды на 2011–2015 годы» (Распоряжение КМУ от 25.05.2011 

р. ғ 577-р) и т.д. 

Анализ и оценка биологического разнообразия – способ контроля за 

состоянием живого покрова Земли. Изучение и применение в практике 

экологического мониторинга, контроля качества окружающей среды, проводится 

через анализ биологического разнообразия наиболее достоверным способом. 

Большое значение для решения вопросов сохранения биоразнообразия играют 

стационарные многолетние исследования в заповедниках по программе 

«Летопись природы». 

Видовое и таксономическое разнообразие – категории классификации 

биологического разнообразия, основанной на иерархической системе уровней 

организации живого [1, 2], которые относятся к первому типу разнообразия - 

разнообразие элементов [3]. Оценивание биологического разнообразия позволяет 

контролировать сохранение генетического потенциала; дает представление о 

состоянии экосистем на определенной территории; может служить основой для 

разработки системы охраны разнообразия [4]. 

Сохранение естественного биоразнообразия ландшафтов, природных 

комплексов, видов и подвидов растений и животных – основное направление 

деятельности Черноморского биосферного заповедника. Именно на решение этих 

вопросов направлены научные и практические исследования. 

На территории Черноморского биосферного заповедника сохраняется 

практически в естественном состоянии разнообразие уникальных экосистем [5]. 

Здесь представлены экосистемы: 

  нижнеднепровских арен, с псаммофитными степями и 

сохранившимися древними лиственными лесами; 

  приморских степных участков, где сохраняется эталон западно-

причерноморского варианта приморско-полынных дерновинно-злаковых 

опустыненных степей; 
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  аккумулятивных образований шельфа Черного моря, в том числе 

наибольшего и наистарейшего из них – Тендровской косы; 

  островных материковых останцев и аккумулятивных образований, 

где находятся наибольшие на Украине гнездовые колонии околоводных птиц; 

  мелководных заливов с высоким уровнем биопродуктивности, что 

определяет их значения как ценнейших угодий международного значения; 

  шельфа Черного моря – единственной территории на побережье 

Черного моря, которая сохраняется в естественном состоянии. 

Экосистемное разнообразие часто оценивается через разнообразие 

видового компонента и через таксономичесое разнообразие. Природоохранная 

ценность территории также может определяться через оценку видового и 

таксономического разнообразия. Для такой оценки предлагается индекс 

таксономического разнообразия, который представляет собой отношение суммы 

таксонов, которая зависит от уровня разнообразия (экосистемное, 

фаунистическое, разнообразие отдельного типа или класса, т.п.), к количеству 

видов. Itd = ∑ таксонов/N видов, где Itd – индекс таксономического разнообразия. 

 

Таблица 

Таксономическое разнообразие наземных позвоночных животных ЧБЗ 

ғ Класс Отряд Кол-во 

сем. 

Ко-во 

родов 

Ко-во 

видов 

Кол-во 

таксонов 

(3+4+5+

6) 

1. Млекопитающие Насекомоядные 2 4 7 14 

2.  Рукокрылые 1 6 11 19 

3.  Зайцеобразные 1 1 1 4 

4.  Грызуны 7 19 24 51 

5.  Хищные 3 9 15 28 

6.  Парнокопытные 2 4 5 12 

7.  Китообразные 1 3 3 8 

ИТОГО 7 17 46 66 136 

BRmam = 2,06 

1. Пресмыкающие

ся 

Черепахи 1 1 1 4 

2.  Чешуйчатые 2 7 8 18 

ИТОГО 2 3 8 9 22 

BRrept = 2,44 

1. Земноводные Бесхвостые 5 5 5 16 

2.  Хвостатые 1 1 2 5 

ИТОГО 2 6 6 7 21 

BRamf = 3,00 
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Чем выше таксономическое разнообразие видов, тем больше индекс 

такономического разнообразия, но он не может превышать суммы таксонов 

рассматриваемого уровня. 

Анализ видового и таксономического разнообразия фауны наземных 

позвоночных региона Черноморского заповедника, который охватывает весь юг 

Херсонской области, свидетельствует о высокой природоохранной ценности 

охраняемых природных комплексов, которые уже 87 лет успешно сохраняются в 

Черноморском заповеднике. 

Разнообразие природных условие, ценотическое, ландшафтное и 

биотопическое разнообразие территории заповедника определяет высокий 

уровень видового и таксономического разнообразия [5]. 
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Введение. В 50-60-е годы прошлого века активно изучались 

взаимоотношения сусликов малого (S. pygmaeus) и крапчатого (S. suslicus) в 

природе и лабораторных экспериментах. Считалось, что северная граница ареала 

малого суслика в европейской части одновременно является южным пределом 

распространения крапчатого [2; 3; 6]. В результате расселения малого суслика на 

север между видами возникла зона парапатрии с интрогрессивной гибридизацией 

[2]. Цитологически виды хорошо дифференцированы (S. suslicus:2n = 34, S. 

pygmaeus: 2n = 36).  

Попытки изучения современного состояния зоны парапатрии малого и 

крапчатого сусликов на территории от р.Северский Донец до р. Волга 

предпринимались трижды (в 1997, 2002 и 2004 гг.) [1]. Было установлено что, 

периодически встречаются лишь единичные зверьки. Ареалы малого и крапчатого 

сусликов в настоящее время не перекрываются и, соответственно, предпосылок 

для гибридизации нет.  

Материалы и методика Целью работы было изучить динамику 

численности и определить современный ареал представителей рода Суслики 

Spermophilus suslicus и Spermophilus pygmaeus на территории Харьковской 

области.  

Учет сусликов на определенной территории производился по общепринятой 

методике. Так как участок представлен однородной местностью, было заложено 3 

учѐтных площадки, площадью 50 м2 каждая. На площадках предварительно 

находят все входные отверстия в норы и затем закрывают их пробками из травы и 

присыпают землей или же просто присыпают землей. Утром, подсчитывается 

количество отрытых нор. В дальнейшем данные экстраполируются для 1 га. На 

площадке ғ1 из 35 нор отмечено 15 жилых, ғ2 из 28 нор - 12 жилых, ғ3 из 20 

нор - 7 жилых. 

Результаты и обсуждения. Крапчатый суслик распространен от Днепра на 

западе до Волги на востоке. На юге граница ареала совпадает с северной 

границей малого суслика, а на севере граница в целом соответствует северной 

границе лесостепной зоны. Плотность поселений в ареале изменяется в широких 

пределах [5; 8; 9]. 

Малый суслик распространен в равнинных и низкогорных степях и 

полупустынях Приднепровья, Предкавказья, Нижнего Поволжья, на восток до 
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пустыни Бетпак-дала. На западе малый суслик не встречается дальше р. Днепр. 

Северная граница ареала малого суслика в Украине проходит от низовий Днепра 

по правобережью рек Воркслы и Коломак, правобережьем Северского Донца 

опускается до 49° с.ш., затем, следуя к востоку, пересекает р. Дон, поворачивает 

на северо-восток и выходит к Волге в районе Саратова Российской Федереции. 

Южная граница ареала от р. Днепр проходит по побережью Черного (включая 

Крым) и Азовского морей, Предкавказью и огибает по побережью Каспийское 

море.  

О совместном проживании двух видов в 40-50-х годах Х1Хст. в своей 

pукописи сообщал А.В.Чернай. В статье Н.Т. Никитченко и А.С. Горбенко (2009) 

находим интересные факты о мозаичном распространении малого суслика в 60-

80-е годы ХХ ст. в лесостепных районах Черкасской области, а также 

Семеновском и Глобинском районах Полтавской области. Авторы высказывают 

предположение об искусственной их акклиматизации. Что на наш взгляд, в то 

время, это было бы абсурдным. 

За последние полтора десятилетия суслики заметно изменили свои ареалы. 

Эти изменения произошли в двух направлениях: (а) увеличение уровня 

фрагментации популяций, (б) увеличение разрыва между ареалами видов. 

Относительно второго: вымирание большинства локальных популяций сусликов 

(прежде всего, суслика крапчатого) привело к существенному увеличению 

географического расстояния межвидовые, достигший величины около 80 км [4]. 

П.А. Крыжов (1936) отмечает следующие районы распространения 

крапчатого суслика в Харьковской области: Близнюковский, Барвенковский, 

Петровский, Лозовской, Сахновщинский. Красноградский, Карловский, Изюмский, 

Решетиловский и Хорольский. При этом указывает, что здесь встречаются оба 

вида – крапчатый и серый. В остальных районах автор отмечал только крапчатого 

суслика.  

В 1949-1951гг. по правому берегу р. Берестовой в окрестностях с. 

Тарановки, дер. Охоче Змиевского р-на Харьковской обл. обитает крапчатый 

суслик по левому – малый, причем участки поселения малого суслика характерны 

большей ксерофильностью растительности, по сравнению с участками поселения 

крапчатого суслика [7]. В начале 70-х годов ХХ ст. об этом поселении сообщает и 

А.С. Лисецкий (1971). Он отмечал, что западные склоны балки возле с. Охоче, 

вблизи с. Тарановка Змиевского района, были заселены крапчатым сусликом, а 

восточные малым,  

В настоящее время эти колонии не существуют. В конце ХХ в начале XXI 

веков численность вида резко упала. Существовали одиночные, малочисленные 

колонии в бассейне р. Великий Бурлук левом притоке р. Северский Донец в 

овражно-балочной системе возле сел. Нестеривка, Средний Бурлук, Хатнее, 

Амбарное Великобурлукского р-на и в окрестностях п. Рогань Харьковского р-на.  

В 2000-2013гг. популяция Spermophilus pygmaeus обнаружена нами в 

окрестностях с. Конное Лозовского района Харьковской области на территории 

конного завода ғ124. На протяжении десятилетий здесь сохранялись более 

200га целинных участков степи, используемые для выпаса. Выпас коней и КРС, 
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который стимулирует растительный покров к постоянной вегетации, а также 

отсутствие здесь протравки полей (самый действенный фактор борьбы с 

грызунами), потому что поля для выпаса скота, никогда не протравливались, 

сыграли свою положительную роль в сохранении этой популяции. Колония 

занимает 36,7га, и состоит из ядра и периферии. Ядро поселения было 

приурочено к интенсивным выпасам. На остальной территории площадью 36,6га 

га встречаются одиночные зверьки. Подсчѐт сусликов производился по 

общепринятой методике. В среднем, на один га приходится 220 сусликов. Т.е. на 

всей территории в 10 га обитает около 2200 особей. 

Вторая колония обнаружена южнее с. Новоукраинка Близнюковского р-на 

Харьковской обл. Учитывая наши данные о распространении сусликов в 

Харьковской области необходимо отметить, что для ареалов Spermophilus suslicus 

и S. pygmaeus характерно их перекрывание и совместное проживание двух видов 

на одной территории в прошлом было обычным. Пульсация ареалов достигает 

несколько сотен километров.  

Выводы. Для ареалов Spermophilus suslicus и S. pygmaeus характерно их 

перекрывание. Совместное проживание двух видов на одной территории в 

прошлом было обычным. Пульсация ареалов достигает несколько сотен 

километров. 

В конце Х1Х века благодаря увеличению пастбищ условия существования 

для вида стали благоприятными в результате чего крапчатый суслик возродился и 

стал массовым видом. Напротив, в начале и в конце ХХ столетия, через 

изменение этих условий (сплошная распашка последних целинных участков и 

прекращения выпаса), а также проведения специальных агротехнических 

мероприятий, значительно ухудшело условия его обитания и привело сначала к 

образованию изолированных поселений (чрезмерной фрагментированности 

ареала) на сохранившихся целинных участках, а малые популяции легко могут 

быть уничтожены. В результате чего в 2009г. крапчатый суслик был внесен в 

Красную Книгу Украины. 
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Вступ. Важкі метали відносяться до пріоритетних забруднюючих речовин, 

спостереження за якими обов'язкове у всіх середовищах. Вони спричиняють 

істотний вплив на всі сторони метаболізму гідробіонтів, порушуючи фізіолого-

біохімічні процеси [1, 4].  

Знання характеру особливостей надходження, розподілу, накопичення 

сполук важких металів в органах та тканинах, біохімічних змін в результаті їх 

абсорбції може бути використане для пояснення механізмів адаптації водних 

організмів до токсикантів, виявлення причин загибелі гідробіонтів у природних 

водоймах та обґрунтування методів контролю забруднення навколишнього 

середовища [2].  

В даній роботі об’єктами наших досліджень стали ювенільні особини Даніо 

реріо (Danio rerio, Hamilton, 1822). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні впливу забруднення водного 

середовища сполуками важких металів на зміну інтенсивності дихання Даніо реріо 

(D. rerio). Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 1) З’ясувати 

вплив підвищеного вмісту сполук важких металів Сd2+ та Zn2+ за умов хронічного та 

періодичного забруднення на інтенсивність дихання Даніо реріо (D. rerio) 2) 

З’ясувати влив різких коливань концентрацій (інтермітуючий вплив) сполук важких 

металів Сd2+ та Zn2+ на інтенсивність дихання Даніо реріо (D. rerio). 

Матеріали та методи. В якості об’єкта було взято Даніо реріо (D. rerio), 

тому що цей вид є одним із найширше використовуваних при проведенні 

екотоксикологічних, фізіологічних, генетичних та інших досліджень [3]. 

В дослідженні використовували 120 особин молоді Даніо реріо (D. rerio) 2-3 

місячного віку масою близько 0,7 г, одержаних з одного потомства. Молодь риб 

утримувалась в акваріумах місткістю 10 літрів. Повна заміна води проводилась 

кожного дня. Використовували попередньо відстояну протягом однієї доби 

водогінну воду. Годування вібувалось 2 рази на добу кормом TetraMin (ТМ«Tetra», 

Німеччина). В усіх акваріумах підтримувалась стала температура, що становила 

22-23 оС та рН, що дорівнював 7,0-7,5.  

Досліджувані риби були розбиті на 4 групи, кожна яз яких містила 3 

акваріуми. Кількість риб у кожному з акваріумів становила 10 особин. Для 

експеримету використовували однорозмірнизх особин, сумарна маса риб в усіх 

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Buchanan-Hamilton
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групах та акваріумах була приблизно однакова. Аклімація до умов екперименту 

тривала 3 тижні (21день) .  

Було сформовано чотири робочі групи, три з яких підавали дії комбінованого 

ураження сполуками важких металів Zn2+ та Cd2+ в концентраціях 1 ГДК, 2 ГДК та 5 

ГДК, і одної контрольної. Для кожної концентрації токсикантів закладали три 

паралельні досліди. Загалом в експериметі було задіяно 12 акваріумів. Першу 

групу риб – контроль – утримували за оптимальних умов без додавання 

токсикантів. Друга група – періодична дія токсикантів – утримувалась за 

концентрації Zn2+ у воді, що становила 0,02 мг/л (2 ГДК) та Cd2+ за концентрації 

0,010мг/л (2 ГДК) за умов періодичного забруднення (1 доба 2 ГДК – 3 доби 

перерва). Третя група – хронічна дія токсикантів – утримувалась за концентрації 

Zn2+ що становила 0,02 мг/л (2 ГДК) та Cd2+ 0,010мг/л (2 ГДК) за умов хронічного 

забруднення (щоденна дія). Четверта група – інтермітуюча дія токсикантів – 

утримувалась за концентрації Zn2+ що становила 0,01 мг/л та 0,05 мг/л (1 ГДК та 5 

ГДК) та Cd2+ 0,005 мг/л та 0,025 мг/л (1 ГДК та 5 ГДК) за умов різких коливань 

концентрацій токсикантів (3 доби 1 ГДК — перерва 1доба – 3 доби 5 ГДК).  

Інтенсивність дихання риб у контрольній та дослідних групах визначали 

оксиметричним методом. Для цього риб з кожного акваріума по 10 екз. 

розміщували в респірометри (520 мл) на 1 год. Для вимірювань використовували 

дехлоровану (шляхом відстоювання протягом доби) водопровідну воду, 

попередньо доведену до 19-200С. Вимірювання проводили електронним 

оксиметром HANNA (HI 9143) до та після експозиції. Вміст кисню у воді становить 

8.4–8.9 мг/л.  

Статистичну обробку даних проводили за стандартними методиками, 

викориситовуючи для розрахунків комп’ютерну програму Microsoft Office Exel. 

Інтенсивність дихання риб визначали за наступною формулою: об’єм 

респіратометра множили на різницю концентрацій кисню у воді до та після 

експозиці поділено на масу риб в аваріумі: ІД= Vp* (k2-k1)/m [1]. 

Результати та їх обговорення. Інтенсивність дихання риб, що 

утримувались за умов періодичного та інтермітуючого вливу сполук Cd2+ та Zn2+ 

вища ніж у контролі, а за умов хронічного впливу – нижча (Р>0,05). Найнижча 

інтенсивність дихання спостерігається за хронічного впливу токсикантів і дорівнює 

644,1 МгО2/г/год. (89% від контролю). Найбільша інтенсивність відзначається за 

умов періодичної дії сполук Cd2+ та Zn2+ . Він становить 887,4 МгО2/г/год. і 122% від 

контролю відповідно. За інтермітуючого вливу важких металів інтенсивність 

дихання становить 749,2 МгО2/г/год (103% від контролю). 

Таким чином, встановлені порушення інтенсивності дихання молоді Даніо 

реріо за умов токсифікації середовища сполуками Cd2+ та Zn2+ за різного характеру 

впливу. Найбільші зрушення показників інтенсивності дихання зафіксовані за 

періодичного впливу токсикантів, а найменші за хронічного.  

Хронічна дія токсикантів інгібує інтенсивність дихання. В цілому за дії 

хоронічного впливу сполук Cd2+ та Zn2+ виявляються процеси адаптації організму 

Даніо реріо до впливу токсикантів. 
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Вперше було відмічено, що періодичне внесення підвищених концентрацій 

сполук Cd2+ та Zn2+ має найбільші амплітуди коливань значень інтенсивності 

дихання. 

Саме тому встановлене нами зростання коливальних процесів в системі під 

впливом токсичного навантаження є одним з перших і найбільш інформативних 

сигналів організму на токсичний вплив. Встановлено, що амплітуда коливань 

біопродукційних показників істотна вже в перші дні токсичного навантаження. 

Таким чином поява флуктуацій певної амплітуди з достньою вірогідністю свідчить 

про розвиток токсичного ефекту. 

Висновки 

1. Встановлено, що за умов періодичного та хронічного підвищеного вмісту важких 

металів у водному середовищі відбувається значна зміна показників 

інтенсивності дихання. 

2. Найнижчі показники інтенсивності дихання спостерігаються за хронічного 

впливу токсикантів і становлять 644,1 мгО2/г/год. (89% від контролю). 

Найбільша інтенсивність відзначається за умов періодичної дії сполук Cd2+ та 

Zn2+, що становить 887,4 мгО2/г/год. і 122% від контролю відповідно. За 

інтермітуючого впливу сполук важких металів інтенсивність дихання становить 

749,2 мгО2/г/год (103% від контролю). 

3. Вперше було відмічено, що періодичні (нестабільні) концентрації сполук Cd2+ та 

Zn2+ мають найбільші амплітуди коливань інтенсивності дихання, що в свою 

чергу веде до швидкого розбалансування систем адаптації організму та 

істотного зростання ризику виходу системи за межі її резистентності, що в 

подальшому може призвести до летальних наслідків. 
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Угруповання безхребетних тварин епіфітних біотопів привертають увагу 

дослідників різних систематичних груп в плані використання їх як біоіндикаторів. 

Найбільш чисельною групою серед багатоклітинних бріобіонтів є нематоди [4].  

Вивчення нематод мохів проводилось в Іспанії, Італії, Польщі, Болгарії, 

Швеції, Швейцарії, Чехії, Грузії, Америці. На теперішній час в мохах, які 

зустрічаються на ґрунті, каменях, стовбурах дерев виявлено близько 234 види 

нематод [2]. Але в більшості випадків відомості про видовий склад і багатство 

фауни нематод у епіфітних мохах деяких регіонів Європи залишаються 

уривчастими. На території Лівобережної України нематоди мохів не 

досліджувалися. Мета роботи: встановити видовий склад нематод епіфітних мохів 

Чернігівського Полісся. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили впродовж 2010-2013 років в м. 

Чернігові (центральна частина міста, заказник місцевого значення «Ялівщина», 

агробіостанція ЧНПУ, лісопарк «Кордівка»), Семенівському районі (лісовий 

заказник «Рим-Погорільська дача»), Городнянскому районі (гідрологічний заказник 

«Петрове», заповідне урочище «Гніздищанська дача»), Ріпкинському районі (с. 

Олешня), Коропський район (Мезинський національний природний парк). Мох 

відбирали з дерев на висоті 100-120 см та формували середній зразок. 

Проаналізовано 62 зразки епіфітних мохів. 

Виділення нематод проводили лійковим методом Бермана. Експозиція 

становила 48 год., після чого нематод фіксували ТАФом та виготовляли водно-

гліцеринові мікропрепарати [1]. Визначення видового складу нематод проводили 

за допомогою мікроскопа ЛОМО МИКМЕД 1, використовували вітчизняні та 

зарубіжні визначники.  

Таксономічна структура нематод наведена у відповідності до ―Freshwater 

nematodes: ecology and taxonomy‖ [3], проте залишаючи в ранзі ряду таксон 

Tylenchida (Siddiqi, 1986).  

Результати та їх обговорення. Зразків, які б не містили нематод, виявлено 

не було. Чисельність фітонематод в зразках різнилась і коливалась в межах від 6 

до 1668 особин в 10 г незалежно від кліматичних умов (зразки мохів відбирали з 

січня по грудень) та деревних порід (зразки відбирали з стовбурів липи 

серцелистої, клена звичайного, тополі білої, яблуні лісової, каштана кінського, 

робінії псевдоакації, дуба звичайного, верби гостролистої). Можна стверджувати, 

що епіфітні мохи є звичайним середовищем життя для круглих червів. 
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Всього в епіфіт них мохах було виявлено 25 видів нематод, з яких 19 

визначено до виду. Визначені види належать до 8 рядів. Представники ряду 

Plectida мають найвищу частоту трапляння в зразках і є найбільш масовими за 

чисельністю, а саме: перший показник становить – 95%, а другий (частка участі в 

загальній чисельності) – 58,3%. Далі, в порядку зменшення чисельності 

представників, ряди можна розташувати в такому порядку: Dorylaimida, 

Mononchida, Rhabditida, Tylenchida, Monhisterіda, Enoplida, Tryplonchida.  

Для характеристики структури нематодофауни визначали частку участі 

кожного виду в складі фауни, як відношення (%) кількості особин даного виду до 

загальної кількості нематод. За цим показником виявлені види були розподілені на 

п’ять груп: еудомінанти (10,1 % і вище), домінанти (5,1 – 10,0%), субдомінанти (2,1 

– 5%), рецеденти (1,1 – 2,0%), субрецеденти (нижче 1,1%).  

До еудомінантів віднесли 4 види – Plectus parietinus, P. cirratus, Prionchulus 

muscorum, Mesodorylaimus bastiani та Eudorylaimus circulifera. Домінантами були 

види Panagrolaimus rigidus, Eudorylaimus carteri, субдомінантами - Laimaphelenchus 

penardi, Rhabditis brevispina, рецедентами - Aphelenchoides composticola, 

Wilsonema auriculatum та Macrolaimus taurus, Geomonhystera villosa, решта видів – 

субреценденти. 

Серед виявлених фітонематод відмічені представники п’яти еко-трофічних 

груп: фітогельмінти, мікогельмінти, сапробіонти, всеїдні та хижаки. Більш 

поширеною і різноманітною групою виявилися сапробіонти (11 видів). По три види 

належать до мікогельмінтів та хижаків. Два види всеїдні. Еко-трофічна група 

фітогельмінти в зразках епіфітних мохів представлена лише одним видом. 

Висновки. Одержані перші відомості про нематодофауну епіфітних мохів з 

території Чернігівського Полісся. Визначено 19 видів з 8 рядів. Чисельність 

нематод формується за рахунок представників двох рядів, а саме: Plectida та 

Dorylaimida. Серед трофічних груп домінують як за чисельністю, так і за видовою 

різноманітністю сапробіонти. 
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Современный уровень трансформации ландшафтов вынуждает птиц 

осваивать измененные биотопы и приспосабливаться к существованию в 

условиях городов. В урбанизированной среде обитания снижается количество 

естественных мест гнездования птиц, но растет количество их аналогов 

антропического происхождения в зданиях и промышленных конструкциях.  

В тоже время, трансформации ландшафтов за пределами города: 

мелиорация земель, смена состава древесных насаждений или их полное 

уничтожение способствуют существованию аборигенных видов орнитофауны в 

городах, поскольку в экосистемы города входят и естественные биотопы, 

свойственные биоценозам данного региона. Они предоставляют птицам стации, 

уничтоженные на территориях, окружающих город.  

Материалы и методы. Дзержинское водохранилище находится в 

центральной части г. Кривого Рога Днепропетровской области и представляет 

собой участок реки Саксагань, русло которой по течению выше и ниже 

водохранилища взято в искусственные подземные условия с целью 

предотвращения затопления железорудных шахт. Река Саксагань – приток реки 

Ингулец и входит в бассейн Днепра.  

В связи с добычей руды в Криворожском железорудном бассейне, 

территория региона сильно трансфорована. По восточному берегу 

водохранилища проходит линия скоростного трамвая, а по западному – 

автомобильная трасса, соединяющая два крупных административных района. 

Рядом находится шламохранилище сточных шахтных вод и территории шахт. 

Техногенные участки окружены разреженными насаждениями древесно-

кустарниковой растительности балочного типа и лесополосами. За трассой 

располагаются жилые кварталы с застройкой различной этажности. С южной и 

северной стороны непосредственно к берегу водохранилища примыкают участки 

огородов застройки частного сектора. На полуострове (в центре водохранилища) 

функционирует профилакторий для работников металлургической 

промышленности.  

Биотопы водохранилища испытывают существенную антропическую 

нагрузку. Жители частного сектора за последнее десятилетие превратили берег 

либо в свалку растительного мусора, либо в индивидуальные участки для рыбной 

ловли, что фактически уничтожило южную береговую линию. Оставшуюся 
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территорию береговой зоны водохранилища население Кривого Рога, как и ранее, 

использует для рыбной ловли, купания, проведения пикников.  

С 1988 по 1994 гг. мы исследовали орнитофауну Дзержинского 

водохранилища в зимний период и во время весенней миграции. Материал по 

гнездовой орнитофауне собран в 1995, 1996, 1999, 2012 гг. Наблюдениями 

охвачена прибрежная зона шириной 200 м, охватывающая водохранилище вдоль 

южного, восточного и северного берегов, а также его акватория. Длина доступной 

для исследования береговой линии составила около 3 км. Ширина акватории на 

различных участках водохранилища от 200 до 400 м. Численность и 

распределение птиц определялись методом относительных учетов птиц на 

маршрутах [2]. Орнитофауна водохранилища в зимний период составила 22 вида, 

а в весенне-летний – 58. На обследуемой территории в разные годы гнездилось 

от 68 до 234 пар птиц 45-ти видов10-ти отрядов. 

Результаты и их обсуждение. В разные годы на протяжении периода 

исследований Дзержинское водохранилище использовали от 19 до 40 видов птиц. 

Всего здесь отмечено 58 видов, являющихся представителями 14-ти отрядов. В 

прибрежной зоне водохранилища гнездится 45 видов птиц, что составляет 33,6% 

от количества птиц, гнездящихся на территории Кривого Рога [1]. Еще 13 видов 

птиц, кормятся на водохранилище, но гнездятся в соседних биотопах, либо 

кормятся здесь в зимний период, 2 вида – чиж (Spinus spinus L.) и кулик-черныш 

(Tringa ochropus L.) появляются в регионе исключительно зимой. Средняя 

плотность гнездования птиц изменялась от 2,0 пар/км маршрута (+ 0,45) в 1995 г. 

до 2,4 (+ 0,71) пар/км в 2012 г. Доминирующими видами гнездового 

орнитокомплекса береговой линии являются полевой воробей (Passer montanus 

L.), обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris L.) и большая синица (Parus major L.). 

Среди птиц, заселивших тростниковые заросли наиболее массовые – лысуха 

(Fulica atra L.) и дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus L.). 

Благодаря биотопам степного балочного типа, частично сохранившимся по 

берегам Дзержинского водохранилища, аборигенные виды птиц имеют доступ к 

необходимым им гнездовым стациям, местам кормления и отдыха. Из 58 

отмеченных видов, 36 (62,1%) занесены в список птиц, находящихся под охраной 

Бернской конвенции [3], 27 из них здесь гнездится. Малая крачка (Sterna albifrons 

Pallas), которая кормится на водохранилище, а гнездится рядом на 

шламохранилище, занесена в Красную книгу Украины [4].  

На протяжении конца ХХ – начала ХХI столетий незначительные, на первый 

взгляд, трансформации береговой линии водохранилища повлекли за собой 

изменения его видового состава орнитокомплекса и разнообразия. Количество 

гнездящихся видов и видов, использующих биотопы водохранилища для 

кормления, а также плотность гнездования птиц колебались, не проявляя каких-

либо четких тенденций. Количество доминирующих по численности видов, 

снизилось c четырех до двух.  

Еще в средине 90-х гг. ХХ столетия в сообществе гнездящихся птиц 

водохранилища увеличивается разрыв между доминирующими и фоновыми 

видами. К 2012 году этот разрыв становится резким. Плотность гнездования 
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наиболее массового вида – полевого воробья, более чем в 2 раза превышает этот 

показатель третьего по численности вида – большой синицы. Плотность 

гнездования пятого по численности вида – коноплянки (Acanthis cannabina L.) 

почти вчетверо ниже плотности доминанта. Это говорит о влиянии стресса на 

видовую структуру сообщества гнездящихся птиц, нарушении баланса в 

экосистеме и дает возможность прогнозировать дальнейшие изменения в 

различных ее звеньях. 

Увеличение в целом количества видов птиц, обитающих на водохранилище, 

сопровождалось элиминацией из орнитокомплекса некоторых видов. Отмечалось 

разовое гнездование отдельных видов. Так, например, турухтана (Philomachus 

pugnax L.) в 1995 г.,а черноголовой трясогузки (Motacilla feldegg Michachelles) – в 

1996 г. К 2012 г. прекратили гнездование на территории Дзержинского 

водохранилища обыкновенный зимородок (Alcedo atthis L.), береговая ласточка 

(Riparia riparia L.), полевой жаворонок (Alauda arvensis L.) и желтая трясогузка 

(Motacilla flava L.). Увеличился состав орнитокомплекса гнездящихся птиц за счет 

седого (Picus canus Gmelin) и сирийского (Dendrocopos syriacus Hemprich et 

Ehrenberg) дятлов, серой славки (Sylvia communis Latham), славки-завирушки 

(Sylvia curruca L.), обыкновенной каменки (Oenanthe oenanthe L.), домового 

воробья (Passer domesticus L.), зяблика (Fringilla coelebs L.). 

Исчезновение зимородка и береговой ласточки связано с тем, что берег, в 

котором эти птицы устраивали норы, утратил обрывистый участок, и на нем 

сформировалась рудеральная растительность, т.е. исчезла необходимая птицам 

гнездовая стация. Замена в орнитокомплексе таких типично степных видов как 

полевой жаворонок и желтая трясогузка на дендрофильные виды, а особенно 

проникновение в орнитокомплекс такого синантропа как домовый воробей, 

говорит о деградации степных биотопов и усилении антропического воздействия. 

В сообществах гнездящихся птиц Дзержинского водохранилища в начале и 

в конце периода его исследования 13 общих видов. Это составляет сходство 

сообществ 0,4 по формуле Жаккара (Cj = j/(a+b–j)), и 0,5 по формуле Серенсена 

(Cs = 2j/(a+b)), где j – число видов, общих для обоих орнитокомплексов, а – число 

гнездящихся видов в 1995 г., b – число гнездящихся видов в 2012 г. 

Выводы. В условиях такого крупного промышленного центра как Кривой 

Рог, наличие слабо трансформированных биотопов береговой зоны 

Днепродзержинского водохранилища предоставляет условия для гнездования и 

кормодобывания 58 видам птиц, в том числе редким и узкоспециализированным. 

Трансформации орнитокомплекса, произошедшие к 2012 г. говорят о деградации 

степных биотопов береговой зоны водохранилища. Это проявляется в увеличении 

разрыва между доминирующими по численности и фоновыми видами, 

элиминации узкоспециализированных птиц, замене кампофилов на 

дендрофильные виды, проникновение в орнитокомплекс синантропов.  
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Вступ. Батьківщиною дугласії зеленої (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

є Тихоокеанське побережжя Північної Америки [1]. У Європі, зростаючи поруч з 

аборигенними та іншими деревними породами, переважає їх у рості і створює 

високопродуктивні насадження. На початку минулого сторіччя її почали 

інтродукувати у лісових насадженнях Карпат, створюючи чисті й мішані 

деревостани. Було створено 90 га чистих культур, більша частина з яких 

зосереджена в поясі букових лісів (до 850 м н.р.м.) [2, 5]. На сьогодні, на території 

Українських Карпат насадження дугласії зростають на 36 ділянках. Найбільші 

площі насаджень віком старше 20 років знаходяться у Закарпатті. За матеріалами 

лісовпорядкування (2000–2004 рр.) на території Сколівських Бескид є насадження 

дугласії віком від 6 до 100 років площами від 0,6 до 1,5 га. Висота 100–річних 

дерев сягає 38 – 39 м, а діаметр стовбура 48 см, запас деревини від 460 до 860 м3 

на га. 

Метою досліджень було вивчення різноманіття, структури та 

функціональної організації угруповань ґрунтових безхребетних (мікроартроподи, 

мезофауна) у насадженнях дугласії зеленої на території Сколівських Бескидів.  

Матеріали та методики досліджень. На території Сколівських Бескидів 

були досліджені:  

I – 99 – річний дугласійник вологої мезотрофної смереково-ялицевої бучини 

(10ДГЛ, повнота 0,6; запас деревини 750 м3/га) на схилі північно-східної експозиції, 

крутизною 50, висота н.р.м. 550 м. Підріст: дугласія зелена, бук лісовий (Fagus 

sylvatica L.), у підліску горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.), ожина шорстка 

(Rubus hirtus Waldst. et Kit.), вовче лико (Daphne mezereum L.). Трав’яне вкриття: – 

квасениця звичайна (Oxalis acetosella L.), безщитник жіночий (Athyrium filix-femina 

(L. Roth.), герань Роберта (Geranium robertianum L.), зірочник середній (Stelaria 

media (L.) Vill., жовтозілля дібровне (Senecio nemorensis L.), тирлич ваточниковий 

(Gentiana asclepiadea L.), зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera (L.), кропива (Urtica 

sp.). Ділянка на території Орівського лісництва Сколівського району Львівського 

ОУЛМГ (кв. 25, виділ 7), пам’ятка природи місцевого значення, площа 1,2 га. 

II – 93 – річний дугласійник вологої мезотрофної смереково-ялицевої 

бучини, (8ДГЛ 1БКЛ 1ЯЛЕ, повнота 0,5; запас деревини 460 м3/га) на схилі 

північно-східної експозиції крутизною 220, висота н.р.м. 615 м. У домішці бук і 

смерека (Picea abies (L.) Karst.) природного походження, підріст 
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(7БКЛ1ЯЦБ1ЯВ1ЯЛЕ) 10 років висотою 3 м, у підліску ліщина звичайна – Corylus 

avellana L., бузина чорна – Sambucus nigra L., верба козяча – Salix caprea L., 

зімкнутість 0,20. Ділянка на території ДП ―Сколівське ЛГ‖ Сколівського району 

Львівського ОУЛМГ (кв. 13, виділ 38), площа ділянки 1,0 га. Грунт – бурозем 

неглибокий слабо щебенюватий середньосуглинковий.  

Збір та опрацювання матеріалу виконані відповідно до загальноприйнятих у 

ґрунтовій зоології методик [4, 9]. Детальніше методи опрацювання матеріалу 

описані у наших попередніх роботах [3, 7, 8 ]. 

Результати досліджень та їх обговорення. У складі угруповань 

досліджуваних розмірних груп ґрунтових безхребетних обох насаджень виявлено 

понад 90 видів й таксономічних груп (по 30 для мезофауни, ногохвісток і 

панцирних кліщів). За трофічною спеціалізацією, у загальному різноманітті 

виявлених безхребетних – 77% є сапрофагами, 17% – хижаками та 6% – 

фітофагами.  

В угрупованнях мікроартропод обох ділянок до 80 – 90% чисельності 

становлять кліщі, частка ногохвісток 10 – 20%. Серед кліщів домінують панцирні 

кліщі – понад 90%, решта – це мезостигматичні (Epicriidae, Parasitidae, Veigaiaidae, 

Rhodacaridae, Zerconidae, Trachytidae, Uropodіdae, 6%) й інші. В таксоцені 

панцирних кліщів домінантами є представники родин: – Oppiidae (Discoppia ornata 

(Oudemans, 1900), Lauroppia maritima (Willmann, 1929), Mediоppia globosa (Mihelčič, 

1956); 53 – 78%), Brachychthoniidae (Brachichthonius berlesei (Willmann, 1919); 6 – 

15%), Tectocepheidae (Tectocepheus velatus Michael, 1880; 9%), субдомінанти – 

Hermanniidae (Hermannia gibba (C.L.Koch, 1839), 4%); Hypochthoniidae 

(Hypochthonius rufulus C.L.Koch, 1836), Nothriidae (Nothrus ananiensis Canestrini et 

Fansago, 1876), Chamobatidae (Chamobates borealis (Trägardh, 1902)), Mycobatidae 

(Minuthozetes semirufus (C.L.Koch, 1841)), Liacaridae (Liacarus nitens (Gervais, 

1844)) – по 3%, Phthiracaridae (Atropacarus striculus (C.L.Koch, 1835) і Phthiaracus 

longulus (C.L.Koch, 1841); 2%), рясність інших – на рівні рецедентів і 

субрецедентів.  

У таксоцені ногохвісток домінують представники родів: Isotomiella (I. minor 

(Schaffer, 1895); до 40%), Mesaphorura (M. krausbaueri (Börner, 1901); 24%), 

Parisotoma (P. notabilis (Schaffer, 1896); 23%), Pogonognathellus (P. flavescens 

(Tullberg, 1871); 18%), Ceratophysella (C. armata (Nicolet, 1841) i C. silvatica Rusek, 

1964 до 15%), Friesea (Friesea mirabilis (Tullberg, 1871) i Friesea truncata 

Cassagnau, 1958; 14%), Protaphorura (P. armata (Tullberg, 1869); 12%), Folsomia (F. 

diplopthalma (Axelson, 1902) i F. quadrioculata (Tullberg, 1871); 6 – 10%), 

Lepidocyrtus (L. lignorum (Fabricius, 1775); 13%), субдомінантами є – Tomocerus (T. 

minutus (Tullberg, 1876)), Sphaeridia (S. pumilis (Krausbauer, 1898); по 4%, Neelus 

(N. murinus Folsom, 1896 до 3%).  

В угрупованнях мікроартропод як за чисельністю і масою, так і за кількістю 

споживаної енергії переважають кліщі – близько 80 – 90%, частка ногохвісток – 10 

– 20%.  

Виявлено, що досліджені біогеоценозні екосистеми дугласії зеленої складом 

та кількісними показниками угруповань мікроартропод значно відрізняються між 
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собою. Так, на ділянці ІІ таксономічне різноманіття мікроартропод у 1,6 рази 

багатше, їх чисельність у 4,0, маса у 4,9, а добова кількість трансформованої 

енергії у 4,7 рази більші, ніж на ділянці І. Ці відмінності пояснюємо таксаційними 

відмінностями деревостанів, в основному тим, що намет лісу ділянки ІІ є більш 

розріджений (повнота 0,5) із значною домішкою природного походження бука, 

смереки, ялиці й явора із підростом такого ж складу.  

Угруповання грунтової мезофауни досліджене лише у дугласійнику ділянки І. 

Для даної біогеоценозної екосистеми характерні високі кількісні показники 

щільності безхребетних цієї розмірної групи – 520 особин з масою 24,213 г/м2. 

Серед них домінували личинки двокрилих (39% чисельності угруповання), губоногі 

(Lithobiomorpha – 14%, Geophilomorpha – 5%) та двопарноногі (9%; Brachydesmus 

superus Latzel, 1884, Enantiulus nanus (Latzel, 1884), Unciger foetidus (C.L. Koch, 

1838)) багатоніжки, дощові черви (9%; Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) і 

Dendrobaena alpina (Rosa, 1884)). Серед наземних молюсків (7 видів, 9%) 

пануючими є Oxychilus orientalis (Clessin, 1887), Macrogastra latestriata (A.Schmidt, 

1857), Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836), Discus perspectivus (Megerle von 

Mühlfeld, 1816), Vitrea crystallina (Müller, 1774), субдомінантами є Succinella oblonga 

(Draparnaud, 1801) та Helix pomatia Linnaeus, 1758. Чисельність решти 

представників на рівні прецедентів, це: – мокриці (Oniscoidea), павуки (Aranei), 

комахи – ковалики (Athous subfuscus Müller, 1764, A. mollis Reitter, 1889), 

довгоносики (Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758), пильщики (Neodiprion sertifer 

Geoffroy, 1785), туруни (Carabus zawadzkii Kraatz, 1854, Pterostichus niger (Schaller, 

1783)), личинки м’якотілок (Cantharidae), мурашки (Formicidae, Myrmica laevinodis 

Nylander, 1846), личинки бекасниць (Rhagionidae) та інші.  

До 90% чисельності із 30% маси угруповання безхребетних цієї розмірної 

групи зосереджені у підстилці, решта розселена у шарі ґрунту до 40 см. У 

трофічній структурі домінують сапрофаги – 67% чисельності й 69% маси, частка 

хижаків складає 27 – 28%, а фітофагів – 6 і 4% відповідно.  

Індекс екологічної ємності екотопу (Кis) розрахований за формулою 

функціоналу Сімпсона [6] для угруповання мезофауни на 1 м2 становив – 141, а 

для мікроартропод на пробу (125 см3) – 80 умовних одиниць.  

Це угруповання ґрунтових безхребетних обох розмірних груп дугласійника 

(ділянка І) для забезпечення своєї життєдіяльності за добу споживає 3461 Дж/м2. У 

загальному бюджеті використаної енергії сапрофагами трансформується 74%, 

хижаками 22% і 4% – фітофагами. Функціональною особливістю угруповання є те, 

що частки споживаної енергії мезосапрофагами й мезохижаками у 2,5 і 3,5 рази 

переважають відповідні частки мікросапрофагів і мікрохижаків.  

Загалом, у сформованих угрупованнях ґрунтових безхребетних насаджень 

дугласії зберігається близько 70% виявленого різноманіття угруповань конкретних 

біогеоценозних екосистем бучин Сколівських Бескидів.  

Висновки. Отримані результати щодо різноманіття, кількісних показників 

рясності (індекс екологічної ємності екотопу, Кis), функціональної (трофічної) 

структури й добового споживання енергіі угрупованням безхребетних загалом та 

окремими розмірними групами зокрема, свідчать про те, що біотичний потенціал 
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ґрунтових безхребетних біогеоценозної екосистеми дугласії відповідає рівню 

корінних букових екосистем.  

У ньому зберігається високе таксономічне різноманіття ґрунтових 

безхребетних, а угруповання характеризуєтся достатньою функціональною 

стійкістю. Про це свідчать структурно-функціональнa організація угруповання та 

кількість трансформованої енергії окремими трофічними групами, що 

переважаюча частка споживаної ними енергії трансформується детритним 

ланцюгом екосистеми, забезпечуючи максимально можливий розклад рослинних 

решток, що є важливим природним чинником збереження родючості ґрунту і 

високої продуктивності лісової культури. Структурно-функціональною особливістю 

угруповання є високе функціональне значення у процесах деструкції органічної 

речовини безхребетних мезосапрофагів та зменшення ваги (значення) 

мікросапрофагів.  
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