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СТАТЕВА АКТИВНІСТЬ ЖАБИ ТРАВ’ЯНОЇ (RANA TEMPORARIA) 
У ЛІСОПАРКУ “ПОГУЛЯНКА” (м. ЛЬВІВ)

Андріїшин Б.О., Пограничний М.В., Решетило О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: bohdanoksalat@gmail.com

Брунатним жабам загалом, як і жабі трав’яній зокрема, притаманна ранньо-
весняна статева активність [1]. Цей вид у числі перших земноводних з’являється 
в неглибоких водоймах ранньою весною, коли навкруги ще може лежати сніг [2]. 
Незважаючи на досить добре вивчені екологічні особливості жаби трав’яної,  
її весняна фенологія належним чином не досліджена. Взявши це до уваги, а також 
і те, що весняна активність виду значною мірою визначається абіотичними еколо-
гічними чинниками, ми поставили собі за мету встановити динаміку проявів ста-
тевої активності Rana temporaria залежно від коливань температури повітря на-
весні. Дослідження було проведене у водоймах лісопарку “Погулянка” (м. Львів) 
зі середини березня до кінця квітня 2015 року. Збір матеріалу проводили методом 
маршрутної реєстрації особин жаби трав’яної у водоймах різного типу: струмки  
з прилеглими до них калюжами, невеликі тимчасові калюжі, калюжі на дні штуч-
них резервуарів. Облік земноводних проводили переважно у другій половині дня 
за умов найвищої добової температури повітря [3]. Під час аналізу одержаних 
результатів застосували кореляційний підхід [4].

Загалом протягом періоду спостережень було обліковано 513 особин жаби 
трав’яної, 272 з яких перебували in amplexus. Аналіз одержаних результатів вказав 
на тісну позитивну кореляційну залежність як між загальною чисельністю жаби 
трав’яної і температурою повітря, так і між кількістю статевоактивних особин  
(в амплексусі) й температурою повітря: коефіцієнти кореляції (r) становлять 0,79 
і 0,86, відповідно. Таким чином маємо підстави стверджувати, що як весняна ак-
тивність жаби трав’яної загалом, так і статева активність особин цього виду зо-
крема, є тісно пов’язані з температурою повітря, а відтак значною мірою залежать 
від ранньовесняних погодних умов. Проаналізували також подобове співвідно-
шення числа особин в амплексусах до загальної кількості виявлених особин виду. 
Цей показник мав би свідчити про ступінь статевої активності трав’яної жаби і, 
власне, був використаний нами з цією метою. Його значення істотно коливається 
протягом усього періоду досліджень, проте динаміка вказує на певний зв’язок із 
температурними показниками повітря, хоча кореляційний зв’язок між цими вели-
чинами цього не підтвердив (r = 0,24). Однак аналіз результатів вказав на одну 
важливу річ: мінімуми проявів статевої активності трав’яної жаби (найменша 
кількість зафіксованих амплексусів) збігаються з найнижчими зафіксованими до-
бовими температурами повітря. Наприклад, 22 березня було лише 3 °С, а 29 берез-
ня і 6 квітня – 5 °С. Загалом відомо, що для нормального проходження весняних 
міграцій і початку статевого процесу у жаби трав’яної необхідна температура по-
вітря принаймні 7 °С [5]. Появу перших особин виду нами було зафіксовано 17 бе-
резня у струмку та невеликій тимчасовій водоймі поблизу нього за температури 
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повітря +8 °С. Вже тоді з 16-ти виявлених особин 12 перебували у стані амплексу-
су. Найбільшу кількість особин Rana temporaria було зафіксовано 24 березня за 
температури повітря +15 °С: загалом було виявлено 114 особин, серед яких 46 жаб 
були поодинокі, а 68 – під час амплексусу. В останній тиждень березня добова 
кількість виявлених особин трав’яної жаби поступово знижувалася: їх середня 
кількість становила близько 40 особин (середня температура повітря за цей період 
+9 °С). У квітні кількість статевоактивних жаб продовжувала зменшуватися: се-
редня їх кількість становила приблизно 7 особин за середньої температури пові-
тря +8 °С. 24 квітня вперше було виявлено личинки жаби трав’яної. Варто зазна-
чити, що, крім досліджуваного виду, в лісопарку “Погулянка” нам іноді трапляли-
ся звичайний і гребінчастий тритони, а також ропуха сіра. Ці види, як відомо, ра-
зом з жабою трав’яною населяють водойми і наземні оселища лісопарку [6]. Та-
ким чином, результати наших досліджень статевої активності Rana temporaria 
загалом підтверджують її тісну залежність від коливань температури повітря на-
весні, висвітлюють ранньовесняну динаміку статевої активності виду в умовах 
міського лісопарку, а також пропонують використовувати показник співвідношен-
ня числа особин земноводних в амплексусах до їх загальної кількості для встанов-
лення ступеня статевої активності земноводних у період розмноження. 

1. Писанець Є. Земноводні України. К.: Вид-во Раєвського, 2007. 192 с.
2. Лада Г.А., Соколов А.С. Методы исследования земноводных. Научно-методическое по-

собие. Тамбов: ТамбГУ, 1999. 75 с.
3. Измерение и мониторинг биологического разнообразия: стандартные методы для зем-

но водных. пер. с англ. М.: Изд-во КМК, 2003. 380 с.
4. Деркач М.П. Елементи статистичної обробки результатів біологічного експерименту. 

Львів: Вища школа, 1963. 67 с.
5. Juszczyk W. Płazy i gady krajowe. Warszawa, 1987. Cz.1, 240 s. Cz. 2, 384 s.
6. Красун І., Решетило О. Демографічна структура популяції тритона гребінчастого 

(Tritu rus cristatus) у лісопарку “Погулянка” (м. Львів) // Матер. наук. конф. “Молодь  
і поступ біології” (Львів, 20–23 квітня 2015 р.). Львів: Сполом, 2015. С. 291–292.

ДІЯ БІОПАР НА РОСТОВІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
SORGHUM BICOLOR SUBSP. DRUMMONDII ЗА РОСТУ НА СУБСТРАТАХ 

ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Баня А.Р.1, Баранов В.І.2, Карпенко О.В.1

1Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ 
ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Львів

e-mail: e.v.karpenko@gmail.com
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: biofr@franko/lviv/ua

У роботі досліджено дію біогенних поверхнево-активних речовин (біоПАР) 
рамноліпідного біокомплексу (РБК) штаму Pseudomonas sp. PS-17 і трегалозоліпід-
них ПАР штаму (ТЛ) Gordonia rubrіpertincta УКМ Ас-122 на ростові та біохімічні 
показники рослин сорго суданська трава (Sorghum bicolor subsp. drummondii ) за 
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росту на породних відвалах вугільних шахт Центральної збагачувальної фабрики. 
У роботі були використані субстрати ЦЗФ (перегорілий та неперегорілий) з дода-
ванням золи з Добротвірської ТЕС (20:1). Попередньо насіння сорго замочували у 
розчинах РБК (0,01г/л), ТЛ (0,05 г/л) та воді (контроль) на 3 години, вирощували 
протягом 60 діб у підготовлених субстратах. Далі визначали ростові (довжина і 
маса кореня та пагона) й біохімічні показники (вміст пігментів фотосинтезу, пе-
роксиду водню, малонового діальдегіду).

З’ясовано, що передпосівна обробка насіння сорго розчинами біоПАР сприя-
ла підвищенню ростових показників в усіх варіантах, кращі результати отримано  
у варіанті з червоною породою і золою: довжина пагона збільшилась на 22 % (РБК) 
і 28 % (ТЛ); кореня – на 56 і 6 %; маса пагона – на 154 і 85 %; маса кореня – на 202 і 
139 % відповідно. У разі обробки насіння розчинами біоПАР збільшувався вміст 
пігментів фотосинтезу, що може свідчити про оптимізацію фотосинтезу за дії біо-
ПАР. Додавання золи ДТЕС до субстратів сприяло нейтралізації їх кислого рН та 
створювало умови для покращення росту. Результатом впливу біоПАР було знижен-
ня оксидативних показників рослин: вміст пероксиду водню зменшився на червоній 
породі – на 11 % (РБК) і на 10 % (ТЛ); на червоній породі з золою – на 7 і 5 %; на 
чорній породі – був у межах контролю; на чорній породі з золою – на 24 і 18 % від-
повідно. Вміст малонового діальдегіду знижувався на червоній породі – на 15 % 
(РБК) і 11 % (ТЛ); на червоній породі із золою – на 14 і 11 %; на чорній породі був у 
межах контролю; на чорній породі із золою – на 35 і 8 % відповідно. Ці результати 
можуть свідчити про покращення адаптаційних властивостей рослин. 

Отже, передпосівне оброблення насіння розчинами біоПАР і додавання золи 
до субстратів створює оптимальні умови для покращення адаптаційних властивос-
тей рослин за росту в умовах породних відвалів вугільних шахт. 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ 
НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ МЕТАСЕКВОЙЇ ГЛІПТОСТРОБОВИДНОЇ 

METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES (Hu and W.C.Cheng, 1948)

Баранов В. І., Квасниця В. Я., Карпінець Л.І.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: bio.lwiw@mail.ru

На даний час існує єдиний реліктовий вид метасеквойя гліптостробоподібна 
Metasequoia glyptostroboides (Hu and W.C.Cheng, 1948), що займав у крейдяному 
періоді величезні території в Північній півкулі і зберігся лише в Центральному 
Китаї, в Сичуаньській ущелині. Вид перебуває на межі вимирання і занесений до 
Міжнародної Червоної книги. Інші види відомі тільки у викопному стані: 
Metasequoia foxii, Metasequoia milleri, Metasequoia occidentalis.

Насіння метасеквойї дрібне, стисле, крилате по всьому колу. З шишок, що 
розкриваються, легко висипаються насіння і кристалічна речовина. Остання у сек-
войі та секвойядендрона схожа на кристали марганцевокислого калію, у метасек-
войї – світліша. Вона відіграє важливу роль: у секвойядендрона зберігає схожість 
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насіння в шишках протягом багатьох років, але після вимочування насіння в кон-
центрованому водному розчині цієї речовини затримує проростання насіння і обе-
рігає його від ураження грибами. У розчинах малих концентрацій речовина по-
кращує проростання насіння, підвищує життєстійкість сходів, захищає сходи від 
фузаріозу та інших інфекцій. Чи має такі властивості ця речовина, яку ми умовно 
назвали “камідь”, у метасеквой, що ростуть у Львові, було невідомо. У попередніх 
наших дослідженнях було помічено, що насіння різних дерев у місті має дуже 
низьку схожість, яка, крім того, розрізнялась від дерева до дерева. Тому було ви-
рішено перевірити вплив різних концентрацій “камеді”, регуляторів росту і вплив 
замочування у структурованій воді для покращення схожості насіння – за контр-
оль слугувала дистильована вода.

Гіберелову кислоту використовували у концентрації 100 мг/л, регулятори 
росту – Епін, Циркон, Мочевін згідно з інструкціями виробника при часі замочу-
вання 6 годин. Структуровану воду отримували шляхом перемішування на магніт-
ному змішувачі протягом 20 хвилин. У дистиляті і структурованій воді насіння 
замочували на 48 годин зі зміною води кожні 6 годин.

Як показали результати досліджень, з регуляторів росту найкраще себе ви-
явив Епін – маса проростка 128,3% від контролю, а також низькі концентрації 
“камеді” – 126,7% приросту маси при концентрації 0,001% і 137,4% при концен-
трації 0,0001%. Інші регулятори росту також виявили стимуляторний ефект, але 
трохи менший.

Таким чином, для стимуляції проростання насіння і подальшого росту про-
ростків метасеквойї слід комбінувати 48-годинне замочування у структурованій 
воді зі зміною промивних вод і подальшу обробку регуляторами росту. 

РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ ТА ВМІСТ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ 
У ПРОРОСТКІВ ЛЮЦЕРНИ ЗА РОСТУ НА ВІДПРАЦЬОВАНИХ 

ПОРОДАХ ЗОЛОТОРОДОВИЩ УКРАЇНИ

Баранов В.І., Хоміць В.М., Горін М.П.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: bio.lwiw@mail.ru

На даний час в Україні проведена геологічна розвідка багатьох родовищ зо-
лота. Основними золотоносними провінціями є Карпати, Донбас і Український 
щит. Так, у Карпатах розвідані запаси золота становлять майже 55 т (на родовищах 
Мужіївському та Сауляк), а потенційні – близько 400 т. Запаси в надрах Донбасу 
точно не відомі, оскільки геологічну розвідку там не проводили, але потенційні за-
паси становлять не менше 500 т. На Українському щиті золоті ресурси оцінили  
в 2400 т. З них більше 620 т золота зосереджені в шести родовищах: Майське, 
Клинцівське, Юріївське, Сергіївське, Балка Золота і Балка Широка. За державною 
програмою 1966 року “Золото України” наша країна мала щорічно до 2005 року 
отримувати до 600 кг золота власного видобутку. Однак відкрита трьома роками 
пізніше Мужіївська фабрика-рудник продемонструвала, що “копати” золото швидко 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.

7

не вдається. Навіть у найкращі роки роботи фабрики максимальний видобуток зо-
лота становив не більше 200 кг. Сьогодні Мужіївське золоторудне родовище – єди-
не в Україні, де добувають золото. Частково експлуатується золоторудне родови-
ще Сауляк, у якому середній вміст золота 5–10 г/т, а срібла – до 30 г/т.

Видобуток українського золота один із найдорожчих у світі – втричі дорож-
чий, ніж у Південній Африці та Росії. Собівартість одного грама лише ненабагато 
нижча від ринкової ціни. З тонни руди вимивають лише 2,5–3 г золота і стільки ж 
залишається в породі. Здешевити видобуток і переробку золотоносної руди можна 
застосуванням ціанідних технологій, проти яких виступають закарпатські екологи.

Рослини можуть поглинати золото, яке перебуває в розчинних формах. При 
потраплянні в судинну систему коренів воно легко переноситься в надземну час-
тину та спільно з натрієм, калієм і хлором відповідає за підтримання тургору клі-
тин рослин. Уперше золото виявив у золі рослин французький хімік Клод Луї Бер-
толле. Але відомих науці гіперакумуляторів золота немає, оскільки золото не роз-
чиняється у воді і в рослин немає природного способу витягати його частки через 
свою кореневу систему. Ціаногенні рослини і деякі хвойні та широколистяні дере-
ва здатні накопичувати золото в кількості близько 10 мг/кг сухої маси. Технологія 
видобутку золота полягає в тому, що ґрунт обробляють певними реактивами, які 
переводять золото у розчинну форму, і рослина може його поглинати.

Однією із рослин, здатних накопичувати золото, є люцерна посівна Medicago 
sativa L., яка і була об’єктом нашого дослідження. Породу з родовищ Мужіївське, 
Сауляк, Майське розмелювали, вносили по 5 г у чашки Петрі, додавали по 10 мл 
дистиляту і розкладали насіння люцерни посівної. Вирощування проводили в тем-
ному термостаті протягом 7 діб при температурі 22 °С, після чого аналізували рос-
тові показники та визначали вміст пігментів фотосинтезу. У паралельному досліді  
в 0,5 кг горщики з ґрунтом додавали по 25 г золотоносної породи, сіяли насіння  
і ставили на вирощування на 2 місяці для подальшого визначення вмісту металу  
в рослинах.

Як показали результати досліджень, ростові показники проростків рослин  
і вміст пігментів фотосинтезу практично не відрізнялись від контролю, що свід-
чить про відсутність токсичності ґрунтів родовищ золота і дасть змогу в подаль-
шому проводити напівпольові дослідження.

ПРИРОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСОТВОРНИХ ПОРІД ПІД НАМЕТОМ 
МАТЕРИНСЬКИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ 

“МЕДОБОРИ”

Бачинська У.О., Бугальська І.І.
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Ліс – складна саморегульована відкрита система живої і неживої природи.  
В природному лісі відбувається безперервний процес лісовідновлення. На місці 
відпалих клімаксних (старих, гнилих) дерев появляється нове молоде покоління  
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з насіння. Для прогнозування надійності відтворення деревостанів природним шля-
хом проводяться дослідження природного поновлення лісоутворювальних порід.

Облік природного поновлення здійснюється за методикою М.М.Горшеніна, 
згідно якої рівномірно по пробній площі закладені облікові площадки розміром 
2х2 м, на яких фіксується видовий склад підросту, його кількість та вік. За основу 
береться найбільш благонадійний підріст, для цього всі вікові групи переводяться 
через відповідні коефіцієнти до групи 4–7 років. Благонадійний підріст у кількос-
ті до 1000 шт./га оцінюється як незадовільний, у кількості 1000–3000 шт./га – не-
достатній, 3000–6000 шт./га – задовільний, більше 6000 шт./га – добрий [4].

У 2013 році у природному заповіднику “Медобори” природне поновлення 
обліковане на 33 лісівничих пробних площах, закладених раніше у свіжих і воло-
гих дібровах 20–130-літнього віку.

Лісовідновлення зафіксоване на всіх досліджуваних ділянках. Кількість під-
росту коливається від 1 до 48 тис. шт./га (див. таблицю). Найчисельніше віднов-
люється клен гостролистий, ясен звичайний, граб звичайний, клен явір, в’яз шор-
сткий та інші супутники дуба і бука. Кількість самосіву дуба звичайного колива-
ється, переважно, в межах від кількох десятків до кількох сотень, проте на проб-
них площадках Л-14, Л-30, Л-32, Л-41, Л-71, після масового плодоношення, від-
мічено велику кількість однорічного самосіву дуба – від 1,5 до 7 тис. шт./га. Однак 
підріст старшого віку тут відсутній. Дубові насадження на Л-30 – дубові молодня-
ки віком 35 років, на інших площах – середньовікові. Особливо велика кількість 
нарахована на Л-71 – дубовому деревостані віком 66 років – на десяти пробних 
площадках обліковано 968 штук проростків дуба звичайного. 

Природне поновлення бука лісового спостерігається постійно і чисельність 
його залежить від врожайності у попередньому році. Бук менш вимогливий до 
освітлення, тому вікова структура підросту представлена різними віковими група-
ми: 1-річками, 2–3-річками, 4–7-річками та екземплярами старшими 7 років (див. 
рисунок). Варто також зазначити, що підріст бука, досягнувши семи і більше ро-
ків, може тривалий час зберігатися під наметом насаджень, утворюючи парасоле-
подібну крону і забезпечуючи мінімальний приріст у висоту [5]. На досліджува-
них пробних площах природне поновлення спостерігається в середньовікових  
і пристигаючих деревостанах у кількості 1 – 42 тис. шт./га. В лісових культурах 
віком 40–50 років (Л-33, Л-41) відновлення бука лісового не відмічено.

Кількість та вікова структура підросту бука
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Кількісні показники самосіву на лісівничих пробних площах 
№ 
з/п

По породах, тис. шт./га
Склад деревостануДз Бкл Клг Яз Гз Яв Взш Чш Лпд Клп Дч Ос

Л-12   3,9   0,5 5,5 0,8  0,3   5Гз2Ялє2Взш1Яв+Клг+Дз+Чш

Л-13 0,4  5,5  0,2 7,5 1,9   0,2   5Ялє3Гз1Взш1Клг+Дз+Чш+Яв

Л-14 1,5  0,8 1,7       3,8  4Ялє4Дч2Дз

Л-15 0,1  0,5 3,2   0,1 0,2    0,3 6Ялє2Гз2Ос+Яз

Л-16    0,1   0,1     19,8 3Ялє6Ос1Бп+Взш 

Л-17 0,1   0,5 0,2 0,3 0,2  0,2    5Ялє3Дз1Яв1Гз+Взш

Л-18 0,2  0,7 5,6  1,4   0,3    5Ялє2Яз2Гз1Дз

Л-19 0,2  3,2 6,6 0,6  5,2 0,2  2,4   4Дз3Гз1Ялє1Яв1Бкл+Взш+Чш+Клг+Яз

Л-20  7,5 3,0 1,6 0,4 0,2 0,6      8Бкд1Дз1Яз

Л-21 0,2  1,0 1,3 0,8 0,2 0,2      5Дз3Гз1Яз1Клг

Л-22 0,1 0,2 1,6 3,6  1,0  5,2     10Сч+Яз од Клг, Яв, Чш, Гз

Л-23 0,1 3,2 4,3 1,6  0,2 0,5 0,6     7Бкл2Чш1Дз+Гз+Яз

Л-24 0,2 42,0 1,0 1,3 0,8 2,8 0,2 0,3     6Дз3Бкл1Гз

Л-25 0,1 1,9  0,1 0,8 0,4  2,5  0,8   9Сз1Чш+Бкл+Гз

Л-26 0,6  0,8 2,3 0,2 0,3 0,1   0,2   5Дз2Яз1Яв2Гз+Взш

Л-27   0,1        4,8  9Дч1Гз+Яз+Яв

Л-28   0,4 1,8 0,7 0,5 2,3   0,3   8Гз2Взш+Клг+Яв+Яз

Л-30 1,6  0,3  0,3 0,5  3,5 1,9    8Дз2Бкл+Гз+Лпд+Яз

Л-31   17,0  1,0 0,2  0,4 2,3    10Гз+Бп+Клг+Лпд

Л-32 7,9  0,2  0,2   1,5     7Дз3Гз

Л-33 0,1  0,4 0,1 0,1  0,1 0,1 0,4    5Бкл3Клг2Гз+Яв+Лпд

Л-34 0,1  0,1 0,2 0,1 0,2 0,4      6Дз1Лпд1Клг1Яв1Гз+Яз

Л-35 0,1  0,4 0,3 0,2 0,2 1,1  0,7 0,2   5Клг3Яз1Взш1Гз+Яв+Клп

Л-36 0,2  0,7 0,2 0,3   0,3 0,5    7Дз2Гз1Лпд+Клг+Яз

Л-37   30,9 1,5 0,1 0,2 4,3  0,4    7Гз2Лпд1Яз+Клг+Яв+Дз

Л-38   21,5 0,3  2,0 8,6  1,1 3,4   4Гз4Яз1Клг1Лпд+Взш+Дз

Л-39 0,2  0,8 0,2 1,9 0,5 0,6      4Клг2Яз2Гз1Лпд1Яв+Дз

Л-40 0,1  3,8 0,3 0,3  1,8      5Клг4Яз1Гз+Яв+Бп

Л-41 1,1  0,9   0,8  1,0 0,8    6Бкл3Дз1Чш+Гз+Лпд

Л-42 0,1  0,4 0,3 31,6    0,4 1,1   7Сз3Гз+Лпд

Л-43 0,1    0,6  0,4  0,3 0,6   7Гз3Дз

Л-44 0,1   0,2 0,5 0,2  0,4 0,4 12,5   8Гз2Дз+Лпд

Л-45     1,3  0,4 0,3 5,8 11,7   10Гз+Дз+Бп

Л-61   0,5 0,9 0,1 0,5 1,5  0,5 3,4   5Дз2Яз2Гз1Лпд+Клг+Взш

Л-62   2,9 0,3 0,1  0,2  1,5 0,8   5Яз3Гз1Дз1Клг+Клп+Лпд

Л-63   9,2 2,3  2,3 3,6   3,5   10Гз+Бп+Клг+Лпд

Л-69 0,1 0,9 20,3     0,3 3,4    4Бкл4Лпд1Гз1Яз+Дз

Л-70  4,0 32,9 0,5  0,5       7Бкл1Яз1Дз1Лпд+Гз

Л-71 36,3    0,5   0,4     9Дз1Гз+Чш+Взш

Л-72  3,0 0,9 0,3  0,3 3,4      6Бкл2Клг1Гз1Дз+Яз+Яв
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Також відновлення бука лісового спостерігається у 51-річних культурах со-
сни звичайної на Л-25 ймовірно внаслідок поширення горішків сойками. Тут бук 
лісовий представлений підростом більше семи років та 24 екземплярами молодих 
дерев, середній діаметр яких 12 см.

Загальні особливості природного відновлення дуба і бука в умовах заповід-
ника охарактеризовані нами раніше [1–3 ].

Окрема увага в останні роки приділялася відновленню дуба червонного, 
введеного в ліси до створення заповідника, в зв’язку з моніторингом його наса-
джень. Природне поновлення цього інтродуцента трапляється лише під його на-
метом в значній кількості, однак він випадає не доживаючи до віку молодняків.

Природне насінне поновлення дуба і бука в умовах заповідника утруднене, 
але можливе. Причиною пригнічення їх підросту є інтенсивний розвиток супутніх 
їм порід: клена, ясена, граба, в’яза, черешні, проблем відновлення для яких не іс-
нує, чагарників і трав’яної рослинності. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОПУЛЯЦІЙ РОСЛИН 
РІЗНИХ ТИПІВ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ У ХОДІ СУКЦЕСІЇ
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У процесі будь-якої трансформації фітоценозу становлення чи зміни 
взаєзв’язків між популяціями супроводжуються перебудовою їхньої демографіч-
ної структури. Зміни чисельності, щільності, співвідношення вікових груп, осо-
бливостей самопідтримання та просторової структури, у свою чергу, корелюють з 
особливостями життєвої форми виду, специфікою розмноження й онтогенезу, ха-
рактером перерозподілу ресурсів на індивідуальному рівні. Відповідно до еколо-
го-ценотичних умов популяція намагається утримувати рівновагу та самодостат-
ність через перерозподіл енергії між генеративною або вегетативною сферами. 
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Свідченням алокації можна вважати зміну кількості й маси генеративних пагонів, 
суцвіть чи квіток, спеціалізованих кореневищ і бруньок, поновлення на них тощо. 

Вивчення особливостей індивідуального розвитку та динаміки демографіч-
них параметрів домінантних популяцій рослин на послідовних етапах первинних 
сукцесій дало змогу констатувати наявність відмінних типів саморегуляції у видів 
різних життєвих форм і стратегій. Адекватна еколого-ценотичним умовам демо-
графічна структура і фітомаса популяцій модельних видів забезпечувалася пере-
розподілом ресурсів на індивідуальному та груповому рівнях з метою досягнення 
компромісу між щільністю, масою особин і віковою структурою. Популяції різних 
типів біоморф і стратегій виявили відмінні механізми забезпечення своїх ценотич-
них позицій протягом сукцесії. 

Під час інвазії типові r-стратеги активно застосовують два типи розмножен-
ня. У процесі ускладнення ценотичної структури та посилення конкуренції з боку 
k-стратегів акценти поступово зміщуються на користь вегетативного розмножен-
ня. Насіннєве розмноження стає епізодичним і практично не відіграє у самопід-
триманні ценопопуляції експлерента істотної ролі. Від моменту становлення до 
практичної елімінації r-стратега з угруповання насіннєва продуктивність стабіль-
но знижується. Відносно високий урожай насіння на початкових етапах сукцесії 
досягається в основному за рахунок високої щільності популяції та життєвості 
репродуктивних особин. Надалі цей показник лише знижується. 

Посилення в ценозі конкуренції звужує реалізовану нішу популяції експле-
рента і призводить до ресурсних втрат на індивідуальному рівні. Надземна фітомаса 
базових вікових груп зменшується у кілька разів і, як наслідок, знижується актив-
ність вегетативного розмноження. Тобто підвищення конкуренції в угрупованні зу-
мовлює втрати на індивідуальному рівні, які ценопопуляція не може компенсувати 
шляхом збільшення своєї чисельності. У популяцій видів перехідної (від r до k) 
стратегії посилення конкуренції також провокує поступове зменшення насіннєвої 
продуктивності. При цьому вона знижується постійно, а сумарна продукція насіння 
визначається високою щільністю генеративних особин і загальною кількістю гене-
ративних пагонів у ценопопуляції. Паралельно, внаслідок зміни акцентів у розподі-
лі ресурсів на індивідуальному і клональному рівнях домінантне становище попу-
ляції забезпечується за рахунок збільшення чисельності віргінільної та генеративної 
груп, які є базовими для вегетативного розмноження. У малорухливих і моноцен-
тричних видів з ознаками, характерними для k- і s-стратегів, насіннєва продуктив-
ність і врожай насіння демонструють зростання, незважаючи на збільшення конку-
ренції в ценозі. При цьому реальний урожай насіння зростає в основному завдяки 
збільшенню у віковому спектрі частки генеративних особин і кількості генератив-
них пагонів. Порівняно висока щільність ценопопуляції підтримується за рахунок 
віргінільних і генеративних особин, які формують демографічне ядро популяції. На 
відміну від вегетативно рухливих r-стратегів, надземна фітомаса цих вікових груп,  
а також кількість генеративних пагонів на репродуктивних особинах, за період спо-
стережень зберігала тенденцію збільшення або залишалася стабільно високою.

Протягом первинної сукцесії популяції видів різних типів біоморф і життє-
вих стратегій для досягнення рівноваги реагують на трансформацію ценотичних 
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умов зміною демографічних параметрів – щільністю та віковою структурою. Само-
регуляція здійснюється за рахунок перерозподілу енергетичних ресурсів у межах 
окремих особин і клональних утворень. Види експлерентного типу стратегій високу 
щільність популяції компенсують у першу чергу зниженням маси особин базових 
вікових груп, а вегетативне розмноження є визначальним. Насіннєва продуктивність 
стабільно знижується, а відносно високий урожай насіння певний час забезпечуєть-
ся високою щільністю популяції. Надалі втрата домінантних позицій у ценозі су-
проводжується зниженням урожаю насіння. K- і s-стратеги (у нашому випадку мо-
ноцентричні багаторічники) при зниженні щільності популяції в ході сукцесії збері-
гають або збільшують надземну фітомасу базових вікових груп. Ценотичні позиції 
популяції утримуються завдяки їхній високій життєвості. На відміну від типових 
експлерентних видів, відношення маси ценопопуляції до її щільності протягом сук-
цесії є доволі сталим показником і не демонструє тенденцій до зниження.

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО КСИЛОТРОФНІ ПІРЕНОМІЦЕТИ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Бублик Я. Ю.
Державний природознавчий музей НАН України, Львів

e-mail: slavik199213@yandex.ru

Серед численних завдань таких поліфункціональних об’єктів природно-за-
повідного фонду України, як національні природні парки, чільне місце посідає 
вивчення і збереження таксономічного різноманіття живих організмів, асоційова-
них з природними комплексами парку [5; 8]. Представники різних таксонів цар-
ства Fungi є численною і функціонально значущою компонентою біорізноманіття 
рослинних угруповань національних парків. Проте наразі більшість із них зали-
шаються найменш дослідженими. 

На території України ксилотрофні піреноміцети вивчені досить слабко і не-
рівномірно. Для більшості її регіонів відомостей про видовий склад цих грибів 
немає або вони мають фрагментарні і потребують критичного перегляду. До таких 
регіонів належить Шацький національний природний парк (далі – Шацький НПП). 
За даними сайту “Гриби України”, відомостей про ксилотрофні піреноміцети 
Шацького НПП немає [2]. 

Асоційовані з мертвою деревиною (ксилотрофні) гриби є найбільш ефектив-
ними деструкторами деревини у природі. Завдяки цьому вони відіграють величез-
ну роль у динаміці лісових екосистем. Серед ксилотрофів надзвичайно важливою 
є роль аскомікотів у розщепленні целюлози, лігніну й інших сполук, що входять 
до складу деревини [13].

Піреноміцети є одними з найчисленніших, але одночасно недостатньо ви-
вчених груп аскомікотів. Піреноміцети – це одні з найбільших життєвих форм 
сумчастих грибів [9, 14]. Для них характерне напіввідкрите плодове тіло кулястої 
або глечикоподібної форми – перитецій, у якому містяться унітунікатні аски [3].

Шацький національний природний парк розміщений на північному заході 
Волинської області, на кордоні з Білоруссю та Польщею. Парк площею 32 830 га 
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був заснований у 1983 р., а в 1999 р. його площа була збільшена до 48 977 га. Від-
повідно до геоботанічного районування, його територія належить до Ратнівсько-
Любешівського геоботанічного району соснових лісів чорницево-зеленомохових 
та евтрофних осокових боліт, який, у свою чергу, входить до Ковельсько-Сарнен-
ського округу соснових і дубово-соснових лісів та евтрофних боліт Поліської під-
провінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області [1]. 
Домінуючими є ліси з Pinus sylvestris L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Quercus robur L. 
і Betula pendula Roth. [8].

Метою даної роботи було вивчення видового різноманіття і таксономічної 
структури мікобіоти, а також екологічних особливостей ксилотрофних піреномі-
цетів у лісових екосистемах Шацького національного природного парку.

Дослідження проводили протягом червня–липня 2015 р. Матеріалами слугу-
вали власні гербарні збори. Збір мікологічних зразків здійснювався шляхом марш-
рутно-експедиційного обстеження території. Гербарний матеріал зберігається  
в гербарії Державного природознавчого музею НАН України (LWS). Ідентифіка-
цію видів проводили за загальноприйнятими методиками з використанням відпо-
відних визначників [4, 7, 10]. Видові назви судинних рослин узгоджені з довідни-
ком “Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist” [12], видові назви грибів – 
з міжнародною базою даних зі систематики грибів “Index Fungorum” [11]. Стадію 
деструкції деревини визначали за п’ятибальною шкалою П. В. Гордієнка [6].

Станом на цей час колекція ксилотрофних піреноміцетів, зібрана на терито-
рії Шацького національного природного парку, опрацьована лише частково. У ре-
зультаті проведеного дослідження на території парку ми виявили 29 видів ксило-
трофних піреноміцетів. Ідентифіковані види належать до 17 родів, 10 родин,  
5 по рядків, 3 підкласів (Sordariomycetidae O.E. Erikss. & Winka, Xylariomycetidae 
O.E. Erikss. & Winka, Hypocreomycetidae O.E. Erikss. & Winka), підкласу Sordariomy-
cetes O.E. Erikss. & Winka, підвідділу Pezizomycotina O.E. Erikss. & Winka, відділу 
Ascomycota Caval.-Sm.

Аналіз таксономічної структури біоти ксилотрофних піреноміцетів Шацько-
го НПП на рівні підкласів показав, що найчисленнішим підкласом є Xylariomycetidae, 
який представлений 16 видами. Наступним підкласом за чисельністю видів є під-
клас Sordariomycetidae, який налічує 11 видів. Лише двома видами представлений 
підклас Hypocreomycetidae.

Підклас Xylariomycetidae представлений лише одним порядком Xylariales 
Nannf. У цьому порядку виявлено три родини. Родина Diatrypaceae Nitschke, яка 
представлена шістьма родами (Anthostoma Nitschke, Cryptosphaeria Grev., Diatrype 
Fr., Diatrypella (Ces. & De Not.) De Not., Eutypa Tul. & C. Tul., Eutypella (Nitschke) 
Sacc.). Найчисленнішим родом у цій родині є рід Diatrypella (Ces. & De Not.) De 
Not., який налічує три види (D. decorata Nitschke, D. favacea (Fr.) Ces. & De Not., 
D. quercina (Pers.) Cooke). По два види містять у собі роди Diatrype (D. bullata 
(Hoffm.) Fr., D. stigma (Hoffm.) Fr.), Eutypa (E. lata (Pers.) Tul. & C. Tul., E. spinosa 
(Pers.) Tul. & C. Tul.) та Eutypella (E. alnifraga (Wahlenb.) Sacc., E. sorbi (Alb. & 
Schwein.) Sacc.). Роди Anthostoma та Cryptosphaeria представлені по одному виду – 
A. turgidum (Pers.) Nitschke і C. ligniota (Fr.) Auersw. відповідно. Родина Xyla  ria ceae 
Тul. & C. Tul. налічує два роди, які містять по два види кожен, це роди: Annulohypo-



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.

14

xylon Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh (A. cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & 
H.M. Hsieh, A. multiforme (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh), Rosellinia De Not. 
(R. desmazieri Sacc. Та R. sp.). Найменш численна родина Amphisphaeriaceae G. Win-
ter представлена родом Amphisphaeria Ces. & De Not., у якому лише один вид 
A. millepunctata (Fuckel) Petr.

Наступним за кількістю видів є підклас Sordariomycetidae, який представле-
ний двома порядками (Chaetosphaeriales Huhndorf, A.N. Mill. & F.A. Fernández та 
Diaporthales Nannf.). Порядок Diaporthales налічує чотири родини. Найбільша кіль-
кість видів виявлена в родині Valsaceae Tul. & C. Tul. У даній родині налічується 
п’ять видів з двома родами (Leucostoma (Nitschke) Höhn., Valsa Adans.). Рід Valsa 
представляють три види (V. ceratophora Tul. & C. Tul., V. nivea (Hoffm.) Fr., V. ambiens 
(Pers.) Fr.), рід Leucostoma – два види (L. auerswaldii (Nitschke) Höhn., L. persoonii 
(Nitschke) Höhn.). Із родини Diaporthaceae Höhn. ex Wehm. ідентифіковано два види 
(Diaporthe eres Nitschke, D. syngenesia (Fr.) Fuckel). У родинах Melanconidaceae 
G. Winter та Gnomoniaceae G. Winter виявлено по одному виду. У першій – Melogram-
ma campylosporum Fr., а у другій – Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin ex Butin 
разом з анаморфою Discosporium populeum (Sacc.) B. Sutton. Порядок Chaetosphae-
riales представлений родиною Chaetosphaeriaceae Réblová, M.E. Barr & Samuels,  
у якій наявні два представники з роду Chaetosphaeria Tul. & C. Tul. (C. inaequalis 
(Grove) W. Gams & Hol.-Jech. та C. preussii W. Gams & Hol.-Jech.).

У підкласі Hypocreomycetidae зафіксовано два порядки (Coronophorales 
Nannf., Microascales Luttr. ex Benny & R.K. Benj.) Порядок Coronophorales пред-
ставлений родиною Bertiaceae Smyk, у якій один вид – Bertia moriformis (Tode) De 
Not., а порядок Microascales – родиною Halosphaeriaceae E. Müll. & Arx ex Kohlm., 
у якій виявлено також один вид (Cirrenalia sp.).

Згідно з даними сайту “Гриби України”, усі виявлені нами 29 видів ксило-
трофних піреноміцетів наводяться вперше для території Шацького національного 
природного парку. 

Аналіз субстратних уподобань ксилотрофних піреноміцетів Шацького НПП 
показав, що всі ідентифіковані види були виявлені на вісьмох деревних субстра-
тах. Найбільшу кількість видів (чотири) було знайдено на Betula pendula Roth, 
далі за кількістю видів йдуть такі види дерев: Pinus sylvestris L. (5 видів), Populus 
tremula L. (чотири види), три види знайдено на деревині Alnus glutinosa (L.) Gaerth. 
Лише по одному виду було зафіксовано на деревині Acer platanoides L. (Amphi-
sphaeria millepunctata), на Fagus sylvstica знайдено Valsa ambiens, на Rhamnus 
alnus L. ідентифіковано Diaporthe syngenesia, на деревині Sorbus aucuparia L. ви-
явлено Eutypella sorbi.

Усі визначені види були знайдені лише на трьох стадіях деструкції дереви-
ни – на І, ІІ та ІV стадіях. Вивчення спеціалізації по стадіях деструкції деревини 
за шкалою В.П. Гордієнка показало, що найбільшу кількість видів ксилотрофних 
піреноміцетів Шацького НПП було знайдено на І стадії розкладання – 14 видів, 
далі йде ІІ стадія – вісім видів, на ІV стадії знайдено сім видів і на ІІІ та V стадіях 
деструкції деревини досліджуваних грибів виявлено не було. 

Даний розподіл видів по стадіях деструкції деревини можна пояснити тим, що 
більшість ксилотрофних піреноміцетних грибів є кортикальними сапротрофами, 
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тобто такими, що поселяються на мертвій деревині вкритих корою гілок і стовбу-
рів, значно менша кількість трапляється на оголеній деревині (лігнофільні сапро-
трофи). Дереворуйнівна здатність кортикофільних видів невелика. Головним чи-
ном вони розкладають поверхневі шари деревини і паренхіму кори.

Аналіз приуроченості видів ксилотрофних піреноміцетів до розвитку на 
крупному (стовбури, пеньки) і дрібному субстраті (гілки) показав, що 21 вид із до-
сліджуваної біоти був знайдений на дрібному субстраті, а на крупному субстраті 
зафіксовано вісім видів.

1. Геоботанічне районування Української РСР. К.: Наук. думка, 1977. 303 с.
2. Гриби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.cybertruffle.org.uk
3. Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альгології та мікології / З. І. Калинець-Мам-

чур. Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2011. 399 с.
4. Морочковський С.Ф. Визначник грибів України: в 5-ти Т. Т.2. Аскоміцети / С.Ф. Мо-

рочковський, М.Я. Зерова, З.Г. Лавітська, М.Ф. Сміцька. К.: Наук. думка, 1969. 515 с.
5. Роль Шацького національного природного парку в контексті завдань Державної цільової 

екологічної програми моніторингу навколишнього природного середовища / Я.П. Ді дух, 
В.В. Кошовий, В.І. Лялько та ін. // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2009. 
№ 1. С. 8–14.

6. Сафонов М. А. Структура сообществ ксилотрофных грибов / М. А. Сафонов. Екате-
ринбург: УрО РАН, 2003. 269 с. 

7. Смицкая М. Ф. Определитель пиреномицетов УССР. / М. Ф. Смицкая, Л. В. Смык, Т.А. 
Мережко. К.: Наук. думка, 1986. 364 с.

8. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. 
К.: Фітосоціоцентр, 2006. 316 с.

9. Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th ed. / Ed. P.M. Kirk et al. – Wallingford 
(UK): CAB International, 2008. 485 р. 

10. Ellis M.B., P. Ellis. Microfungi on land plants. An indetification handbook. New enlarger 
edition / M.B. Ellis, P. Ellis. The Richmond Publishing Co. Ltd. 1997. 869 p.

11. Index Fungorum [Електронний ресурс]. Available from : www.indexfungorum.org
12. Mosyakin S.L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist S. L. Mosyakin, M. M. 

Fedoronchuk; ed. S.L. Mosyakin. Kyiv: M. G. Kholodny Inst. of Botany, 1999. 345 p.
13. Schmidt O. Wood and Tree Fungi: Biology, Damage, Protection, and Use. Berlin, Heidelberg: 

Springer, 2006. 334 p.
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РІД RUBUS L. (ROSACEAE JUSS.) У ФЛОРІ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

Гончаренко В.І.1, Орлов О.О.2

1Львівський національний університет імені І.Франка, Львів
e-mail:vherbarium@ukr.net

2Поліський філіал УкрНДІЛГА імені Г.М. Висоцького
e-mail: orlov.botany@gmail.com

Однією з глобальних проблем людства нині є збереження біорізноманіття та 
проведення моніторингу стану навколишнього середовища. Одним із головних за-
вдань для вирішення цих питань є інвентаризація біоти. Необхідним етапом при 
цьому є пізнання флори, рослинності, загальних закономірностей їх розподілу, 
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встановлення раритетних видів рослин і рідкісних рослинних угруповань багатьох 
регіонів України. Це завдання на сьогодні є актуальним і для Житомирського По-
лісся, яке займає більшу частину Житомирської та північно-східну частину Рівнен-
ської областей. Фізико-географічні особливості, геологічна будова і клімат, інші 
природні фактори зумовили формування багатої та своєрідної флори регіону. Вод-
ночас досліджена вона на сьогоднішній день недостатньо. Зокрема, мало вивчені 
представники складних таксономічних груп рослин, які характеризуються сильною 
морфологічною мінливістю. До таких груп належить і рід Rubus L. Перші відомос-
ті про видовий склад ожин на території Житомирського Полісся знаходимо в фло-
ристичних роботах, які присвяченi вивченню флори України. Зокрема, у літератур-
них джерелах наводилися тільки такі види роду Rubus: R. saxatilis L., R. idaeus L.,  
R. caesius L., R. nessensis W. Hall. [1, 4, 5] без інформації про особливості їх поши-
рення в регіоні. Окрім цього, для Житомирського Полісся наводився R. hirtus Waldst. 
et Kit. [2, 3] лише з двох локалітетів. Слід відмітити, що у фондах гербаріїв України 
практично немає гербарних зразків для видів роду Rubus із цієї території. Тому ви-
вчення видового складу ожин флори Житомирського Полісся, виявлення місцезрос-
тань видів і з›ясування особливостей їх поширення, осмислення регіонального ма-
теріалу на сьогодні є актуальним, оскільки сучасний стан поширення багатьох ви-
дів ожин як у межах регіону дослідження, так і в Україні є нез’ясованим. Для низки 
центральноєвропейських видів ожин спостерігається тенденція інтенсивного по-
ширення їх у східному напрямку. Це засвідчує виявлення як нових локалітетів уже 
відомих видів, так і нових видів роду Rubus для різних територій. 

Унаслідок проведення інвентаризаційних і критико-таксономічних дослі-
джень, під час вивчення ожин флори України вдалося уточнити видовий склад 
роду Rubus флори Житомирського Полісся. Ми виявили поширення на цій терито-
рії низки нових видів: Rubus apricus Wimmer, Rubus montanus Lib. ex Lej., Rubus 
wimmerianus (Sprib. ex Sudre) Sprib. Окрім цього, виявлений новий адвентивний 
вид флори України – Rubus odoratus L.

Ценопопуляції деяких видів займають значні площі, інколи ці види форму-
ють суцільні зарості у лісах або на узліссях. Нижче пропонуємо попередній спи-
сок видів роду Rubus флори Житомирського Полісся:

•	 Rubus apricus Wimmer 
•	 Rubus bertramii G.Braun 
•	 Rubus caesius L. 
•	 Rubus gracilis J. et C.Presl ssp. gracilis 
•	 Rubus hirtus Waldst. et Kit. 
•	 Rubus idaeus L. 
•	 Rubus montanus Lib. ex Lej. 
•	 Rubus nessensis W.Hall 
•	 Rubus nessensis ssp. nessensis 
•	 Rubus nessensis ssp. scissoides H.E.Weber 
•	 Rubus orthostachys G.Braun 
•	 Rubus plicatus Weihe et Nees 
•	 Rubus x pseudoidaeus (Weihe) Lej. 
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•	 Rubus rudis Weihe et Nees 
•	 Rubus wimmerianus (Sprib. ex Sudre) Sprib. 
•	 Rubus saxatilis L. 
•	 Rubus odoratus L.
Отже, на теперішній час у флорі Житомирського Полісся виявлено 15 видів 

роду Rubus. На сьогодні залишаються відкритими питання про еколого-ценотичні 
особливості виявлених видів і особливості їх поширення у регіоні.

1. Доброчаєва Д.М. Ожина. Малина. – Rubus L. // Визначник рослин України. К.: Урожай, 
1965. С. 360–366.

2. Ивченко И.С., Козьяков А.С. О произрастании монтанного вида Rubus hirtus (Rosaceae) 
в Украинском Полесье // Бот. журн. 1985. Т. 70, N 5. С. 659–666.

3. Заверуха Б.В., Iвченко I.С., Козьяков О.С. та ін. Види роду Rubus L. на заходi УРСР: 
ботанiко-географiчний аспект // Укр. бот. журн. 1986. Т. 43, N 6. С. 35–39.

4. Клоков М.В. Рiд 415. Ожина. Малина. – Rubus L. // Флора УРСР. К.: Изд-во АН УССР, 
1954. T. 6. C. 81–94. 

5. М’якушко Т.Я. Рiд 17. Ожина. Малина. – Rubus L. // Визначник вищих рослин Украї-
ни. – К.: Наук. думка, 1987. С. 162–164.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ 
137Cs ТА ФАКТОРИ, ЯКІ НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ 

Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: v_grabovskyi@franko.lviv.ua

Радіоактивне забруднення довкілля, зумовлене використанням радіаційних 
та ядерних технологій, останнім часом стало важливим фактором безпеки прожи-
вання на значних територіях Земної кулі. Особливої ваги воно набуло у другій по-
ловині ХХ ст. та на межі ІІ і ІІІ тисячоліть, коли відбулася низка техногенний ка-
тастроф, пов’язаних із ядерною енергетикою. Сьогодні, майже через 30 років піс-
ля чорнобильської катастрофи (Україна, 26 квітня 1986 р.), яка зумовила значне 
забруднення багатьох регіонів Європи [1], та після аварії на АЕС Фукусіма-1 
(11 березня 2011 р., Японія) питання аналізу наслідків зумовленого ними радіоак-
тивного забруднення навколишнього середовища та його впливу на стан здоров’я 
людей продовжує бути дуже актуальним, і на його висвітлення спрямовані зусил-
ля дослідників багатьох країн світу.

Найбільшу небезпеку з точки зору радіології для здоров’я людей, що про-
живають на радіоактивно забруднених територіях, становить нині внутрішнє 
опромінення, зумовлене випромінюванням радіонуклідів, які потрапили в орга-
нізм через т. зв. харчові ланцюги й інкорпорувалися в його органи і тканини. Тут 
важливим є знання вмісту радіонуклідів у продуктах харчування, насамперед –  
у представниках рослинності, які прямо або опосередковано (через продукти тва-
ринництва) вживаються людьми в їжу. Радіоактивне забруднення рослин визна-
чається вмістом радіонукліду в прикореневому шарі ґрунту, його доступністю до 
засвоєння кореневою системою рослини (тобто формою, в якій він перебуває  
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у ґрунті), а також здатністю конкретного виду рослин його засвоювати [2]. Для оцін-
ки здатності рослин конкретного виду засвоювати радіонукліди використовують 
кілька коефіцієнтів, зокрема коефіцієнт (або фактор) переходу КП, рекомендований 
МАГАТЕ (т. зв. aggregated transfer factor). Він характеризує здатність рослин і грибів 
накопичувати радіонукліди та визначається як відношення питомої активності раді-
онукліда в рослині (або її частині, у Бк/кг) до його вмісту у прикореневому (найчас-
тіше 20 см) шарі ґрунту (т. зв. щільності забруднення ґрунту радіонуклідом, Бк/м2) 
[3]. Тому знання щільності забруднення ґрунту є важливим не лише з погляду визна-
чення радіологічного статусу території, але і з погляду оцінки радіоактивного за-
бруднення представників рослинного світу, які на ній зростають.

Для визначення щільності забруднення ґрунту радіонуклідом використову-
ють спектрометричні методи реєстрації джерел йонізуючих випромінювань [4]. 
Зазвичай для цього використовують спектрометри, розміщені у стаціонарній ла-
бораторії. Однак останнім часом набули поширення дослідження щільності за-
бруднення ґрунтів у режимі “реального часу”, які проводяться на місці досліджен-
ня з використанням технології In situ [5].

Під час визначення щільності забруднення ґрунту радіонуклідом у стаціонар-
них умовах за певною методикою (з використанням т. зв. методу конверта – зазви-
чай п’ятьома окремими “уколами” пробовідбірником відомого поперечного перері-
зу на глибину 20 см [6]) відбирають проби шару ґрунту, відокремлюють від них 
кам’янисті й органічні рештки, поміщають проби в окремий пакет, висушують, по-
дрібнюють і ретельно перемішують з метою гомогенізації, зважують, потім відби-
рають наважку потрібного об’єму, зважують її та проводять аналіз на гамма-спек-
трометрі у стаціонарній лабораторії. Використовувані програми обробки отриманих 
спектрів дають змогу з точністю не більше ±15% розрахувати щільність забруднен-
ня досліджуваного ґрунту радіонуклідом. Найчастіше для отримання достовірнішо-
го результату використовують спектрометр із напівпровідниковим детектором.

Технології In situ гамма-спектрометрії полягають у вимірюванні спеціальним 
портативним гамма-спектрометром, детектор якого розміщений на певній висоті 
над досліджуваним ґрунтом спектра випромінювання наявних у ньому гамма-ви-
промінюючих радіонуклідів і подальшій його обробці з використанням спеціальних 
пакетів програм. Вони можуть досить ефективно використовуватися при визначенні 
характеристик радіоактивного забруднення місцевості, для оцінки ступеня його не-
безпеки [5]. Особливістю In situ гамма-спектрометричних вимірювань кількісних 
оцінок забруднення є те, що тут потрібне введення спеціальних поправок на погли-
нання гамма-випромінювання заглиблених у товщу ґрунту радіонуклідів, некорек-
тний облік якого може призводити до заниження справжнього значення активності 
радіонуклідів у десятки разів. Для коректного введення таких поправок необхідно 
використовувати попередньо створені шаблони, що описують профілі заглиблення 
радіонуклідів і дають можливість зробити поправки на поглинання гамма-випромі-
нювання у ґрунті. Ці шаблони зазвичай “виготовляють” за результатами лаборатор-
ного гамма-спектрометричного радіонуклідного аналізу досить великого числа проб 
забрудненого ґрунту (кількох десятків і більше – залежно від розміру й характерис-
тик ділянки місцевості), відібраних на досліджуваній території. Кількість і вид віді-
браних проб мають коректно описувати розподіл радіонуклідів за площею та глиби-
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ною. Такий метод визначення поправок трудомісткий і потребує тривалого часу, 
однак забезпечує хорошу точність отриманих результатів. Інший, простіший метод, 
який часто використовують, полягає у визначенні поправок за результатами полі-
гонних досліджень на забруднених ґрунтах різних типів. Отримані для кожного та-
кого ґрунту результати дають можливість встановити “усереднену” поправку, яка  
і використовується для дослідження забруднення реального ґрунту певного типу. 
Недоліками такого методу є неможливість реально врахувати нюанси конкретного 
радіоактивного забруднення кожного виду ґрунту і, як наслідок, більша похибка 
отриманих кількісних характеристик його забруднення.

Щоби порівняти результат визначення щільності забруднення ґрунту 137Cs 
обома методами, у 2011 р. ми здійснили відбір методом конверта проб ґрунтів  
з території біолого-географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка (смт Шацьк, 
Волинська обл.) та подальший їх аналіз за стандартними методиками у лаборато-
рії гамма-спектрометрії ЛНУ ім. Івана Франка на стаціонарному гамма-спектро-
метрі з напівпровідниковим Ge(Li)-детектором. При відборі проб територія стаці-
онару була розбита на 25 ділянок, причому центральна точка відбору збігалася  
з центром ділянки, координати якого визначали за допомогою GPS. Методика ви-
мірювань забезпечила точність отриманих аналітичних результатів у межах ±15 %. 

У 2015 р. в точках, координати яких збігаються з координатами центрів ді-
лянок відбору проб ґрунту у 2011 р., методом In situ за допомогою радіометра гам-
ма-активності Virtuoso зі сцинтиляційним CsJ-детектором були визначені щільнос-
ті забруднення ґрунтів стаціонару 137Cs. Вимірювання проводили при розміщенні 
детектора радіометра на висоті 10 см над ґрунтом; для корекції результату був об-
раний коректуючий коефіцієнт для піщаного ґрунту із набору коректуючих коефі-
цієнтів, внесених у пам’ять програми обробки радіометра. Отримані в обох випад-
ках результати були використані для побудови за допомогою програмного середо-
вища SURFER 8 тривимірної карти щільності забруднення ґрунтів досліджуваної 
території. Отримані результати представлені на рис. 1 і 2, відповідно. 

Як видно з представлених на рис. 1 і 2 тривимірних карт щільності забруднен-
ня ґрунтів території стаціонару, незважаючи на подібну загальну картину забруд-

Рис. 1. Щільність забруднення ґрунту тери-
торії околу біолого-географічного стаціонару 
ЛНУ ім. Івана Франка (визначена за аналізом 
відібраних проб на напівпровідниковому гам-
ма-спектрометрі; 2011 р.)

Рис. 2. Щільність забруднення ґрунту території 
околу біолого-географічного стаціонару ЛНУ 
ім. Івана Франка (визначена In situ за допо-
могою радіометра гамма-активності Virtuoso; 
2015 р.)
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нення, спостерігаються деякі відмінності у представлених результатах – різні пікові 
значеня вмісту радіонукліда у ґрунті та відмінності у місцеположенні цих піків. Такі 
відмінності можуть бути зумовлені насамперед тим, що суттєво впливати на отри-
мані першим методом результати визначення щільності забруднення може його мо-
заїчність, яка притаманна для лісових ґрунтів Полісся [7]. При відборі для аналізу 
проб шляхом кількох уколів у різних місцях фіксованої ділянки досліджуваної тери-
торії (на чому базується метод т. зв. конверту) завдяки мозаїчності забруднення 
ґрунту можуть виникнути досить значні відмінності у вмісті наявного у відібраній 
таким чином пробі 137Cs, оскільки, як вказано у [7], на Поліссі навіть на відстані 
кількох метрів на одній і тій же лісовій ділянці ґрунту вміст радіонукліда може змі-
нюватися у кілька разів – у разі відбору проб методом конверта на одній і тій же ді-
лянці можливі значні варіації наявного у пробі радіонукліда і, відповідно, й визна-
ченої щільності забруднення ним ґрунту. Це і підтверджують отримані нами резуль-
тати для того ж стаціонару в різні роки, які показують за подібного середнього за-
бруднення території помітні відхилення його пікових значень. Вимірювання ж мето-
дом In situ менше залежать від мозаїчності забруднення ґрунту, оскільки отримані 
значення усереднюються за площею; характер цього усереднення визначається ви-
сотою розміщення детектора приладу над землею.

1. Atlas of radiocaesium deposition on Europe after the Chernobyl accident. Luxembourg. 
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Applied Radiation and Isotopes. 2008. Vol. 66. P. 1615–1618.

6. Методика комплексного радіаційного обстеження забруднених внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи територій (за винятком зони відчуження). К.: Атіка-Н, 2007. 60 с. 
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ВИВЕДЕННЯ НОВИХ ФОРМ МАЛОЛУСКАТОГО КОРОПА В УКРАЇНІ

Грішин Б.О., Особа І.А., Грициняк І.І.
Інститут рибного господарства НААН, Київ

e-mail: iryna_osoba@ukr.net

Українські породи коропа втілені у рамчастій і лускатій формах. Український 
рамчастий короп (УРК) є найбільш високопродуктивним і витривалим в умовах 
існування серед усіх малолускатих форм. Особливими рисами його екстер’єру  
є вкорочене тіло та високоспинність. Крім того, УРК характеризується високим 
темпом росту і належить до відгодівельного типу [1].

Селекційно-племінна справа охоплює питання закріплення генетичного по-
тенціалу існуючих порід і внутрішньопородних типів українських коропів, збере-



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.

21

ження генофонду рідкісних і малопоширених масивів коропа, формування гетеро-
генного племінного матеріалу для потреб промислової гібридизації, створення 
нових типів високоспинних малолускатих коропів з поліпшеними господарськи-
ми характеристиками [2]. Тому метою нашої роботи було провести відтворення 
помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецько-
го і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи.

Об’єктом дослідження були коропи української рамчастої породи антонін-
сько-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів під час нересту в за-
водських умовах. Для виконання цієї роботи було сформовано чотири дослідні гру-
пи риб: 1) самці та самки антонінсько-зозуленецького коропа (АЗК); 2) самці та сам-
ки любінського коропа (ЛК); 3) самці АЗК і самиці ЛК; 4) самки АЗК і самці ЛК.

Для спостереження за ростом та оцінки стану молоді проводили контрольні 
лови один раз в декаду. Під час контрольних ловів рибу оглядали та зважували. За 
щільності посадки 50 тис./га рибопродуктивність коливалася в межах 771,4–
855,6 кг/га.

У результаті науково-дослідних робіт отримані дані рибогосподарської оцін-
ки помісей першого покоління коропів антонінсько-зозуленецького і любінського 
внутрішньопородного типів на першому році життя, які спрямовані на збільшення 
рибопродуктивності ставів з використанням нових помісних форм малолускатого 
коропа з покращеними показниками продуктивності та привабливим товарним 
виглядом.

1. Гринжевський М.В., Шерман І.М., Грициняк І.І. та ін. Організація селекційно-племін-
ної роботи в рибництві. К. 2006. С. 41–78.

2. Грициняк І.І., Третяк О.М. Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного гос-
подарства України // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 5–20.

ОЦІНКА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГО-САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДНОГО 
ОБ’ЄКТУ ЗА СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ МІКРОФІТОБЕНТОСУ

Давидов О.А.
Інститут гідробіології НАН України, Київ

e-mail: lasp_i@mail.ru

Практичне впровадження методичних підходів використання мікрофітобен-
тосу для характеристики екологічного стану водних об’єктів і оцінки ступеня його 
порушення під дією основних видів антропогенного впливу, розроблених в Інсти-
туті гідробіології НАН України, дає змогу реалізувати основні вимоги Рамкової 
Директиви ЄС з водної політики у частині фітобентосу [1, 3–5]. 

На різних ділянках річкової частини Канівського водосховища рівень антро-
погенного забруднення значно відрізняється, що суттєво впливає на кількісні по-
казники та структурні характеристики мікрофітобентосу [3].

На погіршення еколого-санітарного стану на ділянках цього водного об’єкта, 
що зазнають суттєвого антропогенного забруднення, чітко реагує індикаторний 
структурний елемент мікрофітобентосу – еколого-морфологічна група бентосних 
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ниткуватих синьозелених водоростей (ЕМГ Бнс), кількісні показники та частка 
якої серед бентонтів зростає у разі збільшенні вмісту біогенних речовин у воді та 
донних ґрунтах [3].

Стан річкової частини Канівського водосховища в межах промислової зони 
м. Києва в районі Видубичів, що зазнає сильного антропогенного забруднення 
розсіяним і точковим стоком з території промислових підприємств та численних 
міських колекторів поверхневого стоку, оцінювали за індексом еколого-санітарно-
го стану (ІЕС), який розраховують як відношення фактичних значень показників 
до еталонних у непорушених або слабко порушених умовах [1–3].

Для кількісної оцінки зміни еколого-санітарного стану водної екосистеми на 
цій ділянці під впливом антропогенного забруднення використовували відносні 
показники ЕМГ Бнс, що характеризують її роль у видовому багатстві, чисельності 
й біомасі бентонтів, за якими розраховували мультиметричний показник як серед-
ньоарифметичне значення [3].

Дослідження мікрофітобентосу, проведені влітку 2014 р., дали змогу встано-
вити, що у літоральній зоні річкової частини Канівського водосховища в районі 
Видубичів типовий для літоралі дніпровських водосховищ альгоценоз Staurosira 
construens Ehrenb.+ Melosira varians C. Agardh трансформується, що проявляється 
у зміні співвідношення його структурних елементів – еколого-морфологічних 
груп бентонтів.

Індикаторна ЕМГ Бнс чітко відреагувала на антропогенне забруднення збіль-
шенням своєї частки серед бентонтів у кілька разів порівняно з еталонними зна-
ченнями, досягаючи 9 % видового багатства, 67 % чисельності та 3 % біомаси 
(мультиметричний показник 26 %).

Індекс еколого-санітарного стану за ЕМГ Бнс досягав 4,3, що відповідає 
сильному порушенню еколого-санітарного стану до класу ІV, а це свідчить про 
погану якість середовища внаслідок інтенсивного антропогенного забруднення. 
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2. Оксиюк О.П., Давыдов О.А. Альгоценозы микрофитобентоса водохранилищ Днепра и 
Днепровско-Бугской устьевой области // Гидробиол. журн. 2010. Т. 46, № 2. С. 48–70.

3. Оксиюк О.П., Давыдов О.А., Карпезо Ю.И. Санитарно-гидробиологическая оценка со-
стояния речной части Каневского водохранилища на основе структурних показателей 
альгоценозов микрофитобентоса // Гидробиол. журн. 2012. Т. 48, № 3. С. 57–72. 

4. Оксиюк О.П., Давыдов О.А. Санитарная гидробиология в современный период. Основ-
ные положения, методология, задачи // Гидробиол. журн. 2012. Т. 48, № 6. С. 50–65.
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МІКРОФІТОБЕНТОС ВОДОЙМИ МЕГАПОЛІСУ 
З ВИСОКИМ РЕКРЕАЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Давидов О.А., Ларіонова Д.П.
Інститут гідробіології НАН України, Київ

e-mail: lasp_i@mail.ru

У межах м. Києва трапляються як природні, так і штучні водойми. Частина 
природних водойм мегаполісу в результаті перебудови людиною суттєво змінила 
свій характер, що характеризує їх, відповідно до Рамкової Директиви ЄС з водної 
політики, як істотно змінені водні об’єкти [3].

До таких водних об’єктів належать оз. Вербне, розташоване у густонаселе-
ному районі м. Києва. Використання раніше даної водойми як кар’єру для добу-
вання піску при будівництві житлового масиву Оболонь змінило його мор-
фометрію,суттєво зменшивши площу мілководь. На теперішній час оз. Вербне – 
важливий елемент урболандшафту міста, що активно використовується населен-
ням з рекреаційною метою (зона відпочинку, пляжі, аматорське рибальство тощо).

Вивчення мікрофітобентосу проводили у 2013–2014 рр. у літній період, коли 
рекреаційне навантаження на водойму значно зростає. У результаті досліджень 
встановлено, що флористичний спектр мікрофітобентосу у літоральній зоні фор-
мується, насамперед, за рахунок діатомових водоростей – 85 % від загальної кіль-
кості видів, синьозелені водорості представлені менш різноманітно – 8%, зелені 
та евгленові – по 3%, динофітові ж не перевищують 1 %. Основна роль у форму-
ванні чисельності мікрофітобентосу належала синьозеленим водоростям (80–
97 %), біомаси – діатомовим (43–68 %) і синьозеленим водоростям (20–52 %).

Рівень розвитку мікрофітобентосу оз. Вербне у літній період залежить від 
інтенсивності вегетації планктонних форм синьозелених водоростей, які, осідаю-
чи з товщі води, суттєво впливають на кількісні показники, утворюючи від 39 до 
72 % чисельності водоростей на дні. Подібна ситуація спостерігається й у ряді 
інших істотно змінених і штучних водних об’єктів мегаполісу, що зазнають поси-
леного антропогенного пресу [1, 2].
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of the European Communities. 2000. L. 327, 22.12. 72 p.
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ВПЛИВ NаCl ЗАСОЛЕННЯ НА ЗАГАЛЬНУ ОКСИДАТИВНУ АКТИВНІСТЬ
ТА РІСТ VICIA FABA L. І FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH.

Деркач І.В., Романюк Н.Д.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: ira_derkach@ukr.net

Однією із найактуальніших проблем сьогодення є зростання площі посуш-
ливих і засолених земель – як наслідок глобального потепління. За різними про-
гнозами, найближчими роками непридатними для використання стануть 20–50 % 
сільськогосподарських угідь, унаслідок чого виникне серйозна загроза для виро-
щування продовольчих культур [2, 3]. 

Метою роботи було вивчити вплив NaCl на рівень загальної оксидативної 
активності у рослинах кінських бобів сорту Пікуловицький і гречки посівної сор-
ту Українка, які відрізняються за своєю солестійкістю. Рослини вирощували мето-
дом піщаних культур з додаванням 1/2 поживного середовища Хогланда-Арнона 
та 250 мМ і 300 мМ NaCl для бобів і 100 мМ, 120 мМ для гречки. Загальну окси-
дативну активність визначали за загальноприйнятою методикою [7] на 7, 10 та 14 
доби росту, паралельно визначали ростові показники. Усі експерименти здійсню-
вали у трикратній повторності, результати опрацьовали статистично.

У бобів кінських висота пагонів за дії 250 мМ та 300 мМ солі була у 2 рази 
нижчою на 7 добу росту, поступово зростаючи на 10 і 14 доби. Негативний вплив 
засолення спостерігали і на ріст коренів, який був приблизно в 1,4 разу нижчий 
порівняно з контролем на 7 добу, і в 1,4 разу на 14 добу росту за дії обох концен-
трацій солі. У гречки посівної на 7 добу росту висота пагонів і довжина коренів 
при концентрації 100 мМ NaCl була в 1,7 разу нижчою порівняно з контролем,  
а при 120 мМ солі – приблизно у 2,6 разу. Довжина коренів була в 1,1–1,8 разу 
нижчою на 10 та 14 доби росту. 

Як відомо, надмірна концентрація NaCl призводить до окисного стресу, який 
супроводжується надмірною генерацією активних форм кисню [1, 4]. Останні,  
у свою чергу, порушують проникність мембран, знижують їхню електричну про-
відність, інактивують ферменти тощо [4, 6]. Адаптацію культурних рослин до за-
солення пов’язують із регулюванням механізмів підтримання іонного й осмотич-
ного гомеостазу, внаслідок порушення якого і виникає оксидативний стрес, який  
є універсальною неспецифічною реакцією рослини на дію засолення [4, 5, 8]. Най-
більше значення загальної оксидативної активності (ЗОА) у коренях кінських бо-
бів було на 7 добу росту за дії 250 мМ NaCl, воно перевищувало контроль на 
100 %. У пагонах бобів виявлено тенденцію до поступового зниження ЗОА на 
кожну наступну часову точку експозиції з NaCl. На 7 добу росту ЗОА становила 
137 % за дії 250 мМ та 160 % за дії 300 мМ солі. 

ЗОА у органах гречки посівної була нижчою щодо контролю на всіх точках 
експозиції з NaCl. Проте у пагонах вона поступово зростала як з 100 мМ, так і з 
120 мМ солі, а у коренях при 100 мМ NaCl ЗОА збільшувалась на 14 добу росту,  
а при 120 мМ, навпаки, – знижувалась.
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Отже, за впливу обох концентрацій NaCl виявлено пригнічення росту рос-
лин кінських бобів і гречки посівної. Загальна оксидативна активність бобів пере-
вищувала контроль лише на 7 добу росту в пагонах при 250 мМ солі та коренях 
при 300 мМ. В усіх інших варіантах ЗОА була нижчою порівняно з контролем, що 
може свідчити про активацію антиоксидантної системи рослин в умовах стресу.
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2. Munns R. Comparative physiology of salt and water stress // Plant Cell Environ. 2002. V. 25. 
P. 239–250.

3. Reisen P. Greenhouse and field screening for salinity tolerance / P. Reisen, J. Dodd, Y. Kang, 
M. Udvardi, P. Tracy, A. Seminario, J. Ho, M. McCaslin // 43rd Western Alfalfa & Forage 
Symposium. 2013. Р. 35–40.

4. Гарифзянов А.Р. АФК-индуцированные процессы в клетках хTriticosecale в условиях 
натрий-хлоридного засоления / А.Р. Гарифзянов, Н.Н. Жуков // Изв. Тульск. гос. ун-та. 
Естеств. науки. 2013. Вып. 1. С. 241–250. 

5. Карпин О. Антиоксидантна активність і вміст поліфенолів у рослинах Carex hirta L. та 
Faba bona Medic. (Vica faba L.) за дії нафтового забруднення / О. Карпин, О. Цвілинюк, 
О. Терек та співавт. // Біологічні студії. 2009. Т. 3, № 2. С. 109–114.

6. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода и стрессовый сигналинг  
у растений // Ukr. Biochem. J. Vol. 86, N 4. 2014. С. 18–35.

7. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по боль-
шому специальному практикуму “Методы оценки состояния оксидантной и антиокси-
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ГАЛИЦЬКИЙ КОРОП: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО ПОШИРЕННЯ

Дука В.В., Особа І.А., Грициняк І.І.
Інститут рибного господарства НААН, Київ

e-mail: viktoriaduka@ukr.net, iryna_osoba@ukr.net

Галицький короп є одним з найдавніших масивів коропа. Як правило, його 
використовували для гібридизації з метою одержання форм із покращеними рибо-
господарськими показниками. Вважається, що галицького коропа було виведено у 
результаті багатовікової інтуїтивної селекційної роботи в Галицько-Волинському 
князівстві. Очевидно, звідси походить його назва. Як об’єкт ставового рибництва 
галицький короп набув широкого розповсюдження із запровадженням т.зв. прогре-
сивної системи Дубіша. Головна відмінність цієї технології, порівняно із загально-
прийнятими на той час, полягала в тому, що мальків коропа виловлювали із нерес-
тових ставів одразу після нересту й поміщали їх у заздалегідь підготовані вирощу-
вальні стави першого та, згодом, другого порядку. Це сприяло інтенсифікації їхньо-
го росту, кращому масонакопиченню, профілактиці захворювань і, відповідно, під-
вищенню ефективності рибогосподарського використання ставів (до 30 %) [1].
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За часів Радянського Союзу основу породи українського коропа, над виве-
денням якої працювали селекціонери, становив галицький масив. У 30-ті роки 
XX ст. відомий український селекціонер А. І. Кузьома вперше проаналізував і сис-
тематизував існуючі на вітчизняних теренах популяції коропів. З’ясувалося, що на 
початку минулого століття внутрішньопопуляційну структуру галицьких коропів 
становили луската, розкидана, широколінійна та лінійна форми. Це відкрило мож-
ливість проводити цілеспрямовану селекційну роботу з ними [2].

Оскільки галицький короп відіграв важливу роль у формуванні сучасних 
племінних стад коропа, постає питання про стан його популяції сьогодні. В умо-
вах інтенсифікації рибництва відбувається поступове оновлення генетичної струк-
тури племінних стад коропа, що зумовлює їхню диференціацію [3]. Тому питання 
збереження, відтворення та раціонального використання генофонду галицького 
коропа є актуальним і потребує вирішення багатьох завдань.

1. Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. Rybactwo stawowe w stavach karpiowych, urzą-
dzeniach pezemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych. Warszawa, 2003. S. 300.

2. Гринжевський М.В., Шерман І.М., Грициняк І.І. та ін. Організація селекційно-племін-
ної роботи в рибництві. К., 2006. С. 41–78.

3. Особа І.А. Генетична оцінка та фізіолого-біохімічні особливості коропів несвицького 
зонального типу: дис. канд. с.-г. наук: спец. 03.00.15. К., 2008. 252 с.

ЗАБАРВЛЕННЯ ТА РИСУНОК ТІЛА LACERTA AGILIS І ZOOTOCA VIVIPARA
У РІЗНИХ БІОТОПАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дяків А.В., Назарук К.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: boxanna3@mail.ru

Рептилії – одна з поширених і цікавих для досліджень груп тварин. Вони 
супроводжують нас повсюди як представники дикої фауни парків, садів, лісів, 
пустель і прерій, рік, боліт і океанів.

Метою досліджень було встановити особливості забарвлення тіла Lacerta 
agilis L., 1758 і Zootoca vivipara J., 1787 у різних біотопах на території с. Козаківка 
Івано-Франківської області. Основу роботи становлять польові дослідження, які 
проводили у період сезонної активності видів (протягом червня–серпня 2013 року 
та квітня–червня 2014 року). Для аналізу забарвлення тіла було відібрано 101 осо-
бину Lacerta agilis і 135 особин Zootoсa vivipara.

Специфіка забарвлення та рисунку тіла ящірки живородної і ящірки прудкої 
має важливе значення під час вивчення географічної та внутрішньовидової мінли-
вості видів. Під час досліджень було виявлено кілька варіацій спинного рисунку 
ящірок. Зокрема, високу варіабельність спостерігаємо у рисунку спини самців 
ящірки прудкої. На території лісових масивів у них є переривчаста центральна та 
бічні світлі смуги, добре виражені бічні світлі вічка та великі темні плями. У осо-
бин на відкритих вологих біотопах відсутні світлі смуги спини та світлі бічні сму-
ги, є малі темні бічні плями та малі світлі вічка. На території відкритих сухих пасо-
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вищ і сіножатей характерною є відсутність центральної смуги та бічних смуг; тем-
ні плями маленькі, варіабельні, також траплялися особини, схожі за рисунком спи-
ни на особин із територій лісових масивів. Варіабельність рисунку спини самок 
виду Lacerta agilis є меншою, ніж у самців – центральна смуга із чітко вираженими 
великими темними плямами, переривчасті бічні світлі смуги, темні великі бічні 
плями та світлі вічка. Різницю простежуємо у тонах забарвлення й у формі плям. 

Рисунок самців ящірки живородної є cкладним і варіабельним. Загалом за 
відношенням до біотопів різких пристосувальних змін не спостерігаємо. Рисунок 
виду − це сукупність маленьких цяточок світлого й темного кольорів, іноді з тем-
ною смугою уздовж хребта на фоні загального темно-коричневого, бурого (чи ін-
ших тонів) забарвлення. У самок Zootoca vivipara рисунок спини має кілька варі-
антів залежно від локалітету їхнього існування. На відкритих сухих територіях з 
високотрав’ям переважно добре вираженими є центральна спинна темна смуга та 
бічні смуги, які іноді ближче до хвоста можуть переходити в переривчасті темні 
плями, оточені світлими вічками. У вологих біотопах і на території відкритих су-
хих пасовищ рисунок спини самок набуває варіабельності, схожої до такої  
у самців цього виду, тобто простежується поява сукупності різноманітних світлих 
і темних цяток по тілу. Уздовж берегової лінії р. Сукіль рисунок спини ящірок 
можна охарактеризувати сукупністю темних малих плям, наявністю темної пере-
ривчастої центральної та світлих переривчастих бічних ліній.

Згідно з нашими розрахунками, серед 101 особини Lacerta agilis відсоткове 
співвідношення типів забарвлення ящірок, запропоноване А.В. Яблоковим (1976), 
є таким: aber. typica – 57,4 %; aber. immaculata – 29,7 %; aber. punctata – 12,9 %. 
Серед відловлених 135 особин Zootoca vivipara у 64,4 % рисунок спини був сукуп-
ністю різноманітних світлих і темних цяток по тілу без виражених смуг. Особини 
з рисунком, де добре вираженими є центральна спинна темна смуга та бічні смуги, 
які іноді ближче до хвоста можуть переходити в переривчасті темні плями, оточе-
ні світлими вічками, становлять 35,6%.

Отже, згідно з результатами, забарвлення та рисунок тіла особин видів 
Lacerta agilis і Zootoca vivipara мають певну залежність від локалітетів, у яких 
вони існують. Ящірка прудка надає перевагу відкритим сухим біотопам, на проти-
вагу ящірці живородній, яка надає перевагу вологим місцевостям. Мінливість ри-
сунку спини та забарвлення особин залежно від біотопу відзначено у самців 
Lacerta agilis і у самок Zootoca vivipara. Для самок ящірки прудкої та самців ящір-
ки живородної такі особливості є менш варіабельними.
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Засвоєння газонафтових родовищ призводить до суттєвих трансформацій 
ландшафту і насамперед ґрунтів, що певним чином впливає на розмаїття абори-
генної флори та фауни. Якісна рекультивація ґрунтів є важливою складовою ком-
пенсації біорізноманіття у місцях газонафтового видобутку. 

Ґрунтові безхребетні тварини – один із найважливіших компонентів біль-
шості біогеоценозів. Діяльність ґрунтових тварин значною мірою визначає морфо-
логію ґрунтового профілю, фізико-хімічні властивості ґрунту і швидкість колообі-
гу речовин. Використання ґрунтової біоти для діагностики ґрунтів дає змогу про-
стежити процеси їх відновлення. Великі безхребетні зручні для індикаційних ро-
біт − їхнім середовищем проживання є ґрунт, що обумовлює тісний зв’язок великих 
педобіонтів із певними ґрунтовими характеристиками та змінами, які з ними від-
буваються [1]. Отже, використання педобіонтної мезофауни дає змогу отримати 
оперативну інформацію про успішність рекультиваційних процесів на порушених 
землях.

Основна мета наших досліджень – моніторинг біологічного різноманіття пе-
добіонтних безхребетних на територіях, прилеглих до газонафтових свердловин. 
Такі дослідження в Україні проводяться вперше [2, 3].

Матеріал збирали у 2011–2012 й у 2014 рр. на території Ігнатьївського газо-
нафтового родовища в Полтавській області. Використовували метод пошарових 
ґрунтових розкопок [4]. Для спостереження за процесом заселення ґрунтів педобі-
онтами були обрані ділянки з різним віком рекультивації – з першого по п’ятий 
роки від часу повернення родючого шару. Дослідження проводили на землях сіль-
ськогосподарського використання, на яких вирощували польові культури.

За нашими даними, у перший рік після рекультивації шар ґрунту 5–60 см був 
суттєво щільнішим порівняно з фоновими ділянками і характеризувався вкрай не-
рівномірним ущільненням [3]. Така структура обмежувала можливості його засе-
лення ґрунтовою мезофауною, для якої природні порожнини мають велике значен-
ня. У подальші другий – п’ятий роки щільність досліджуваного шару поступово 
наближалася до фонових значень, проте діапазон коливань на рекультивованих ді-
лянках залишався суттєво вищим, що не сприяло заселенню ґрунту мезофауною. 

Щільність безхребетних на рекультивованих ділянках не перевищувала 
0,5 екз./м2, тоді як на фонових ділянках вона коливалася в межах 3,5–21,5 екз./м2. 
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Порушення ґрунту вплинуло на різні групи безхребетних. Дощові черв’яки 
не були виявлені на ділянках першого та другого років рекультивації, на ділянках 
третього – п’ятого років вони були у незначній кількості, в середньому їх щіль-
ність була удвічі нижчою, ніж на фонових ділянках. Максимальна щільність до-
щових черв’яків на п’ятий рік рекультивації становила 3,5 екз./м2, на фоновій ді-
лянці – 20 екз./м2. Однією з причин дуже повільного заселення ґрунтів дощовими 
черв’яками є їх низька міграційна активність [5]. Багатоніжки, котрі, як і черв’яки, 
активно прокладають ходи, поліпшуючи аерацію та структуру ґрунту, з’явилися 
також на третій рік після рекультиваційних робіт. 

Із комах найменш чутливими до порушення ґрунту виявилися личинки плас-
тинчастовусих – хлібні жуки (Anisoplia austriaca Hrbst.). Вони були зареєстровані 
на ділянках першого року рекультивації. 

Важливою діагностичною групою педобіонтів є личинки коваликів – (Agriotes 
gurgistanus (Faldermann, 1835) та Agriotes sputator (Linnaeus, 1758). Для них харак-
терні вертикальні міграції протягом року – у вегетаційний період вони перебувають 
у зоні коренів (10–30 см), під час зимівлі – мігрують у глибинні шари (50–80 см),  
у посушливі періоди влітку також мігрують на глибину 50–80 см, тому що є дуже 
чутливими до нестачі вологи [6]. Висока міграційна активність і слабка риюча ді-
яльність личинок роду Agriotes обмежують їх поширення на дуже ущільнених ґрун-
тах. У наших дослідженнях коваликів не було на жодній із порушених ділянок.

Аналіз пошарового розподілу ґрунтової мезофауни показав, що на поруше-
них ділянках безхребетні мешкають, переважно, в середньому шарі на глибині 
10–20 см, на фонових ділянках вони проникають у більш глибокі шари і розподі-
ляються більш рівномірно в шарі 5–30 см.

Таким чином, зняття родючого шару ґрунту з подальшим його поверненням 
призводить до різкого зниження чисельності ґрунтових безхребетних, майже до їх 
повного зникнення [3]. Заселення ґрунтів починається на третій рік після рекуль-
тиваційних робіт і відбувається дуже повільно. У разі моніторингових досліджен-
нях процесів рекультивації як індикатори можуть використовуватися дощові 
черв’яки та личинки коваликів роду Agriotes. 

1. Безкоровайная И.Н. Биологическая диагностика и индикация почв: краткий курс лек-
ций / И. Н. Безкоровайная. Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2001. 31 с. 

2. Журавель М.Ю., Леженіна І.П., Полчанінова Н.Ю., Яременко В.В. Використання герпе-
тобіонтних членистоногих для моніторингу рекультивації ґрунту на території нафтога-
зового родовища // Вісті Харк. ентомол. т-ва. 2012. Т. 20, вип. 1. С. 5–14.

3. Журавель Н. Е. , Леженина И. П., Клочко П. В., Яременко В. В. Мониторинг почвенной 
мезофауны на рекультивированных землях Игнатьевского газонефтяного месторожде-
ния (Украина, Полтавская область) // Вісник Харк. ун-ту. Вип. 18. Сер. Біологія, № 1079. 
2013. С. 75−83.

4. Бызова Ю.Б. Количественные методы в почвенной зоологии / Ю. Б. Бызова, М. С. Ги-
ляров, В. Дукнер и др. М.: Наука, 1987. 289 с.

5. Чекановская О. В. Дождевые черви и почвообразование / О.В. Чекановская. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1960. 212 с.

6. Гиляров М. С. Зоологический метод диагностики почв / М.С. Гиляров. М.: Наука, 1965. 
278 с.
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ЖИВЛЕННЯ СОВИ ВУХАТОЇ ASIO OTUS L. У ЛЬВОВІ

Загородний І.В., Комарницький І.В., Дикий І.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: vaniazahorodniy@gmail.com

Хижі птахи є унікальною групою тварин, щодо якої людина протягом історії 
мала протилежні почуття – від поклоніння й обожнювання до повного несприйнят-
тя і ненависті. Останнє підтверджується тривалим цілеспрямованим легальним зни-
щенням денних хижих птахів і сов [1]. Дослідження біології та екології хижих пта-
хів є дуже актуальним, оскільки більшість видів хижих птахів є не тільки важливи-
ми ланками в екосистемах, а й корисними в господарській діяльності людини, 
оскільки більшість із них поїдає гризунів, які є шкідниками сільського та лісового 
господарств. Також хижі птахи поїдають хворих, і ослаблених тварин, чим сприя-
ють оздоровленню популяцій, зменшуючи ризик зараження здорових тварин. 

Наші дослідження проведені на території міста Львова. Метою нашого до-
слідження було вивчення раціону вухатої сови у місті Львові, для чого використо-
вували метод аналізу вмісту пелеток, залишених совою на ділянках її зимових 
скупчень [3]. Матеріали для дослідження були зібрані в південній частині Львова 
на території іподрому в зимово-весняний період 2015 р. Усього проаналізовано 
514 пелеток. Серед жертв вухатої сови ідентифіковано 1253 екземпляри 12 видів 
жертв. Діагностику видів мікромамалій проводили за особливостями будови фраг-
ментів черепа, щелеп, зубів і зубних рядів [2]. Також ідентифікацію проводили за 
рештками дзьобів птахів і рештками тазу.

Основний матеріал зібраний у зимово-весняний сезон 2015 р. на місцях ден-
ного відпочинку сови вухатої. Як місця денних скупчень сови використовують 
деревні породи – ялину європейську (Picea abies L.), тую західну (Thuja occiden-
talis L.) – крона яких краще захищає їх від несприятливої дії погодних умов, зо-
крема вітру. Дерева ростуть на території іподрому, де від вітру вони захищені різ-
ними спорудами.

Аналіз зібраного матеріалу доводить, що до раціону сови вухатої на дослі-
джуваній території входить 10 видів гризунів, а саме: нориця польова (Microtus 
arvalis), нориця північна (Microtus agrestis), миша хатня (Mus musculus), пацюк 
мандрівний (Rattus norvegicus), мишак жовтогорлий (Sylvaemus tauricus), мишак 
лісовий (Sylvaemus sylvaticus), мишак уральський (Sylvaemus uralensis), мишка 
лучна (Microtus minutus), миша польова (Apodemus agrarius). Частину видів вдало-
ся ідентифікувати лише до родової приналежності (Apodemus sp.). Також були ви-
явлені рештки мідиці звичайної (Sorex araneus), вечірниці рудої (Nyctalus noctula)  
і птахів. Харчовий режим сови вухатої змінюється і залежить від пори року [4]. На-
явність рудої вечірниці у пелетках, зібраних на початку березня, свідчить про те, 
що ці особини були спіймані ще восени, адже в цього виду ще тривала зимова гі-
бернація. На нашу думку, велика кількість особин рудої вечірниці у живленні птаха 
пов’язана зі спеціалізацією однієї або кількох особин, які, швидше за все, вичікува-
ли та ловили їх на вильоті з материнської колонії. З літератури відомі й випадки 
полювання сов на кажанів на льоту, але це трапляється не часто [4].
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Вибірковість сови вухатої, щодо нориці польової чітко простежується (76,9 %). 
Велика різноманітність мишей зумовлена тим, що поблизу розміщені конюшні,  
в яких є сприятливі умови для проживання цих гризунів. Також на цій території до-
сить мозаїчний ландшафт від різноманітних деревних насаджень до кущів і чима-
лих відкритих територій, що створює сприятливі умови як для проживання різних 
видів гризунів так і для вдалого полювання сов.

Видовий склад і чисельність об’єктів живлення сови вухатої у м. Львові
№ Вид n n, % № Вид n n, %
1 Microtus arvalis 963 76,9 8 Microtus minutus 8 0,6
2 Microtus agrestis 51 4,1 9 Apodemus agrarius 35 2,8
3 Mus musculus 7 0,6 10 Apodemus sp. 59 4,7 
4 Rattus norvegicus 1 0,1 11 Sorex araneus 3 0,2
5 Sylvaemus tauricus 7 0,6 12 Nyctalus noctula 48 3,8
6 Sylvaemus sylvaticus 36 2,9 13 Aves 18 1,4
7 Sylvaemus uralensis 17 1,4 Загалом 1253 100

Така різноманітність видів у раціоні типового міофага сови вухатої в зимо-
вий період відображає харчову пластичність виду та його здатність пристосовува-
тися до життя в урболандшафтах.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ CHYDORUS (CLADOCERA: ANOMOPODA) 
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Популяції видів роду Chydorus досягають у літоральній зоні водойм значних 
величин чисельності й біомаси, що визначає їхню ключову роль у трофічних ме-
режах, процесах самоочищення, формуванні вторинної продукції. 
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Значимість цих організмів у функціонуванні гідроекосистем, недостатня ви-
вченість їхньої таксономічної структури на сьогодні обумовлюють підвищену ува-
гу дослідників. Проводиться ревізія, опис і порівняльний аналіз філогеографіч-
них, біогеографічних і таксономічних патернів світової фауни даного таксону [9, 
10, 14]. Він є одним із найбільш складних у родині Chydoridae і складається  
з 30 видів, проте як зазначається, видова різноманітність його є набагато вищою  
і містить значну кількість криптичних форм [3, 6, 12]. До сьогодні все ще опису-
ють нові види роду Chydorus [4, 5, 7, 11].

Разом із тим, регіональні фауни цієї групи, морфометричні характеристики 
окремих видів, їхні екологічні особливості вивчені недостатньо. Проте, саме такі 
показники мають першочергове значення у гідроекологічних дослідженнях, при 
проведенні комплексного моніторингу. У разі токсичного забруднення можна спо-
стерігати реакцію-відповідь не тільки на рівні структурних перебудов зоопланк-
тонних угруповань, але і на рівні окремих організмів, що проявляється насампе-
ред у зміні тих чи інших морфометричних параметрів і екологічних особливостей 
[6, 8, 13]. 

Саме тому наша увага приділялася таксономічній структурі роду Chydorus  
і його еколого-морфологічній характеристиці в умовах Українського Розточчя. Такі 
параметри, відповідно до рекомендацій Водної Рамкової Директиви ЄС (Directive 
2000/60/EC), є визначальними у проведенні комплексного гідроекологічного моні-
торингу. Дослідження у транскордонному регіоні Українського Розточчя, по тере-
нах якого проходить частина Головного Європейського вододілу, є особливо акту-
альними для еталонних гідроекосистем центральної та східної Європи. 

Роботу проводили протягом 1992–2014 років. Історія, методи досліджень зо-
опланктону, фауністична характеристика і таксономічна структура кладоцероце-
нозів Українського Розточчя подані у попередніх роботах [1, 2]. Визначення гідро-
біонтів здійснювали за Н.Н. Смирновим (1971) та N.N.Smirnov (1996) [3, 12].  
У регіоні виявлено чотири види роду Chydorus: Chydorus globosus Baird, 1850, 
Chydo rus latus Sars, 1862, Chydorus ovalis Kurz, 1875, Chydorus sphaericus 
(O.F. Müller, 1776). Враховуючи, що популяції гіллястовусих раків представлені 
переважно самками, які розмножуються партеногенетично, подамо коротку ха-
рактеристику видів, звертаючи увагу передусім на ознаки, які детермінують видо-
ву специфічність і забезпечують адаптаційні параметри гідробіонтів у варіабель-
них умовах гідробіоценозів.

Ch. globosus характеризується коричневою черепашкою, іноді з оранжевим 
відтінком. На черепашці є ретикуляція у вигляді поздовжніх смужок. Розміри са-
мок коливаються в межах від 0,79 до 0,87 мм. Латеральний киль голови добре роз-
винений. Проксимальний членик верхньої гілки задніх антен має довгий шип. По-
стабдомен досить довгий і приблизно однакової висоти по всій довжині. Верхній 
край постабдомена прямий або слабо увігнутий і озброєний двома рядами дрібних 
зубчиків. Кількість зубчиків змінюється в межах від 20 до 30, причому прокси-
мальні з них є щетинкоподібними. Дистальний кінець постабдомена утворює го-
стрий кут. Життєвий цикл Ch. globosus характеризується моноциклією. На Укра-
їнському Розточчі вид трапляється насамперед у невеликих водоймах, а також  
у літоралі великих ставів, серед заростей.
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Черепашка Ch. latus має переважно жовто-коричневий відтінок. Розміри са-
мок змінюються в межах від 0,52 до 0,61 мм. Проксимальний членик внутрішньої 
гілки задніх антен має невеликий шип. Постабдомен порівняно короткий з менш 
високою опуклою дистальною частиною, яка озброєна 10–12 зубчиками. Кінець 
постабдомена має рівномірне заокруглення. У життєвому циклі спостерігається 
моноциклія, причому вона завершується в кінці листопада. Вид поширений у за-
ростях водних рослин, у заплавах рік, у прибережній зоні водойм ставкового типу.

У Ch. ovalis черепашка, як правило, має жовтий відтінок різної інтенсивнос-
ті й несе ретикуляцію у вигляді дрібних комірок. Розміри самок змінюються  
в межах від 0,53 до 0,61 мм. Постабдомен короткий, його висота досить значна  
і майже однакова по всій довжині. Кінець постабдомена заокруглений, верхній 
край його дистальної частини озброєний двома рядами зубчиків, кількість яких 
варіює від 12 до 15. Нижній край постабдомена несе 5 або 6 малих виступів. Вид 
трапляється переважно у мілких, значно замулених водоймах. Життєвий цикл від-
значається моноциклією і закінчується у другій-третій декаді листопада.

Черепашка Ch. sphaericus переважно темно- або світло-сірого відтінку і має 
ретикуляцію у вигляді маленьких комірок. Довжина самки варіює від 0,29 до 
0,47 мм. Постабдомен короткий і має більш високу проксимальну частину, його 
верхній край рівномірно випуклий, несе загострений кут і озброєний двома ряда-
ми малих зубців, кількість яких варіює від 8 до 10. Вид відзначається евритопніс-
тю, трапляється в літоральній зоні водойм, серед рослинності, проте часто реє-
струється і в пелагіалі. Життєвий цикл мінливий. У малих водоймах переважно 
спостерігається дициклія, у більш великих – моноциклія. Цикл закінчується пере-
важно у 1–2 декаді листопада, іноді в кінці листопада. 

Таким чином, в умовах Українського Розточчя рід Chydorus представлений 
чотирма таксонами, які відрізняються значним ступенем морфологічної та еколо-
гічної пластичності. У подальшому ретельний аналіз біоморфологічних параме-
трів даної групи із застосуванням відповідних математичних підходів дасть змогу 
виявити більш тонку різноманітність життєвих форм. Наступна проблематика ви-
вчення даної групи передбачає застосування новітніх методів і вирішення низки 
проблем. Зокрема, належну увагу треба приділити таким аспектам, як ревізія да-
ної групи на основі молекулярно-генетичних досліджень, проведення ретельної 
інвентаризації з урахуванням можливої наявності гібридних форм. Доцільною  
є розробка WEB-орієнтованої бази даних з представленими матеріалами щодо гід-
роекосистем Українського Розточчя.
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ЗНАХІДКИ EISENIELLA TETRAEDRA INTERMEDIA (OLIGOCHAETA, 
LUMBRICIDAE) НА КРЕМЕНЕЦЬКОМУ ГОРБОГІР’Ї І ВОРОНЯКАХ

Іванців В.В., Бусленко Л.В., Сидорчук П.С.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

e-mail: 2506petro@gmail.com

Проблеми вивчення екології та поширення підвидів дощових черв’яків на 
даний час є актуальними. Процеси розселення і міграції дощових черв’яків, гео-
графічне поширення конкретних видів вивчені слабо [2]. Ареали багатьох видів  
і підвидів люмбрицид на сьогоднішній день вивчені недостатньо.

Підвид Eiseniella tetraedra intermedia (Černosvitov, 1934) вперше був описа-
ний Л. Черносвітовим у 1934 році, автор вказує на поширення цього виду в Євро-
пі [5]. За даними Т. С. Перель, цей підвид поширений лише на Кавказі [2]. В. В. По-
пов уперше описує підвид на території України. За даними автора, El. tetraedra 
intermedia був відзначений у Херсонській області та в Криму, де підвид населяє 
біотопи вздовж лінії води [3]. В.Ф. Череватов відмічає поширення виду у біогео-
ценозах грабового лісу та заплавних лук Хотинської височини [4]. 

Підвид El. tetraedra intermedia нами був виявлений на території горбогір’я 
Кременецьких гір і Вороняків. У Вороняках підвид трапляється в біогеоценозах 
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прибережних ділянок р. Серет (басейн р. Дністер), р. Західний Буг (ліва притока 
Нарева (басейн Вісли) та р. Золочівка (ліва притока Західного Бугу). Ґрунтовий 
покрив утворений алювіальними наносами мулистих, піщаних і крейдових части-
нок, з переважанням мулистої фракції. Деревна рослинність тут представлена ку-
щами і деревами верби, у травостої переважають осока, пирій, кропива та метлюг, 
на окремих ділянках, де затіненість досить висока, трав’яного покриву немає. 
El. tetraedra intermedia трапляється тут на поверхні ґрунту, в шарі гниючої рос-
линної маси, або у верхньому (до 10 см) ґрунтовому горизонті. Актуальна кислот-
ність рН ґрунту становить 5,5–6,0, вологість ґрунту дуже висока. Також зазначе-
ний підвид трапляється в біогеоценозі вільхового лісу з торфово-болотним ґрун-
том. Рослинний покрив представлений вільхою, горобиною, вербою, ожиною, 
кропивою, осокою. Актуальна кислотність сягала рН 5,0, вологість дуже висока.  
У весняний період поверхня ґрунту затоплюється водою. Комплекс люмбрицид 
представлений El. tetraedra intermedia, Octolasion lacteum (Oerley, 1855), Aporrec-
todea caliginosa (Savigni,1826), Aporrectodea rosea (Savigni, 1826), Aporrectodea 
trapezoides (Duges, 1928), Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843), Lumbricus cas-
taneus (Savigny, 1826), Аllolobophora chlorotica (Savigni, 1826), Dendrobaenа оctaed-
ra (Savigni, 1826).

На території Кременецького кряжу El. tetraedra intermedia виявлена нами  
у прибережних ділянках річки Іква (притока р. Стир, басейн Дніпра). Для даного 
біогеоценозу характерний ґрунтовий покрив з алювіальними наносами мулистої та 
піщаної фракцій, відсоток піщаної фракції досить високий. Актуальна кислотність 
ґрунту сягала рН 5,5–6,5, вологість висока. Деревна рослинність представлена вер-
бою, тополею, вільхою, у травостої переважає осока, кропива, метлиця, жовтець, 
пирій. El. tetraedra intermedia нами була зібрана на поверхні ґрунту між гниючими 
залишками рослин. За таких умов підвид трапляється разом з Lumbricus terrestris 
(Linnaeus, 1758), L. castaneus, A. caliginosa, A. rosea, O. lacteum , D. оctaedra.

Отже, El. tetraedra intermedia поширений на території горбогір’я Креме-
нецьких гір і Вороняків. Він поширений у прибережних ділянках річок Серет та 
Іква. Біотопи сирі, мокрі та мають значне скупчення гниючих частин рослин. Зна-
хідки El. tetraedra intermedia на території дослідження розширюють ареал даного 
виду, включаючи Західну Україну. 
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ЗМІНА ВМІСТУ ВІЛЬНОГО ПРОЛІНУ В РОСЛИНАХ ПШЕНИЦІ 
ЗА УМОВ ЗРОСТАННЯ НА СЕРЕДОВИЩІ З КАДМІЄМ 

ТА СТРЕСПРОТЕКТОРНА РОЛЬ САЛІЦИЛАТУ

Кавулич Я., Скомська О., Кобилецька М., Терек О.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: morkwa_burak@ukr.net

Великі площі у світі, зокрема й території Східної Європи, забруднені іонами 
важких металів та радіонуклідами як у природних, так і в індустріальних районах. 
Відомо, що важкі метали токсичні та негативно впливають на ріст і розвиток рос-
лин [1]. Кадмій (Cd) є одним із найтоксичніших важких металів. Рослинний світ  
є першою ланкою природи, який зазнає кадмієвого удару. Є пряма залежність між 
вмістом кадмію у ґрунті і його концентрацією у рослинах [6]. Процес адаптації 
рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища можна умовно розділити 
на дві основні стадії: стрес-реакцію і власне адаптацію, які вирішують різні біо-
логічні завдання за рахунок функціонування відповідних захисних і адаптивних 
механізмів [5] 

До сполук, здатних підвищувати толерантність рослин до токсичного впли-
ву йонів ВМ, належить саліцилова кислота (СК). Це сполука фенольної природи, 
яка бере участь у відповіді рослинного організму на стрес. Виявлено, що СК на-
громаджується у тканинах рослин за стресових умов. Результати численних до-
сліджень підтвердили, що екзогенна СК здатна пом’якшувати токсичний вплив 
йонів ВМ на різні ланки метаболізму рослин [4].

Метою роботи було дослідити вплив екзогенної саліцилової кислоти на змі-
ну рівня вільного проліну у тканинах рослин пшениці за умов стресу кадмієм. 
Об’єктом нашого дослідження були рослини пшениці, вирощені методом піщаної 
культури. Насіння попередньо замочували 3 год у дистильованій воді (контроль)  
і 0,5 мМ розчині СК та пророщували на зволоженому фільтрувальному папері  
у чашках Петрі в термостаті при температурі 23 °С протягом трьох діб. Кадмієвий 
стрес моделювали внесенням кадмію хлориду (25 мг/кг субстрату). Вміст вільно-
го проліну визначали в рослинах досліду та контролю на 14-ту і 21-шу добу [5].

Є чимало даних про здатність СК підвищувати синтез проліну, котрий вважа-
ється одним із потужних поліфункціональних протекторів, що синтезуються в рос-
лині у відповідь на стресові чинники [7]. Результати досліджень показали, що кад-
мію хлорид підвищує вміст проліну у проростках пшениці на 10% у пагонах і на 
22 % у коренях [2]. Саліцилова кислота також стимулювала зростання вмісту про-
ліну як речовини, що має антиоксидантні властивості, й тим самим захищає рослин-
ну клітину від руйнівного впливу активних форм кисню (АФК). Результати наших 
досліджень показали, що саліцилова кислота спричинювала зниження вмісту про-
ліну в рослинах пшениці на 21-шу добу росту. Вміст досліджуваної амінокислоти у 
коренях 14 добових рослин пшениці, вирощених за дії кадмій хлориду із насіння, не 
обробленого саліциловою кислотою, був достовірно вищим порівняно з контролем. 
У пагонах рослин пшениці ми спостерігали схожі результати, зокрема забруднення 
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кадмій хлоридом індукувало зниження рівня проліну як на 14-ту, так і на 21-шу добу 
росту рослин. Сьогодні доведено, що вільний пролін за стресових умов спричинює 
поліфункціональний біологічний ефект, який виявляється не лише в осморегуляторній 
і протекторній, але також і в антиокси дантній, енергетичній та інших функціях [3]. 
Отже, можемо зробити висновок про те, що зниження показника вмісту вільного 
проліну у варіанті зі саліциловою кислотою, на нашу думку, може свідчити про те, 
що СК впливає на загальний метаболізм рослинного організму, зберігаючи всі його 
функції в нативному стані. Підвищення рівня проліну за стресових умов, а саме за 
дії кадмій хлориду, підтверджує його участь у підтриманні клітинного гомеостазу та 
перехід у новий адаптивний стан.
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Збільшення врожаїв кормових та технічних культур є значною проблемою 
сільського господарства як в Україні, так і за її межами. Для покращення врожай-
ності часто використовують хімічні засоби, тому у ґрунті відбувається накопичен-
ня шкідливих речовин і знижується його родючість. Важливим завданням сучасно-
го рослинництва є створення ефективних стимуляторів росту рослин, безпечних 
для довкілля. Відомо, що деякі грунтові та ризосферні мікроорганізми можуть сти-
мулювати ріст рослин (Plant Grouth Promoting Bacteria – PGPВ). До них належать 
представники родів Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, Gluconacetobacter, Pseudo-
monas та ін. Здатність бактерій стимулювати ріст рослин пов’язаний з продукцією 
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фітогормонів, підвищенням біодоступності елементів живлення, захистом рослин 
від хвороб. За даними літератури PGP бактерії здатні конкурувати з фітопатоген-
ними мікроорганізмами завдяки секреції антибіотичних речовин і гідролітичних 
ферментів, що пошкоджують внутрішню та зовнішню структуру клітин патогенів, 
деякі PGPВ активують захисні механізми самої рослини. Тому застосування PGP 
бактерії може бути актуальним для підвищення врожайності рослин.

Метою нашої роботи було вивчити вплив продуктів бактерій роду Pseudomo-
nas (у формі супернатанту культуральної рідини (СКР) на ріст ріпака (Brassica 
napus) та пшениці озимої (Triticum aestivum L). 

Нами досліджено три штами роду Pseudomonas – Р. aureofaciens NB1, P. fluo-
rescens 8573 та Pseudomonas sp. PS-17. За допомогою якісної реакції Сальковського 
у цих мікроорганізмів визначено здатність продукувати ауксини (фітогормони), 
причому найбільша його кількість була у Р. aureofaciens 2687, а найменша – у штаму 
Pseudomonas sp. PS-17. Можливість застосування СКР штаму Pseudomonas sp. PS-
17 обумовлена його унікальним природним складом – він являє собою природну 
композицію поверхнево-активних метаболітів (до 10 г/л) та інших компонентів. 
Його застосування й економічно обґрунтоване – отримання СКР є значно менш за-
тратним, ніж інших препаратів біологічних поверхнево-активних речовин (біоПАР), 
а також порівняно з синтетичними ПАР. У той же час культури Р. aureofaciens NB1 
та P. fluorescens 8573 синтезують рамноліпідні ПАР у значно менших кількостях (до 
1 г/л), проте вони продукують гормони росту.

З’ясовано, що СКР штаму Pseudomonas sp. PS-17 здатний значно стимулю-
вати ріст досліджених рослин, причому ефективність його дії залежить від роз-
ведення. За отриманими даними, оптимальне розведення СКР становило 1:200 – 
маса кореневої і надземної частини ріпаку – на 19 і 17 %. Для СКР мікроорганізмів 
Р. aureofaciens NB1 та P. fluorescens 8573 спостерігали зростання надземної части-
ни ріпаку на 11–15 %, найбільший ефект помічено за оброблення насіння СКР 
Р. aureofaciens NB1 у розведенні 1:100 – приріст маси кореня на 7 %, а стебел на 
15 %, порівняно з контролем. Вплив на схожість і енергію проростання у всіх ви-
падках був незначний.

У результаті передпосівного оброблення насіння розчином СКР штаму 
Pseudomonas sp. PS-17 за розведення 1:200 схожість насіння пшениці зросла на 
18 % порівняно з контролем, суха маса надземної і кореневої частини – на 15,6  
і 34,8 % відповідно. Під час використання супернатантів КР штамів Р. aureofaciens 
NB1 та P. fluorescens 8573 енергія проростання насіння практично не змінювалася, 
проте за всіх розведень спостерігалося зростання маси надземної частини пшени-
ці на 8–15 % щодо контролю, а у разі застосуванні СКР Р. aureofaciens NB1  
у розведенні 1:50 помічено й стимулювання маси кореня на 18 %.

Ймовірним поясненням стимулювального впливу біоПАР на ріст рослин, за 
даними літератури, є їхня здатність змінювати властивості поверхні кореня та 
сприяти його колонізації бактеріями. Завдяки впливу біоПАР може змінюватися 
біодоступність для рослин поживних речовин та інших екзогенних сполук. Відо-
мо, що одним з механізмів такої дії ПАР є зміна проникності клітинних мембран. 
Так, покращення росту рослин під впливом біоПАР які вносили у ґрунт, поясню-
ється активуванням метаболічних процесів ґрунтової мікрофлори.
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Одержані результати свідчать про перспективи практичного використання 
рамноліпідних біоПАР як екологічно безпечних стимуляторів росту олійних рос-
лин, зокрема у формі супернатанту культуральної рідини – найбільш економічно 
вигідного препарату для сучасних технологій сільського господарства. Завдяки сво-
їм властивостям досліджені ПАР можуть бути використані як окремо, так і у складі 
комплексних препаратів для рослин, будуть сприяти збільшенню врожайності, от-
риманню якісної продукції рослинництва, а також збереженню родючості ґрунтів.

ВМІСТ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ ТА ПРОЛІНУ У ГАМЕТОФІТІ 
МОХІВ НА ПОРОДНИХ ВІДВАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Карпінець Л.І.1, Лобачевська О.І.1, Баранов В.І.2

1Інститут екології Карпат НАН України, Львів  e-mail: еcoinst@mail.lviv.ua
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 
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Під час видобутку вугілля супутні породи, що виносяться на поверхню, 
складують у відвали. Новостворені екотопи, які суттєво відрізняються від природ-
них екосистем за мікрокліматичним, гідрологічним і біогеохімічним режимами, 
одними з перших освоюють мохоподібні. На відвалах Червоноградського гірничо-
промислового комплексу напруженість екологічних факторів таких, як екстре-
мальні водно-термічні умови, підвищена інсоляція, впливають на формування 
рослинного покриву, індукують адаптаційні перебудови у рослин на фізіологічно-
му, біохімічному та молекулярному рівнях.

Зразки мохів для досліджень відбирали у липні 2014 pоку з визначених ді-
лянок на вершинах, терасах і в підніжжях відвалів шахт “Надія”, “Візейська” та 
Центральної збагачувальної фабрики. Вміст вільного проліну у пагонах бріофітів 
визначали за Бейтсом (1973), пігментів фотосинтезу – за Гавриленко та ін. (1975).

Виявлено, що вміст хлорофілів, зокрема хлорофілу а, та каротиноїдів у га-
метофіті мохів корелював із інтенсивністю освітлення на териконах. Найбільшу 
кількість зелених пігментів встановлено у пагонах мохів із терас відвалів шахти 
“Надія” та ЦЗФ, тоді як у затінених умовах підніжжя відвалу шахти “Візейська” 
їхній вміст знижувався в 1,7 разу. Вміст феофітинів у рослинах підвищувався за 
більшої інтенсивності освітлення та зменшення вологості субстрату або знижу-
вався в оптимальніших умовах місцезростання. Кількість вільного проліну в гаме-
тофіті моху корелювала з відсотком вологи у техноземі. Виняток становив мох 
Polytrichum juniperinum (тераса відвалу шахти “Візейська”), який росте в опти-
мальних умовах. На терасі відвалу шахти “Надія” вміст імінокислоти у клітинах 
рослин перевищував контроль у 8,1 разу, що є проявом адаптаційної реакції моху 
до екстремальних мікрокліматичних умов.

Отже, мінливість вмісту вільного проліну у клітинах проаналізованих мохів 
можна тлумачити як свідчення його протекторноадаптаційної ролі. Кількісний  
і якісний склад фотосинтетичних пігментів у рослинних клітинах є ефективним 
показником фізіологічного стану рослин, що перебувають під впливом стресових 
чинників середовища.
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З метою подальшої уніфікації підходів до термінології та методології дослі-
джень у демекології важливим є пошук консенсусу з низки питань, зокрема щодо 
поняття “життєвості” або “віталітету” популяції. Назріла також потреба виробити 
консолідований підхід до оцінки стану популяції на основі комплексу її характе-
ристик – індивідуальних і групових. 

Термін “життєвість”, або “віталітет” (англ. vitality, нім. Vitalität) трактується 
по-різному як у вітчизняній, так і в закордонній літературі. Дотепер немає чіткої 
диференціації між поняттями “життєвість” і “життєздатність”, а часом вони вико-
ристовуються як синоніми. Із залученням у науковий лексикон терміна “фітнес”  
і деяких менш уживаних (“життєвий стан”, “життєва сила”, “життєва стійкість”, 
“вітальність” тощо) проблема ще більше ускладнюється.

Найбільшим доробком вітчизняних учених з цих проблем, зокрема життє-
вості особин, віталітетної структури й життєздатності популяцій рослин стали 
праці Ю.А. Злобіна і Г.Г. Жиляєва та численні публікації науковців Інституту еко-
логії Карпат НАНУ на прикладі трав’яних, чагарникових і чагарничкових видів 
різних типів біоморф в Українських Карпатах і на рівнині.

Поняття “життєвість” і “віталітет” потрібно розглядати як синоніми, пере-
дусім задля того, щоб уніфікувати вітчизняні й закордонні підходи.

Віталітетна структура популяції, визначена на основі віталітету (життєвос-
ті) особин, часом утотожнюється з віталітетом популяції. При цьому не дотриму-
ється принцип емерджентності під час переходу з організмового на популяційний 
рівень. Зокрема, запропонований А.Р. Ішбірдіним “індекс віталітету ценопопуля-
ції” (IVC) є показником, що стосується віталітету не ценопопуляції, а лише її осо-
бин. Адже віталітет популяції не може визначатися на основі тільки ознак індиві-
дуумів без урахування ознак популяційного рівня. Висновки щодо життєвості по-
пуляцій, зроблені на основі лише життєвості їхніх особин, у більшості випадків  
є хибними. Адже популяції переважно відрізняються між собою цілою низкою 
інших параметрів. Особливо наочно це спостерігається між популяціями різного 
обсягу: часто малі популяції складаються з особин високої життєвості, а великі 
популяції, навпаки, – з особин низької життєвості. Таким чином, популяції, які 
згідно з віталітетною структурою є процвітаючими, можуть мати меншу життє-
вість (віталітет) порівняно з популяціями депресивними. І навпаки, стан депре-
сивних популяцій буває набагато кращий, ніж процвітаючих. Часто трапляється 
також ситуація, коли життєвість особин у різних популяціях є подібною, однак за 
іншими параметрами популяції відрізняються дуже істотно, і через це, їхня жит-
тєвість як інтегральний показник також дуже різна.

Життєвість популяції належить до чутливих показників її змін ендо- й екзо-
генного характеру і вважається, що лише в короткі проміжки часу можна говорити 
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про тенденції щодо покращення або погіршення життєвості. На основі багаторіч-
них досліджень можна також стверджувати, що для популяцій різних видів харак-
терна багаторічна динамічна стабільність як на високому, так і на низькому рівні 
життєвості. Стабільно висока життєвість притаманна для популяцій, що перебу-
вають у сприятливих умовах середовища, які тривалий час мало змінюються й до 
яких популяції адаптовані. Стабільно низька життєвість притаманна для популя-
цій, зокрема у тих випадках, коли умови їх оселищ віддалені від еколого-фітоце-
нотичного оптимуму.

Оцінка життєвості популяції не передбачає встановлення довготривалих 
прогнозів або складання прогностичних моделей. На відміну від життєздатності 
популяції (тобто визначення її тривалої перспективи), яка базується на багаторіч-
них даних, оцінку її життєвості можна проводити на основі короткотривалих, на-
віть однорічних досліджень.

Кількісна оцінка життєвості популяцій можлива за співвідношенням показ-
ників різних пріоритетних ознак. Якщо оцінюють одну популяцію, то наводять се-
редні дані найважливіших ознак, за якими можна зробити висновок про стан цієї 
популяції, однак лише маючи досвід таких оцінок популяцій видів близьких жит-
тєвих форм. Якщо популяцій дві та більше, – роблять порівняння між ними за па-
раметрами, які мають найбільше значення для існування популяції. Ці параметри 
дуже істотно відрізняються між популяціями видів різних життєвих форм, різного 
обсягу і просторових типів, у видів різної стратегії та способів розмноження.

Для метапопуляцій важливими показниками є, передусім, загальна площа, 
кількість часткових популяцій, їх просторова структурованість, ступінь загрози 
частковим популяціям. Залежно від обсягу часткових популяцій, аналіз їхньої 
життєвості необхідно проводити диференційовано – за пріоритетними параметра-
ми великих або/і малих популяцій.

Для великих популяцій найважливішими характеристиками життєвості й жит-
тє здатності є щільність, вікова і статева структура, насіннєва продуктивність, веге-
тативна рухливість, запас фітомаси, віталітетна структура. Натомість у малих по-
пуляцій найважливішими параметри є: 

•	 генетична різноманітність, яка є основою гомеостатичних механізмів; 
•	 чисельність дорослих особин і, зокрема, ефективна чисельність популяції;
•	 площа оселища, параметри його конфігурації та окремих складових;
•	 динаміка чисельності особин і площі оселища;
•	 ефективність насіннєвого і вегетативного розмноження;
•	 багаторічна динаміка чисельності квітучих особин;
•	 вікова структура, зокрема у її генеративній частині;
•	 внутрішньопопуляційна різноманітність;
•	 спектр життєвості особин;
•	 варіабельність і тривалість онтогенезу особин;
•	 взаємовплив із видами-сусідами.
Оцінку життєвості популяції можна проводити на основі її інтегрального 

показника, а саме:
Ж = 1/п (а + в +...+ п), 
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де: Ж - інтегральний показник життєвості популяції, а, в, ... п – найважливіші ди-
ференційні параметри популяції (у балах).

Доцільно виділяти три рівні життєвості популяції – висока, середня та низь-
ка. У балах інтегрального показника життєвості вони становитимуть відповідно: 
1,0 – 0,67; 0,66 – 0,34; 0,33 – 0.

За наявності багаторічних даних, життєвість як показник, що містить інфор-
мацію про найважливіші популяційні параметри, доцільно використовувати не 
тільки для оцінки стану популяцій, але й із метою визначення спрямованості та 
характеру їхньої динаміки.

Отже, базуючись на теперішніх поглядах, можна вважати, що життєвість (ві-
талітет) популяції – це інтегральна характеристика, яка відображає сучасний стан 
популяції на основі найважливіших індивідуальних і групових параметрів струк-
тури, росту, розвитку та репродукції. Життєвість представляє фактичну позицію 
популяції у її реалізованій екологічній ніші й відповідає тій частині норми реакції, 
яка проявляється за актуальних умов середовища існування у конкретний час. Го-
ловними параметрами для встановлення життєвості популяції є її обсяг, вікова, 
віталітетна і статева структури, чисельність, щільність, інтенсивність генератив-
ного й вегетативного розмноження, запас фітомаси та ін. Оцінка життєвості не 
передбачає тривалих прогнозів, на відміну від життєздатності популяції, яка озна-
чає встановлення її перспектив. Моніторинг життєвості популяції має становити 
основу аналізу її життєздатності.

ПЕРША ЗНАХІДКА ГЛОТКОВОЇ П’ЯВКИ 
ERPOBDELLA VILNENSIS (LISKIEWICZ, 1925) 

(HIRUDINIDA: ERPOBDELLIDAE) У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ковальов В. В., Утєвський С. Ю.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків

e-mail: kovalov.vik@gmail.com

Erpobdella vilnensis (Liskiewicz, 1925) – вид глоткових п’явок, ареал якого 
охоплює значну частину Західної Палеарктики: Західну, Центральну, Східну  
і Південно-Східну Європу, а також Туреччину і Киргизстан (Nesemann & Neubert, 
1999; Jueg, 2008; Jueg et al., 2013; Kazancı et al., 2015). Про поширення цього виду 
на території України у Карпатському регіоні повідомляв Є.І. Лукін (1962, 1976), 
використовуючи назву Erpobdella monostriata (Gedroyć, 1916). Довгий час не було 
даних про знахідки E. vilnensis на схід від Карпат. Але у 2012 році цей вид було 
виявлено в Одеській та Миколаївській областях (Utevsky et al., 2012). Навесні 2015 
року E. vilnensis була знайдена нами на території Кіровоградської області.

Матеріал збирали 11 квітня 2015 року в Чорному озері (Кіровоградська об-
ласть, Знам’янський район). Координати місця знахідки – 48°46′24.1′′ пн. ш., 
32°32′36.1′′ сх. д. Для цього виду п’явок характерними ознаками є коричнювато-зе-
лений колір тіла, дві чорні поздовжні смуги на дорсальній поверхні тіла та наявність 
трьох кілець між чоловічим і жіночим гонопорами. Обидва екземпляри мають усі 
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морфологічні ознаки виду. Філогенетичний аналіз мітохондріальних послідовнос-
тей ДНК (COI) підтвердив видову приналежність зібраних екземплярів.

Отримані дані свідчать про те, що межа ареалу виду на території України 
пролягає далі на схід від місць попередніх знахідок. Також варто звернути увагу 
на особливості біології виду в Чорному озері. Раніше в літературі зазначалося, що 
E. vilnensis – реофільний вид, який живе переважно у струмках і маленьких річках 
з кам’янистим дном (Haaren et al., 2004; Utevsky et al., 2012). Нове місцеперебу-
вання вирізняється тим, що воно є озером зі стоячою водою та опалим листям на 
дні. Можливим поясненням цього факту є брак придатних місцеперебувань на 
межі ареалу виду. Через це п’явки змушені пристосовуватися до невластивих для 
E. vilnensis умов.

Summary: The first record of Erpobdella vilnensis (Liskiewicz, 1925) for the 
Kirovohrad Region is presented and discussed. The report also deals with characteristics 
of the new locality, morphological features of the specimens and results of a phylogenetic 
analysis.

ФЕНОЛОГІЯ ДЕЯКИХ ВЕСНЯНИХ ЕФЕМЕРОЇДІВ ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВІДНИКА “МЕДОБОРИ”

Козира Л.Я.
Природний заповідник “Медобори”, 

смт Гримайлів, Гусятинський р-н, Тернопільська обл.
e-mail: medobory.reserve@gmail.com

Фенологічні явища рослин достатньо повно і наочно відображають хід їх 
життєдіяльності протягом всього вегетаційного періоду. Вони служать найважли-
вішим засобом, за допомогою якого можна характеризувати зміни їх розвитку. Для 
кожного виду властивий свій біологічний ритм, який відображає складну коорди-
націю внутрішніх фізіолого-біохімічних процесів із зовнішніми умовами зростан-
ня і виражається у зміні фаз розвитку, на які впливає складний комплекс взаємоді-
ючих між собою багатьох метеорологічних чинників: рівень температури, трива-
лість теплого сезону, характер добового термічного режиму, а також наявність 
достатньої кількості вологи у ґрунті.

Фенологічні спостереження на заповідних територіях є одним із важливих 
напрямків науково-дослідної роботи. Метою їх проведення є встановлення сезон-
ної динаміки розвитку рослин, визначення особливостей сезонного ритму, визна-
чення фенологічних індикаторів для різних сезонів року та фенологічного прогно-
зування [3].

У заповіднику “Медобори” такі спостереження є необхідними для глибшого 
і повнішого пізнання проходження природних процесів у фітоценозах і прово-
дяться тут з часу його створення відповідно до методичного посібника К.П. Філо-
нової, Ю.Д. Нухимовської [6], а з 2003 року – Т.Л. Андрієнко, у якому збережені 
основні методичні засади попередників [5].

Для проведення досліджень за основними видами рослин закладено феноло-
гічний маршрут ФМ-3 у лісових масивах Краснянського лісництва через Товтрове 
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пасмо протяжністю 2000 м із заходу на схід. Він пролягає 40, 41, 42 кварталами 
Краснянського лісництва через різновікові грабові, грабово-ясенові, дубові, ясе-
нові та модринові насадження свіжої та сухої грабової діброви. Підлісок утворю-
ють: Sambucus nigra L., Viburnum lantana L., Swida sanguinea Opiz., Euonymus 
europaea L., Euonymus verrucosa Scop., Corylus avellana L., рідше Lonicera xylos-
teum L. та Daphne mezereum L. Ґрунти в основному сірі лісові суглинкові на елювії 
вапняків. На маршруті ведуться спостереження за настанням фенофаз у 13 трав’я-
нистих рослин, 2 кущів та 4 деревних порід.[2] Для кожного виду фіксується по-
чаток вегетації, цвітіння (початок, масове та закінчення), плодоношення, жовтіння 
та опадання листя у дерев та кущів і припинення вегетації. За результатами спо-
стережень встановлені середні багаторічні (за 15 років) дати , які визначалися за 
методикою Г.Н.Зайцева як середнє арифметичне [1].

Серед видів рослин, за якими ведуться спостереження, значний відсоток 
становлять весняні ефемероїди – багаторічні трав’янисті рослини з коротким вес-
няним циклом розвитку і літнім періодом спокою. Їх надземні частини живуть, як 
правило, лише протягом кількох тижнів, а решту року перебувають у стані спокою 
у вигляді бульб, цибулин та кореневищ. Це лісові види, які зростають тут досить 
численно, і, як правило, із високим відсотком проективного вкриття: Galanthus 
nivalis L., Anemone nemorosa L., A. ranunculoides L., Allium ursinum L., Scilla bifo-
lia L., Corydalis cava L., C. solida L., Dentaria glandulosa Waldst.et Kit.

Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.) – найчисленніший червоно-
книжний вид у заповіднику.[7] Найчастіше трапляється на схилах та вершинах 
товтр у Краснянському та Городницькому лісництвах, дещо рідше реєструється  
у більш рівнинному Вікнянському лісництві. Його місцезростання приурочені до 
деревостанів різних як за віком так і за складом. Це ранньовесняний ефемероїд.

Початок вегетації за даними багаторічних спостережень припадає на серед-
ину лютого та залежить від погодних умов кожного сезону. Найраніше вид розпо-
чав вегетацію 23.01.2007 р., що пов’язано із аномально теплими І та ІІ декадами 
місяця, а найпізніше – 4.04.1996 р., коли ще на початку квітня лежав сніг. Середня 
багаторічна дата початку вегетації – 23 лютого, початку цвітіння – 9 березня, ма-
сового – 25 березня і кінця – 11 квітня. Різниця між середніми фенодатами початку 
і масового цвітіння складала 16 днів, а весь цикл налічував 34 дні. Найраніша дата 
початку цвітіння – 8.02.1998 р., що обумовлено раннім початком весни (7 лютого) 
та дуже теплими та безсніжними ІІ та ІІІ декадами січня, а найпізніша – 5.04.1996 
р. У зв’язку з дуже холодним березнем та пізнім початком весняного сезону. Кі-
нець цвітіння фіксувався найраніше 28.03.2014 р., тоді ж був найкоротший період 
цвітіння (30 днів), що пов’язано із високими температурними показниками у І та 
ІІ декадах березня. Найпізніша дата кінця цвітіння – 25.04.2006 р. Період вегетації 
виду, за даними багаторічних спостережень, триває, в середньому 85 днів [4].

Цибуля ведмежа (Allium ursinum L.) – масовий, червонокнижний, пізньовес-
няний ефемероїд лісових масивів, який часто є сезонним домінантом.[7]. Початок 
вегетації виду припадає на березень. Найраніше вид почав вегетувати – 10.03.2009 р., 
що пов’язано із ранньою весною, а найпізніше 14.04.1996 р., коли була тривала 
зима та сніговий покрив пролежав майже до середини квітня. Середня багаторічна 
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дата початку вегетації за роки спостережень припадає на 19 березня, початку цві-
тіння – на 30 квітня, масового – на 7 травня і кінця – на 21 травня. Різниця між 
середніми фенодатами початку і масового цвітіння складала 8 днів, а весь цикл 
цвітіння становив 22 дні. Найраніша дата початку цвітіння зареєстрована 9.04.1998 
і 2002 рр., що пов’язано із досить раннім початком весняних періодів та високими 
температурними показниками. Найпізніша дата цвітіння відмічена 6.05.1996 р., 
через затяжний та холодний початок весни, а масового цвітіння – 18.04.1998 р., 
2002 р. та 17.05.2005 р. Кінець цвітіння фіксувався найраніше 29.04.2002 року, 
коли максимальні температурні показники місяця були досить високими. Найпіз-
ніша дата цвітіння відмічена 30.05.2004 р. через прохолодний температурний ре-
жим, коли мінімальні температури навіть опускалися нижче 0 °С, але вже в кінці 
місяця почалося літо. Дозрівання плодів переважно відбувається в кінці травня на 
початку червня. Період вегетації виду триває, в середньому, 93 дні, в залежності 
від температурного режиму [4].

Проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – досить чисельно зростає на території 
Городницького та Краснянського лісництв. Початок вегетації виду, в основному, 
припадає на І декаду березня. Найраніше вид почав вегетувати 23.02.2002 р., що 
пов’язано з раннім і теплим початком весни, а найпізніше 5.04.2006 р. – через піз-
ню весну. Середня багаторічна дата початку вегетації припадає на 12.03, початку 
цвітіння – 22.03, масового – 1.04, і кінця – 16.04. Різниця між середніми фенодата-
ми початку і масового цвітіння складає 9 днів, а весь цикл становив 25 днів. Най-
раніша дата початку цвітіння – 3.03.1997 р, а найпізніша – 10.04.2013 р. через за-
тяжний та холодний початок весни та часті заморозки на поверхні ґрунту, відпо-
відно кінця цвітіння – 5.04.1997 р., що пов’язано із аномально теплим березнем та 
28.04.2003 р., через досить прохолодні І та ІІ декади квітня [4].

Ряст порожнистий (Corydalis cava L.) – масовий вид вершин та схилів товтр. 
Початок вегетації виду припадає на середину березня. Найраніше вид почав веге-
тувати 6.03.2002 р., що пов’язано з раннім та теплим початком весни, а найпізніше 
10.04.2013 р. – через пізню весну. Середня багаторічна дата початку вегетації – 
26.03, початку цвітіння – 4.04, масового – 13.04, і кінця – 28.04. Різниця між серед-
німи фенодатами початку і масового цвітіння складає 10 днів, а весь цикл стано-
вив 24 дні. Найраніша дата початку цвітіння була 20.03.2002, 2014 рр. через досить 
ранній та теплий початок весни, а найпізніша 19.04.1996, 2013 рр. через затяжний 
та холодний початок весни та наявність снігового покриву, який повністю розтанув 
лише 6 квітня. Найраніший кінець цвітіння був відмічений 18.04.2002, 2014 рр. 
через досить високі температурні показники, а найпізніше цвітіння завершилося 
8.05.1999 р., коли температурні показники були досить низькими. Період вегетації 
особин виду, за даними багаторічних спостережень, триває 71 день [4].

Анемона дібровна (Anemone nemorosa L.) – масовий, кореневищний, ран-
ньовесняний ефемероїд лісових масивів заповідника. Початок вегетації виду при-
падає на березень. Найраніше особини виду розпочинають вегетувати 25.02.2008 р., 
що пов’язано із аномально теплим температурним режимом перших двох декад 
місяця і доволі раннім початком весни – 21 лютого, а найпізніше – 21.04.1996 р. 
через затяжну зиму і наявність снігового покриву ще на початку місяця. Середня 
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багаторічна дата початку вегетації припадає на 18 березня, початку цвітіння – 
31.03, масового – 11.04, і кінця – 28.04. Різниця між середніми фенологічними 
датами початку і масового цвітіння складає 12 днів, а весь цикл становив 28 днів. 
Найперша дата початку цвітіння була 13.03.1997 р. у зв’язку із досить раннім та 
надмірно теплим початком весни, а найпізніша 21.04.1996 р. через доволі затяжну 
зиму та пізній початок весни. Вперше зареєстрований кінець цвітіння припав на 
13.04.2002 р., що пов’язано із надмірно теплою та ранньою весною, а найпізніший 
7.05.2007, 2010 рр., коли температурні показники були доволі низькими. Період 
вегетації особин виду, за даними багаторічних спостережень, триває 80 днів [4].

За час проведених спостережень екстремальними для досліджуваних видів 
були 1996, 2002, 2006 та 2013 рр., що пов’язано із затяжними зимами та пізнім почат-
ком весняних сезонів, оскільки дати настання фенофаз залежать від погодних умов.

Отже, першим, серед досліджуваних видів зацвітає Galanthus nivalis L. (9 бе-
резня), далі Scilla bifolia L. і Anemone nemorosa L. (22 та 31 березня відповідно). 
Дещо пізніше починає квітувати Corydalis cava L. – 4 квітня. Останньою зацвітає 
Allium ursinum L. (30 квітня), оскільки є пізньовесняним ефемероїдом. Серед всіх 
вказаних вище видів найдовший цикл цвітіння у Galanthus nivalis L. і Anemone 
nemorosa L. (34 та 28 днів), дещо менша тривалість цвітіння у Scilla bifolia L. та 
Corydalis cava L. (25 та 24 дні). Найкоротший період цвітіння у Allium ursinum L. – 
22 дні. Період вегетації найдовший у Allium ursinum L. – 93 дні. Дещо менша три-
валість вегетації у Galanthus nivalis L. та Anemone nemorosa L. – відповідно 85 та 
80 днів. Найкоротший період вегетації у Corydalis cava L. – 71 день.

Summary: As a result of long-term phenological observations of spring epheme-
rals of Nature Reserve “Medobory” – Galanthus nivalis L., Anemone nemorosa L., 
Scilla bifolia L., Corydalis cava L., Allium ursinum L. were established a long-term 
average dates of coming of phenological phases, length of growing season and bloo-
ming period.
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ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ 
РЕКРЕАЦІЙНО НАВАНТАЖЕНИХ ЕКОСИСТЕМ 
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Потік енергії в екосистемі забезпечує асиміляцію енергії в живій речовині, 
функціонування і збереження біоти, є одним із основних показників функціональ-
ного стану екосистем. За допомогою вивчення потоків енергії в екосистемі можна 
охарактеризувати динамічні зміни угруповань, з’ясувати механізми забезпечення 
природної стійкості, визначити найбільш вразливі елементи екосистеми, перед-
бачити ймовірні напрями її розвитку. 

Засвоєна енергія в будь-якому блоці екосистеми використовується іншими 
блоками, зокрема: з автотрофного – фітофагами, від фітофагів – хижаками і з кож-
ного блоку – паразитами. Ефективність функціонування екосистеми значною мі-
рою, залежить від енергії, акумульованої у мертвій органіці. Порушення потоку 
енергії в екосистемі під впливом будь-якого чинника призводить до зміни вико-
ристання енергії біотою.

Паразитичні організми не лише споживають частку енергії від рослин, але  
й змінюють інші процеси, зокрема, зменшують провідну здатність коренів, сприя-
ють розвиткові нових некротичних ділянок, інокулюють в некротичні ділянки пато-
генні грибні, бактеріальні та вірусні організми. В окремих випадках функціональ-
ний вплив фітогельмінтів на рослину є меншим, ніж механічний. Наприклад, вси-
хання дерев хвойних порід від стовбурових нематод відбувається не від надмірного 
споживання енергії нематодами, а в результаті закупорення провідних судин. 

Окремим аспектом є дослідження змін угруповань ґрунтових тварин під 
впливом рекреаційного навантаження та, відповідно, вплив безхребетних на коре-
неву систему рослин і їхній санітарний стан загалом. Сам вплив рекреантів про-
являється у спонтанній зміні рослинного покриву, витоптуванні підстилки, ущіль-
ненні ґрунту на туристичних маршрутах тощо. Найважливішим для функціону-
вання ґрунтової фауни є надходження у ґрунт відмерлої органіки, яка слугує тро-
фічною базою для життєдіяльності сапрофагів, які забезпечують кругообіг еле-
ментів в екосистемі і від розвитку яких значною мірою залежить ефективність 
використання енергії угрупованням ґрунтових тварин загалом.

Було досліджено ефективність вивільнення енергії мертвої органіки залеж-
но від рекреаційного навантаження в ялицевих дібровах в околицях м. Трускавець 
(майже не порушена ділянка (І стадія) і рекреаційно навантажена (ІІІ стадія). Для 
цього визначали масу опаду та підстилки на досліджуваних ділянках восени після 
повного опадання листя, пізніше в лабораторних умовах визначали їх масу в а. с. с. 
та обчислювали опадо-підстилковий коефіцієнт (ОПК). Параметри опаду на обох 
ділянках приблизно однакові, маса ж підстилки на ділянці III стадії рекреаційної 
дигресії є меншою майже удвічі. Одночасно були вiдiбранi зразки для визначення 
калорійності опаду i підстилки. 
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Калорійність опаду непорушеної ділянки трохи більша, більша вона i в пе-
рерахунку на обеззолену речовину (органіку). Це пояснюється, по-перше, трохи 
вищою зольністю підстилки на здеградованій ділянці та, по-друге, меншою кiль-
кiстю в опадi дрібних гілочок, які серед інших фракцій мають найвищу калорiйнiсть. 
Калорiйнiсть підстилки на дiлянцi III стадiї дигресiї становить лише 54,1 % вiд 
контролю. Це зумовлено значною її зольнiстю (47,5 проти 17,5 %). 

Перерахунки калорiйностi на обеззолену речовину показують, що вона в пiд-
стилцi більша, тобто у процесі розкладу мертвої органiки, що само по собi є вивіль-
ненням енергії, відбувається її акумуляція на одиницю маси органiки. Перерахунки 
запасу енергії, зосередженої в мертвій органiцi (пiдстилцi, опадi) на одиницю площі 
показали, що її запаси на непорушеній ділянці є більшими у 2,4 разу. 

Кількість відмерлої органіки, яка надходить в екосистему, або енергетичний 
еквівалент екосистеми, на обох ділянках істотно не відрізняється i становить 
77,304–84,561 ГДж/га. Значення акумульованої енергії в пiдстилцi під впливом ре-
креаційного навантаження зменшується в 3,7 разу (306,464 проти 83,792 ГДж/га). 
Тобто в пiдстилцi рекреаційно здеградованої екосистеми залишається тільки 27 % 
акумульованої енергії в мертвій органiцi, яка може бути використана деструкцій-
ним блоком, а більш ніж 70 % не може бути використане живими організмами, 
тобто не може акумулюватися в живій речовині, а розсіюється під впливом рекреа-
ції. Про ефективність використання енергії на рекреаційно навантаженій дiлянцi 
свідчить i показник переносу енергії, який тут утричі менший (1,1 проти 3,6) по-
рівняно з контролем.

Ще одним показником ступеня деградації підстилки може бути її зольність. 
У непорушних умовах зольність опаду становить 7,0–7,2 %, тоді як зольність під-
стилки рекреаційно навантажених ділянок майже утричі більша – 47,5 % проти 
17,5 %.

Показник акумульованої енергiї в пiдстилцi, час її переносу i, вiдповiдно, 
можливiсть її використання, поруч з такими показниками змiн пiдстилок пiд впли-
вом рекреацiї як запас, товщина, об’ємна вага, є найбільш показовим з точки зору 
функціонального значення для екосистем i може бути використаний для характе-
ристики деструкції мертвої речовини в екосистемах та ефективності її викорис-
тання живими організмами.

Була встановлена калорiйнiсть близько 15 домiнуючих за чисельнiстю i ма-
сою таксономiчних груп безхребетних пiдстилки. Запас енергiї, акумульованої  
в органiчнiй речовинi безхребетних, у перерахунку на 1 м кв. площi на цих дiлянках 
є однакового рівня і становить близько 9 (8,93–8,95) кДж/г. Проте їх розподiл  
у трофiчних групах значно вiдрiзняється. Так, зокрема, на рекреацiйно навантаженiй 
дiлянцi у перерахунку на одиницю площi запаси енергiї, акумульованої в масi до-
щових червiв, зросли в 1,4 разу, тодi як в iнших таксономiчних групах сапрофагiв 
цi запаси зменшились у 3,4 разу. Енергiя, акумульована у блоцi хижакiв, зменши-
лась на два порядки, а енергiя, акумульована в масi фiтофагiв, збільшилась у рiзних 
таксономiчних групах в 1,2–10 разiв. Такий перерозподіл енергiї у трофiчних гру-
пах безхребетних зумовлений якiсними змiнами пiдстилки на рекреацiйно наван-
таженiй дiлянцi.
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Потiк енергiї мертвої органiки до деструкторiв кiнцевих стадiй розкладу 
призвiв до виключення з цього процесу таких характерних для пiдстилки безхре-
бетних, як губоногi та двопарноногi багатонiжки, туруни, стафiлiни i т.п., якi  
в основному належать до трофiчних груп хижакiв i сапротрофiв попереднiх стадiй 
розкладу пiдстилки.

На рекреаційно навантаженій ділянці споживання енергії бактеріоїдними та 
грибоїдними нематодами зменшується майже у 2 і 6 разів відповідно, а хижими  
і всеїдними нематодами – 32–40 разів. Натомість, споживання енергії рослиноїдни-
ми видами збільшується у 8 разів і становить близько 28 % енергії, спожитої всім 
нематодним угрупованням, тоді як на непорушеній ділянці ця частка менша за 1,5 %. 

На рекреаційно навантаженій ділянці ІІІ стадії дигресії, порівняно з мало-
навантаженою ділянкою І стадії дигресії, енергетичний запас підстилки зменшу-
ється у 3,6 разу, а споживання енергії трофічними групами нематод, які беруть 
участь у її розкладі, також зменшується у 2,3 разу. Зменшення споживання енергії 
бактеріоїдними та грибоїдними видами вказує на зменшення участі мікроорганіз-
мів і мікрофауни у процесах деструкції мертвої органіки. Такі змiни структурної 
органiзацiї угруповань нематод спричиняють змiни функціонального значення 
цих тварин в екосистемі та їхнього впливу на окремі елементи екосистеми. Це 
призводить до того, що загалом частка одних трофічних груп організмів у вико-
ристанні енергії зменшується (зокрема, сапробіонтів і хижаків), а інших – збіль-
шується (фітофагів).

Збільшення використання енергії фітофагами (мікро- та макрофауни ґрунту) 
вказує на посилення їхнього впливу на кореневу систему рослин і на зменшення 
частки енергії, яка використовується хижаками, що свідчить про послаблення їх-
нього впливу на регуляцію чисельності інших трофічних груп безхребетних, зо-
крема рослиноїдних видів. Загалом такі структурні та функціональні зміни угру-
повань ґрунтових тварин у рекреаційно навантажених екосистемах ІІІ стадії ди-
гресії призводять до неефективного використання енергії відмерлої органіки шля-
хом механічного її розсіювання, збільшення використання енергії від коріння рос-
лин фітофагами збільшуючи при цьому ймовірність їх зараження хворобами,  
а відповідно змінюють кругообіг речовин у деградованих екосистемах.

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЩІЛЬНІСТЬ 
РУДОЇ ПОЛІВКИ В СОСНОВО-ДУБОВИХ ЛІСАХ 

ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО КРЯЖУ

Красовська А.С., Штик О.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 

e-mail: Likaoas1@mail.ru

Руда полівка (Clethrionomys glareolus, Schreber, 1780) – західнопалеарктич-
ний вид, ареал якого охоплює лісову зону від Західної Європи до р. Єнісей. В Укра-
їні поширений у лісовій і лісостеповій зонах. Степову зону заселяє досить спора-
дично, переважно її північну частину. У властивих рудій полівці лісових стаціях 
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майже завжди є домінуючим видом. Маючи, у лісових співтовариствах значну чи-
сельність, руді полівки як одні з масових видів широко і всебічно досліджуються  
в зоологічних та екологічних роботах. Таке значення в екосистемах робить цей вид 
гризунів індикаційним і відображає кількісні та структурні перетворення середо-
вища при рекреаційному навантаженні.

Метою нашої роботи було дослідити вплив рекреаційного навантаження на 
щільність рудої полівки в сосново-дубових лісах Гологоро-Кременецького кряжу. 
Дослідження проводили протягом 2012–2014 рр. на території національних природ-
них парків “Кременецькі гори” та “Північне Поділля”. Обліки представників мікро-
мамалій проводили, використовуючи загальноприйняту методику обліку пастко-лі-
ніями із застосуванням живоловки фабричного зразка протягом триденних обліків. 
Усього за період дослідження нами було відловлено 216 особин рудої полівки. 

Щільність населення і її зміна в часі є однією із найважливіших характерис-
тик популяції. Для дослідження впливу рекреаційного навантаження на сосново-
дубові ліси ми закладали пробні площі і на території непорушеного мішаного со-
сново-дубового лісу (контрольна територія). При оцінці динаміки щільності на-
селення рижої полівки на контрольній території нам вдалося зафіксувати 3 фази  
в багаторічній динаміці цих тварин (див. рисунок). У 2012 р. щільність рудих по-
лівок в кінці репродуктивного сезону перебувала на середньому рівні та станови-
ла 8,5 ос./га. На наступний рік щільність дослідження набула максимального зна-
чення за роки дослідження і становила 13,4 ос./га. У 2014 р. спостерігалося різке 
падіння щільності населення рудих полівок, що, як відомо, є типовим для дрібних 
гризунів після року піку чисельності [5]. У цей період щільність полівок на контр-
ольній території впала і становила 3,5 ос./га.

У ході дослідження динаміки щільності полівок у непорушеному лісі вдало-
ся встановити і сезонні зміни, завдяки проведенню обліку в кінці березня 2013 р. 
У період з вересня 2012 по березень 2013 рр. щільність полівки впала майже удві-
чі: з 8,5 до 5,1 ос./га. Такі сезонні зміни щільності цілком характерні не тільки для 
рудих полівок, але і для багатьох інших дрібних ссавців, що мешкають в умовах 
різких сезонних коливань умов середовища [1]. У зимовий період частина насе-
лення, представлена торішніми статевозрілими особинами, практично повністю 
вимирає: частка звірків, які йдуть на другу зимівлю, незначна. Загибель полівок  
у зимовий і ранньовесняний час особливо велика за несприятливих погодних умов 
(сильні морози без або з недостатнім сніговим покривом, рясне і швидке снігота-
нення, чергування відлиги з подальшими сильними морозами, що призводять до 
утворення льодової кірки тощо) [3]. 

В умовах рекреаційно порушеного лісу динаміка щільності населення рудих 
полівок мала низку як схожих, так і специфічних рис із контрольною територією. 
Загальна картина динаміки щільності була в цілому схожа у двох середовищах. 
Від осені 2012 до весни 2013 рр. спостерігалося, як і у вищерозглянутому випадку, 
падіння щільності населення від 4,3 до 3,1 ос./га (див. рисунок). Далі, від початку 
літа до осені 2012 р. в результаті розмноження гризунів щільність полівок підви-
щилася до 6,7 ос./га.

Іншою рисою, що зблизила рекреаційну та контрольну території, був загаль-
ний хід багаторічної щільності населення в кінці репродуктивного періоду. Як і в 
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непорушеному лісі, максимальна щільність рудих полівок в рекреації припала на 
2013 рік, коли показник досяг величини 6,7 ос./га, проти 4,3 в попередньому, 
2012 р. У 2014 р., на порушеній території, як і в умовах контролю, спостерігали 
різке падіння показника щільності, – до 1,4 ос./га. 

Динаміка щільності рудої полівки в непорушеному (контроль) і рекреаційно навантаженому 
(рекреація) сосново-дубовому лісі на території Гологоро-Кременецького кряжу

У всі сезони і роки рівень щільності полівок у рекреаційно деградованих со-
сново-дубових лісах був нижчим, ніж у непорушених умовах. При цьому різниця 
між контролем і рекреацією була особливо помітна в кінці сезону розмноження 
(у 2–3 рази) при середніх і високих показниках щільності (2012 і 2014 рр.). У ці 
періоди різниця могла досягати двох і навіть майже трьох кратних величин. З ін-
шого боку, рівень щільності на початку сезону розмноження і в рік депресії чи-
сельності був найбільш подібним для двох територій. Таким чином, мінімальні 
показники на двох територіях (кінець літа) дуже близькі, але максимальні значен-
ня щільності набагато вищі в непорушеному лісовому масиві. 

В умовах рекреаційних порушень фітоценозів, як показано багатьма дослід-
никами [4], на середніх стадіях зміни зачіпають в основному трав’янистий і чагар-
никовий яруси. Деревний ярус, маючи підвищеную стійкість до рекреаційного 
пресу, змінюється значно менше. Однією з основних і цікавих рис такого лісового 
рослинного угруповання є те, що на середніх стадіях дигресії відбувається різке 
збільшення видової різноманітності трав’янистих рослин, з’являються високорос-
лі види трав, які створюють додатковий полог, а також з›являються нові види ча-
гарників. Ці умови створюють для гризунів у рекреації додаткове джерело жив-
лення, що значно послаблює залежність звірків від насіннєвої продукції хвойних 
дерев. Мабуть, це і є однією з причин зменшення розмаху коливань щільності 
гризунів у рекреаційному сосново-дубовому лісі. 

На показники щільності та її динаміки у рудих полівок в порушеному сосно-
во-дубовому лісі значною мірою впливала неоднорідність території дослідження. 
Ця неоднорідність виражалась у різному ступені рекреаційного навантаження на 
різних ділянках досліджуваної території. Основна частина території була пред-
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ставлена середніми стадіями порушень (II–III), а менша частина перебувала на 
пізніх стадіях деградації (IV стадія). Останні території мало придатні для прожи-
вання полівок, що не дає їм змоги досягати тут такої ж щільності, як у непоруше-
ному лісовому масиві. Для перевірки нашого припущення про різний вплив на 
показники щільності населення у рудих полівок, що живуть у лісах із різним сту-
пенем рекреаційного користування, ми виділили на території дослідження ділян-
ки зі середнім ступенем порушень (II–III стадія) і ті, які перебувають на передос-
танній, IV стадії дигресії. Поділ території проводили на основі геоботанічних опи-
сів і результатів картування. У результаті відсоток трапляння рудих полівок на 
територіях зі середнім ступенем рекреаційного навантаження був майже утричі 
більший, ніж на ділянках із пізніми стадіями деградації.

Для рудих полівок території зі середніми стадіями дигресії є більш сприят-
ливими, ніж території зі сильним рекреаційним пресом. На сильно порушені тери-
торії з великим відсотком вибитої і витоптаної поверхні, зі сильно розрідженим 
підліском та з переважанням лугових і рудеральних видів рослин гризуни, очевид-
но, виселяються неохоче і тільки в тих випадках, коли при підвищеній чисельнос-
ті місць для всіх особин на більш зручних територіях не вистачає. Як уже зазна-
чалося вище, щільність рудих полівок у рекреаційному лісовому масиві була за-
вжди нижчою, ніж на контрольній території. Причини цього явища, на наш по-
гляд, потребують докладного розгляду. Тут же необхідно розглянути питання про 
те, чому полівки воліють дотримуватись у рекреаційному лісі середньо поруше-
них ділянок, що зумовлює різне різноманіття цих гризунів на середньо і сильно 
порушених територіях. Ця обставина дає перше пояснення зниженої щільності 
полівок у рекреації, – наявність сильно деградованих ділянок, слабо відвідуваних 
звірками, при розрахунках знижує показник щільності для всієї території. Крім 
того, знижену щільність полівок у рекреаційному лісі можна пов’язати з посилен-
ням дії хижаків, якими на порушеній лісовій території виступають кішки і собаки, 
а також з тим, що з посиленням рекреаційного пресу на сосново-дубовий ліс єм-
ність середовища падає. 

1. Девис Д.Е., Кристиан Д.Д. Регуляция популяций у млекопитающих / Д. Девис, Д. Крис-
тиан // Успехи современной териологии. М.: Наука, 1977. С. 46–54.

2. Ильенко А.И., Зубчанинова Е.В. Круглогодичные наблюдения за меченными рыжими 
полевками и лесными мышами в Подмосковье / А.И. Ильенко, Е.В. Зубчанинова // 
Зоол. журн. 1963. Т. 42, Вып. 4. С. 609–617.

3. Полякова Г.А., Малышева Т. В., Флеров А. А. Антропогенное влияние на сосновые леса 
Москвы и Подмосковья. М.: Наука, 1981. 144 с.

4. Семенюк С.К. Морфо-функціональні особливості, чисельність та просторовий розпо-
діл рудої полівки (Clethrionomys glareolus) в широколистяних лісах Середнього При-
дніпров’я: автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.84 / С.К. Семенюк; НАН України. Ін-т 
зоології ім. І.І.Шмальгаузена. К., 2001. 19 с. 

5. Шубин И.Г. Влияние плотности популяции на размножение некоторых грызунов (Ro-
den tia) в степной и полупустынных зонах Казахстана / И. Г. Шубин // Териология. Т. 2. 
Новосибирск: Наука, 1974. С. 271–280.



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.

53

ОЦІНКА ЗА МІКРОФІТОБЕНТОСОМ ТРОФІЧНОГО СТАТУСУ 
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Визначення трофічного статусу водних об’єктів за рівнем розвитку основних 
екологічних угруповань гідробіонтів (планктоном, бентосом, макрофітами, пери-
фітоном, зоофітосом) є одним із важливих завдань санітарної гідробіології в кон-
тексті характеристики еколого-санітарного стану водних екосистем і його пору-
шення під впливом антропогенних чинників [4, 5].

Мікрофітобентос ефективно використовують під час встановлення рівня 
трофності різнотипних водних об’єктів України [1, 2, 4, 5].

До теперішнього часу трофічний статус штучних водних об’єктів лотичного 
типу м. Києва за мікрофітобентосом залишався невизначеним. Тому встановлення 
трофічного статусу Русанівського каналу – штучного водного об’єкта лотичного 
типу мегаполісу за кількісними показниками мікрофітобентосу є актуальним за-
вданням.

Оцінка трофічного статусу Русанівського каналу за мікрофітобентосом ви-
конана на основі методики для характеристики водних об’єктів України за гідро-
біологічними критеріями – величинами кількісних показників. Методика розбле-
на в Інституті гідробіології НАН України [3, 5, 6]. З кількісних критеріїв викорис-
товували максимальні показники біомаси мікрофітобентосу, яка достатньою мі-
рою пов’язана з трофністю [5].

Дослідження мікрофітобентосу Русанівського каналу, розташованого навко-
ло житлового масиву Русанівка м. Києва, проводили в літній період 2014–2015 рр. 
Канал гідрологічно пов’язаний з Русанівською протокою – елементом придатко-
вої мережі річкової частини Канівського водосховища.

Проби мікрофітобентосу відбирали мікробентометром МБ-ТЕ у трьох по-
вторностях на глибині 0,5 та 1,0 м на замуленому бетонному облицюванні, вільно-
му від заростей вищої водяної рослинності, й опрацьовували за загальноприйня-
тими гідробіологічними методиками [3].

Особливості морфометрії каналу (довжина 2 км 700 м, ширина 40 м, глибина 
3–4 м), специфіка гідрологічного режиму, який обумовлений насамперед внутріш-
ньодобовими коливаннями швидкості течії та рівня води внаслідок пікового режи-
му роботи Київської ГЕС, слабка проточність, бетонне облицювання відкосів і їх 
значне замулення та, як наслідок, інтенсивний розвиток вищої водяної рослиннос-
ті суттєво позначились на рівні кількісних показників мікрофітобентосу [7].

Встановлено, що вертикальний розподіл мікрофітобентосу в літній період 
обмежений, здебільшого глибинами 0,5–1,0 м, оскільки глибше по вертикальному 
профілю відкосу каналу занурені та повітряно-водяні рослини формують щільні 
зарості, створюючи несприятливі топічні умови для донних водоростей і лімітую-
чи їх розвиток.
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Дослідження, проведені на Русанівському каналі, показали, що в літній пе-
ріод діапазон коливань показників біомаси мікрофітобентосу становив від 0,556 
до 1,248 мг/10 см², досягаючи максимальних значень на глибині 1,0 м.

Оцінка трофічного статусу, виконана за максимальними показниками біо-
маси мікрофітобентосу, дає змогу охарактеризувати Русанівський канал як ев-
трофний водний об’єкт зі зміщенням до розряду “евтрофна”, що відповідає града-
ції величин “середня” (ранговий показник – 5).
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РИБНІ УГРУПОВАННЯ ТУРСЬКОГО КАНАЛУ 
(БАСЕЙН ЗАХІДНОГО БУГУ, ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ)

Лєснік В.В.1, Гірна А.Я.2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
2Інститут екології Карпат НАН України, Львів
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Водні басейни завдяки гідрологічним властивостям забезпечують єдність 
гідробіологічних систем, які оформилися у межах окремих водойм. Особливу ува-
гу викликають складові гідромережі, що з’єднують басейни. Завдяки неперерв-
ності водного середовища відбувається переміщення елементів флори і фауни, на-
лагоджуються постійні міграційні шляхи. Практика забезпечення умов сталого 
розвитку і збереження унікальних оселищ передбачає дієвий контроль просторо-
вої структури популяцій і таксономічних композицій, який більш ефективно про-
водити власне на інтегруючих елементах гідрологічної мережі.

Турський канал – штучно утворена лотична гідроекосистема, яка сполучає 
частину Заболотівських озер Волинської області та прилеглі елементи Турської ме-
ліоративної системи. Вкупі з іншими каналами та р. Мухавец Турський канал за-
безпечує водний шлях від витоків Прип’яті до Західного Бугу. Канал прокладено  
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в кінці XIX ст. Західною експедицією; меліоративна система у теперішньому ви-
гляді оформлена близько 1965 року. За півстоліття русло каналу набуло природно-
го вигляду, а водна біота – саморегуляційних властивостей. 

Наші дослідження проведені для з’ясування складу рибних угруповань ка-
налу і оцінки його функціональних можливостей у період літньої межені. Для по-
рівняння використали неопубліковані досі власні матеріали з Турського каналу за 
1987 рік.

Рибу відловлювали мальковою сіткою оригінальної конструкції; розмір ві-
чка сітки (сторона – 4 мм) давав змогу ловити представників усіх видів. Матеріал 
1987 року здобутий у червні місяці мальковим неводом з такої ж сітки.

Результати обловів (див. таблицю) свідчать про значні зміни у складі рибних 
угруповань, які мають різну обумовленість. Зникнення колючки триголкової та 
слизика, експансія головешки амурської є сукцесійними змінами. Натомість, від-
сутність у актуальних матеріалах карася сріблястого, ближче озера Тур – йоржа, 
гірчака – найпевніше є наслідком аномальної посухи і зменшення водності каналу.

Підсумки дослідження рибних угруповань Турського каналу

№
з/п Виявлені види риб

500 м нижче
оз. Тур
(ос./кг)

300 м вище 
оз. Кісобул

(ос./кг)
1987 2015 1987 2015

1 Щука Esox lucius 7/0,02 2/0,08 4/0,05 --

2 Плітка Rutilus rutilus 2/0,03 -- 1/0,01 11/0,01

3 В’язь Leuciscus idus -- -- 2/0,02 --

4 Краснопірка Scardinius erythrophthalmus 1/0,02 -- 4/0,06 4/0,02

5 Малявка Leucaspius delineatus 100/0,03 14/0,01 62/0,02 15/0,01

6 Гірчак Rhodeus sericeus 30/0,02 -- 65/0,04
40/0,01

7 Плоскирка Abramis bjoerkna -- -- 1/0,01 2/0,01

8 Верховодка Alburnus alburnus -- -- 10/0,02 15/0,01

9 Карась сріблястий Carassius gibelio 3/0,05 -- -- --

10 Щипавка Cobitis taenia 19/0,06 -- 7/0,03 3/0,02

11 Слизик Barbatula barbatula 1/0,01 -- 3/0,01 --

12 В’юн Misgurnus fossilis 25/0,0 -- 8/0,08 --

13 Йорж Gymnocephalus cernua -- -- 6/0,10 1/0,02

14 Окунь Perca fluviatilis 5/0,03 1/0,01 2/0,25 16/0,06

15 Головешка Perccottus glenii -- 63/0,12 -- 2/0,02

16 Колючка триголкова Gasterosteus aculeatus 360/0,22 -- 85/0,05 --

Всього, кг 0,50 0,22 0,75 0,20
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ДИНАМІКА НАСЕЛЕННЯ ГОРОБИНИХ ПТАХІВ ДУПЛОГНІЗДНИКІВ
ШАЦЬКОГО НПП

Лисачук Т.І.
Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького, Львів

e-mail: lisachuk.t@gmail.com

Дуплогіздні птахи як особлива екологічна група тварин входять до багатьох 
лісових угруповань. Молоді лісові насадження через відсутність природних по-
рожнин виключають цю групу птахів зі свого складу у гніздовий період. Через 
здатність багатьох дуплогніздників займати штучні гніздівлі стало можливим їх 
приваблювати і поширювати на нові території. Приваблення дуплогніздників і мо-
ніторинг їх поселень у Шацькому НПП ведуться з 1996 року. Представлені дані 
зібрані протягом п’яти гніздових сезонів 2011–2015 років. Штучні гніздівлі ми 
розміщували у молодих і пристигаючих соснових лісах на висоті 2-3 м, зі щільніс-
тю близько 20 гніздівель на гектар і віддаллю між ними 20-40 м. Щосезону контр-
олювали від 155 гніздівель у 2011 р. і до 235 гніздівель у 2014-2015 роках.

За моніторинговий період виявлені поселення семи видів птахів. Крутиго-
ловка (Jynx torquilla), синиця чорна (Parus ater) і вільшанка (Erithacus rubecula) 
гніздуються спорадично та нечисленно (разом займають до 5 % зайнятих гнізді-
вель). Ще чотири види – мухоловка строката (Ficedula hypoleuca), синиця велика 
(Parus major), горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus) та шпак звичайний 
(Sturnus vulgaris) – займають гніздівлі щосезону, причому мухоловка строката  
і синиця велика разом займають від 62 до 82 % заселених гніздівель. Із наведених 
даних простежується кількісне співвідношення птахів по видах у заселенні штуч-
них гніздівель – 5,4 (мухоловка строката) : 2,7 (синиця велика) : 1,1 (шпак звичай-
ний) : 1 (горихвістка звичайна). Наведені нами дані щодо заселеності штучних 
гніздівель (табл. 1) є одними з найвищих по Україні серед відомих нам опубліко-
ваних даних. 

Таблиця 1
Заселеність штучних гніздівель у Шацькому НПП

Рік / Вид Ficedula hypoleuca Parus major Phoenicurus phoenicurus Sturnus vulgaris
2011 38,2 26,0 14,6 21,1
2012 57,8 22,8 10,0 7,8
2013 44,0 18,8 6,3 7,8
2014 54,5 28,0 10,0 6,3
2015 50,7 28,3 4,7 -

Середнє 49,0 24,8 9,1 10,7

Природно припустити, що при достатній кількості вивішених гніздівель і при 
наявності незаселених (надлишок), птахи займають територію подібно до природ-
них популяцій з їхньою оптимальною кількістю і щільністю. Коливання заселеності 
гніздівель за сезонами є незначними і пояснюються здебільшого фізичним станом 
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самих гніздівель (їх старіння і вивішування нових) й активністю конкурентів по за-
селенню (деякі дендрофільні ссавці, перетинчастокрилі та мурахи.

Важливим показником життєвості створених популяцій дуплогніздників  
є успішність їх розмноження. Відомо, що успішність загалом залежить від бага-
тьох чинників, але в основному від погодних умов періоду розмноження (особли-
во початок), кормових ресурсів і хижацтва. У бідних за складом рослинності тери-
торіях успішність розмноження буде найнижчою, а у старих широколистяних лі-
сах – максимальною. У наших дослідженнях успішність розмноження птахів 
(табл. 2) наближається до максимальних показників по Європі, що свідчить про 
оптимальні умови для розмноження навіть у монокультурі сосни віком до 50 ро-
ків. Так, для синиці великої по Європі успішність розмноження становить від 42 
до 86 %, а у нашому випадку середнє по сезонах становить 77,4 %.

Таблиця 2
Успішність розмноження дуплогніздників у Шацькому НПП

Рік / Вид Ficedula hypoleuca Parus major Phoenicurus phoenicurus Sturnus vulgaris
2011 73,1 89,3 86,8 83,0
2012 61,8 70,1 37,7 64,6
2013 80,6 71,9 78,1 57,4
2014 67,6 86,5 46,2 84,2
2015 92,4 69,1 88,0 -

Середнє 75,1 77,4 67,4 72,3

Основними причинами зменшення успішності розмноження дуплогніздни-
ків у Шацькому НПП є розорення гнізд здебільшого дятлом звичайним (Dendrocopos 
major), іноді куницями чи сонями, та покидання кладок птахами з невідомих при-
чин (можливо, через значне турбування птахів кажанами).

ОСОБЛИВОСТІ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ ТИСА ЯГІДНОГО

Лісовий М.М.1, Теглівець С.2

1Національний лісотехнічний університет України, Львів 
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: bio.lwiw@mail.ru

Завдяки своїй міцній і важкій деревині з чорно-бурою серцевиною, тис ягід-
ний (Taxus baccata L.) дуже цінується у меблевій промисловості, машинобудуванні, 
підводному будівництві тощо. Для досліджуваного виду властива наявність значної 
кількості декоративних форм, що робить його досить поширеним у озелененні.  
У медицині застосовують хвою, пагони та кору тиса як джерело біомаси для отри-
мання таксотеру, що є складовою протипухлинних препаратів. Усе це і зумовлює 
необхідність удосконалення шляхів розмноження рослин досліджуваного виду.

Дослідження з мікроклонального розмноження тиса ягідного проводили  
у лабораторії культури тканин кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ. 
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Таблиця 1
Способи стерилізації вихідних експлантів
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1 8 3 5 50 10 10 3 0,1 5

2 8 6 5 70 10 20 3 0,2 5

3 8 9 5 96 10 30 3 0,3 5

4 12 3 10 50 20 10 5 0,1 10

5 12 6 10 70 20 20 5 0,2 10

6 12 9 10 96 20 30 5 0,3 10

7 24 3 15 50 30 10 7 0,1 15

8 24 6 15 70 30 20 7 0,2 15

9 24 9 15 96 30 30 7 0,3 15

Відомо, що отримання асептичної культури є найважливішим моментом, від 
якого залежить подальший результат розмноження рослин мікроклонуванням. 
Тому дезінфекції ми приділяли значну увагу. Усі роботи проводили у ламінарній 
кімнаті, яку стерилізували за допомогою бактерицидних ультрафіолетових ламп 
протягом 1,5–2 год. 

Як експланти ми використовували верхівкові бруньки, заготовлені із серед-
ньої частини крони відносно молодих рослин тиса ягідного (4–6 років). У лабора-
торії проводили стерилізацію заготовленого рослинного матеріалу такими реаген-
тами: протічна вода (Н2О) з детергентом, Н2О2, С2Н5ОН, NaClO, AgNO3 різної кон-
центрації та експозиції обробітку. Після кожного хімічного агента експлантати 
тричі промивали стерильною дистильованою водою (табл. 1).

У кожному варіанті проведеного досліду, для достовірності даних було ви-
користано по 30 експлантів. Результати стерилізації вихідного рослинного матері-
алу були досить варіабельними, що залежало від застосованих хімічних реагентів 
і їхньої концентрації (табл. 2).

Результати стерилізації вихідного рослинного матеріалу напряму залежать 
від концентрації застосованих хімічних реагентів і тривалості експозиції. Най-
більший відсоток асептичних експлантів тиса ягідного (97 %) отримали при їх 
дезінфекції за такою схемою: протічна вода з милом – 24 год., Н2О2 (концентрація 
6 %) – 15 хв, С2Н5ОН – 30 с, NaClO (концентрація 20 %) – 7 хв, AgNO3 (концентра-
ція 0,2%) – 15 с.
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Таблиця 2 
Результати стерилізації експлантів 

Варіант 
досліду

Кількість експлантатів через 12 днів

заражені асептичні некротичні

шт. % шт. % шт. %

1 30 100 - - - -

2 18 60 12 40 - -

3 4 13 3 10 23 77

4 24 80 6 20 - -

5 1 3 28 93 1 3

6 2 7 1 3 27 90

7 24 80 6 20 - -

8 - - 29 97 1 3

9 - - 3 9 27 90

АНТОЦЕРОТИ І ПЕЧІНОЧНІ МОХИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Мамчур З.І., Чуба М.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: dzvinkamamchur@gmail.com

Волинське Полісся розташоване в західній частині зони мішаних лісів у ме-
жи річчі Західного Бугу та Случі. До його складу входить більша частина Волин-
ської та північно-західна частина Рівненської області. Волинське Полісся від інших 
поліських фізико-географічних областей відрізняється заляганням під четвертин-
ними відкладами крейдяних порід, розвиненими льодовиковими формами рельєфу, 
наявністю карсту, значною кількістю боліт і заболочених земель, більшою лісистіс-
тю (45 % всієї площі), теплішим і вологішим кліматом [3].

Антоцеротові та печіночні мохоподібні є найменш вивченою складовою фі-
тоценозів Волинського Полісся. Хоча листяні мохи досліджували ще з початку  
і упродовж ХХ ст. (В. Доктуровський, 1916; В. Мельничук, 1955; М. Слободян, 
В. Вірченко, 1999, 2007, 2014), то спеціальних досліджень видового складу мар-
шанціофітів не проводили. Найповніший список видів мохоподібних, щоправда, 
із заповідних територій Волинського Полісся, опублікував бріолог В. Вірченко [2]. 

Тому актуальним є підсумувати досить скупі дані про видовий склад цих 
відділів мохоподібних із Волинського Полісся на основі літературних даних, гер-
барних джерел і власних зборів. 

Список налічує 36 видів, що належать до двох відділів – Anthocerotophyta  
і Marchantiophyta [1]. Anthocerotophyta представлений класом Anthocerotopsida  
і двома видами з родини Anthocerotaceae: Anthoceros agrestis Paton, Phaеoceros 
carolinianus (Michx.) Prosk. Відділ Marchantiophyta представлений двома класами: 
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Marchantiopsida і Jungermanniopsida. З класу Marchantiopsida знайдено три види: 
Marchantia polymorpha L. (Marchantiaceae), Riccia fluitans L., Ricciocarpos natans 
(L.) Corda (Ricciaceae).

Із класу Jungermanniopsida на території Волинського Полісся знайдено 31 
вид із 16 родин. Найбільшою кількістю видів представлені три родини: Aneuraceae 
(Aneura pinguis (L.) Dumort., Riccardia incurvata Lindb., R. latifrons (Lindb.) Lindb., 
R. multifida (L.) S. Gray), Cephaloziaceae (Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.,  
C. pleniceps (Austin) Lindb., C. catenulata (Hiibener) Lindb., C. connivens (Dicks.) 
Lindb.) та Jungermanniaceae (Barbilophozia barbata (Schmid. ex Schreb.) Loeske, 
Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph., Lophozia wenzelii (Nees) Steph., Mylia anomala 
(Hook.) Gray). Трьома видами представлена родина Lepidoziaceae (Bazzania trilo-
bata (L.) Gray, Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle, Lepidozia reptans (L.) Dumort.).

Маршанціофіти, як і листяні мохи, ростуть на вологих та мокрих місцях (бе-
реги озер, каналів, болота, заболочені луки), лісовому ґрунті, скельно-кам’янистих 
субстратах, гнилій деревині, корі живих дерев і у прикореневій ділянці. 

На поверхні стоячих вод, у канавах, рідше на вологому ґрунті не зовсім ви-
сохлих канав трапляються Riccia fluitans, Ricciocarpos natans, на болотах – Riccardia 
incurvata, R. multifida (L.) S. Gray., Pellia endivifolia (Dicks.) Dumort., P. epiphylla 
(L.) Corda., Kurzia pauciflora, Mylia anomala. Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. зна-
йдена у болотах на гнилій деревині. На ґрунті, по краях боліт – Phaеoceros caroli-
nianus, Aneura pinguis, Fossombronia foveolata Lindb., Mylia anomala, Pellia endi-
vifolia, P. epiphylla.

Серед епігейних видів, які селяться на вологих ґрунтах, є антоцеротофіт 
Antho ceros agrestis і печіночники: Calypogeia fissa (L.) Raddi, C. neesiana (C. Massal. 
et Carestia) Müll. Frib., Cephalozia pleniceps, Riccardia multifida. На трохи сухіших 
трапляються Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort., P. porelloides (Tor-
rey ex Nees) Lindenb., Cephaloziella rubella (Nees) Warnst., Lophocolea heterophylla 
(Schrad.) Dumort.

На гнилій деревині знайдені: Lophocolea heterophylla, Calypogeia neesiana, 
Cephalozia bicuspidata, C. connivens, C. catenulata, Cephaloziella rubella, Chiloscy-
phus polyanthos (L.) Corda, Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees, Jamesoniella autum-
nalis, Lepidozia reptans, Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vainio.

На стовбурах дерев поселяється незначна кількість видів: Frullania dilatata 
(L.) Dumort., Metzgeria furcata (L.) Dumort., Porella platyphylla (L.) Pfeiff., Radula 
complanata (L.) Dumort., Ptilidium pulcherrimum, Lophocolea heterophylla.

На кам’янистих субстратах ростуть Porella platyphylla, Radula complanata, 
Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph., Metzgeria furcata, Pellia endivifolia, Plagiochila 
porelloides, Lophocolea heterophylla, Ptilidium pulcherrimum.

На східній межі Волинського Полісся, уже з території Житомирського Поліс-
ся, відомі види: Mannia fragrans (Balbis) Frye & Clark, Reboulia hemisphaerica (L.) 
Raddi, Riccia ciliata Hoffm., R. sorocarpa Bisch., Barbilophozia barbata (Schmid. Ex 
Schreb.) Loeske, Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn., Lophozia ventricosa (Dicks.) 
Dumort., що вказує на можливість знайти ці види і на території дослідження.

Підсумовуючи, зауважимо, що дані є, очевидно, неповними: уточнення потре-
бує як видовий склад, так і екологічні особливості маршанціофітів. Детальнішими 
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дослідженнями варто охопити усі райони Волинського Полісся, враховуючи не 
лише території заповідних об’єктів, але й ті, які можуть поповнити ПЗФ, а також 
і з різним ступенем антропогенного навантаження.
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ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУР КОМАХ 
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Інтенсивне забруднення довкілля продуктами антропогенного походження  
в наш час набуло загрозливого характеру. Хімічні та фізико-хімічні методи визна-
чення забруднювачів досить вартісні, потребують спеціального обладнання та не 
завж ди ефективні, оскільки розраховані на визначення конкретної сполуки. Насправ-
ді ж багато із них, потрапляючи у навколишнє середовище, в результаті метаболізму 
перетворюються на деривати, визначити які цими методами неможливо [1].

У всіх випадках метод біоіндикації забруднювачів у середовищі з цим завдан-
ням справляється, якщо забруднювач не втратив технічних властивостей щодо 
тест-об’єкта, який використовується для біоіндикації [4].

Точність біоіндикації токсикантів у навколишньому середовищі багато в чому 
залежить від біологічних особливостей біоіндикатора. Особливої уваги, на нашу 
думку, заслуговують традиційні культури комах, яких здавна розводить людина.

Як показали дослідження О.З. Злотіна та О.В. Без’язичної [2], серед усіх відо-
мих тест-об’єктів біоіндикації тільки один вид – шовковичний шовкопряд (Bom byx 
mori L.) повністю відповідає вимогам, які ставлять до “ідеального” біоіндикатора. 
Це пов’язано з тим, що лабораторна культура цього виду доступна цілий рік. Тесту-
вання можна проводити на гусеницях-мурашах (гусениці в момент виходу з яєць), 
що не потребує підготовки корму. Розведення даного виду в лабораторії дає змогу 
отримувати біоматеріал одного часу виходу з яєць, однакового фізіологічного стану, 
потрібної статі й певною мірою гетерозиготності (інбредні лінії, партеноклони, гі-
бридний матеріал тощо).

В останнє десятиліття нами розроблено цілу низку нових способів біоіндика-
ції забруднювачів навколишнього середовища, захищених патентами України на ко-
рисну модель, де як тест-об’єкт було використано культуру шовковичного шовко-
пряда: “Спосіб біологічної оцінки забруднення води солями важких металів”  
(Патент України №31429.10.04.2008 Бюлл. № 7, 2008); “Спосіб біоіндикації забруд-
нення середовища солями важких металів” (Патент України № 31432.10.04.2008 
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Бюл. № 7, 2008.).; “Спосіб біологічної оцінки забруднення ґрунтів солями важких 
металів” (Патент України № 42100.05.01.2009. Бюл. № 12, 2009).

Незаперечними перевагами зазначених способів є такі:
1. Визначення наявності забруднювачів проводиться на гусеницях-мурашах, 

отримання яких можливе в будь-який період року в необхідній кількості.
2. Короткий період очікування відповіді – від однієї до п›яти діб.
3. Немає необхідності у вартісному обладнанні, оскільки визначення забруд-

нювачів можна проводити в приміщенні з температурою + 20–25 °С.
4. Висока чутливість біоіндикатора до забруднювачів, що у ряді випадків 

значно перевищує ГДК в середовищі.
5. За характером картини загибелі особин (симптоми отруєння) можна точно 

визначити тип забруднювача.
6. Використовуючи набір концентрацій встановленого забруднювача мето-

дом пробіт–аналізу можна встановити його концентрацію в середовищі, 
порівнюючи загибель гусениць-мурашів у варіантах експерименту. 

У подальшому наші дослідження були спрямовані на пошук факторів, що 
впливають на чутливість тест-об’єкта до дії стресорів, на прикладі інсектицидів. 
Встановлено, що головними з них є:

1. Фізіологічний стан тест-об’єкта під час дії стресора.
2. Шляхи надходження, концентрація і тривалість впливу стресора й осо-

бливості його дії на тест-об’єкт.
3. Особливості потрапляння стресора в організм тест-об’єкту і механізми 

детоксикації стресора організмом у ході метаболізму.
4. Температурний режим середовища під час дії стресора на організм.
Враховуючи те, що дія перших трьох факторів багато в чому залежить від 

умов середовища, особливо від дії температури, у зв’язку з пойкілотермією тест-
об’єкта, ми вважали за доцільне провести експериментальне вивчення впливу різ-
них температур (у межах екологічного оптимуму) на зміну меж чутливості гусе-
ниць-мурашів до дії фосфорорганічного інсектициду – фосфаміду.

Нами були визначені межі чутливості гусениць-мурашів до фосфаміду в умо-
вах оптимальної для тест-об’єкта температури (+25 °С). У подальшому було про-
ведено серію дослідів, у яких дози (концентрації) фосфаміду відповідали дозам  
у попередніх дослідженнях (від 0% до 0,1мг/л – 8 концентрацій), а температурний 
режим змінювався. Було перевірено дію більш високої (+30 °С), та більш низької 
(+20 °С) температур щодо оптимальної. Кожний варіант досліду включав п’ять по-
вторностей. Визначали середні дані за кожною концентрацією. Як тест-об’єкт були 
використані гусениці-мураші шовковичного шовкопряда одного часу виходу з яєць. 
Вибір фосфаміду як токсиканта пов’язаний з встановленою залежністю підвищення 
токсичності даного препарату при підвищенні температур у межах +20…30 °С [3]. 
Облік загибелі гусениць проводили щоденно протягом 4 діб. 

У результаті проведених досліджень встановлена чітка залежність між ступе-
нем чутливості тест-об’єкта до токсичної дії фосфаміду залежно від температурних 
умов тестування. Якщо виходити з базової температури +25 °С (оптимум для гусе-
ниць-мурашів), то за всіма концентраціями чутливість до токсиканта в умовах під-
вищеної температури +30 °С суттєво зросла, в той час як при температурі +20 °С, 
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навпаки, спостерігається підвищення стійкості тест-об’єкта до токсиканта в усіх 
випробуваних дозах (концентраціях). 

Отриманий під час досліджень ефект зумовлений, на нашу думку, такими 
обставинами:

- токсичність фосфорорганічних інсектицидів пов’язана з їх інгібуючою 
дією на холінестерази (особливо на ацетилхолін), які беруть участь у пе-
редаванні імпульсів через синапс;

- шовковичний шовкопряд є пойкілотермним організмом, інтенсивність фі-
зіологічних процесів якого цілком залежить від температури оточуючого 
середовища. При підвищенні температури на кожні 10 °С зростає й актив-
ність холінестераз як ферментів, що обумовлюють переважну більшість 
життєвих процесів комах;

- відомо, що токсичність токсикантів із групи фосфорорганічних інсекти-
цидів, до якої належить фосфамід, при підвищенні температури повітря  
в межах життєвого оптимуму комах зростає. Як наслідок, зростає їх фер-
ментно-інгібуюча дія щодо холінестераз.

Отже, проведені нами дослідження свідчать, що при визначенні меж чутли-
вості комах до токсикантів (інсектицидів) та інших стресорів обов’язково необхідно 
враховувати особливості дії токсикантів і фізіологічний стан тест-об’єкта (інтенсив-
ність процесів метаболізму), а при визначенні технічних умов для певних біоінди-
каторів обов’язково враховувати вплив середовища (особливо температури). Дотри-
мання стабільних умов є основною вимогою проведення робіт такого напряму. 
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ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА ТА ЛІМНОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ 
ОЗЕРА БІЛЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)

Мартинюк В.О.
Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне

e-mail: martynyuk_ris@mail.ru

Актуальність ландшафтно-лімнологічного дослідження оз. Біле обумовлена 
конструктивно-географічними пошуками з розробки моделей еколого-ресурсного 
потенціалу озерно-басейнових систем (ОБС) Волинського Полісся.

Мета дослідження – розкрити особливості ландшафтної будови природно-
аквального комплексу (ПАК) оз. Біле та основні його параметри для формування 
конструктивної моделі заповідно-рекреаційного типу.
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Озеро Біле (с. Хміль, Рокитнівський р-н, Рівненська обл.) сформувалося  
у Льва-Горинському ландшафті, що на сході Волинського Полісся й приурочене до 
місцевостей понижених плоских межиріч, ускладнених невеликими горбами і кар-
стовими лійками. Водойма, як і озерний басейн загалом, прилягає до заповідного 
масиву Сира Погоня Рівненського природного заповідника (РПЗ) і лежить у приро-
доохоронній зоні. Площа озера незначна – 0,03 км2. Максимальна глибина водойми 
8,3 м, а середня – 3,0 м. Об’єм водних мас 93,0 тис. м3, загальна площа водозбору 
17,95 км2. Більш детально лімнометричні характеристики наведено у табл. 1. Озеро 
стічне; відтік надлишку води відбувається каналом у західному напрямку. Основне 
джерело живлення озера – атмосферні опади і поверхневий стік з водозбору.

Таблиця 1.
Морфометричні та гідрологічні параметри оз. Біле

Fоз., км2 *Набс., м hср., м hmax., м L, км Вmax., км Вср., км i, км Кп. Квид.

0,03 158,2 3,00 8,30 0,22 0,18 0,14 0,45 0,41 1,57

Кємк. Квідк. Кгл. Vоз., тис.м3 К ∆S, км2 **Wпр., тис. м3 авод. ∆авод. Aш., мм

0,36 0,01 9,65 93,0 0,003 360,00 2264,0 12,51 0,08 10,08

Примітки: * – Hабс. – абсолютна висота урізу води озера; глибина озера: hср. – середня, hmах. – 
максимальна; L – довжина озера; ширина озера: Вmах – максимальна, Вср. – середня;  
i – довжина берегової лінії озера; коефіцієнти: Кп. – порізаності (розвитку) берегової 
лінії озера, Квид. – видовженості (довжини) озера, Кємк. – ємкості (показник форми 
озерної улоговини) озера, Квідк. – відкритості озера, Кгл. – глибинності (відносної гли-
бини) озера; Vоз. – об’єм води озера; К – показник площі, ∆S – питомий водозбір, Wпр. – 
об’єм приточних вод з водозбору, авод. – умовний водообмін, ∆авод. – питома водооб-
мінність, Аш. – шар акумуляції; ** – Середньорічний модуль стоку, дм3/с км2 – 4,0.

Берегова смуга озера має ширину 10–25 м, 
заболочена, вкрита лучним і болотним різно-
трав’ям. У паводки вона повністю залита водою. 
Корінні береги пологі, у рельєфі виражені чітко, 
вкриті сосновим лісом. Схили улоговини озера 
круті. Максимальна глибина улоговини – 14,0 м. 
Улоговина заповнена сапропелевими відклада-
ми. Потужність донних відкладів сягає 5,7 м, се-
редня – 3,85 м. За результатами інструменталь-
них польових досліджень нами складена ланд-
шафтна картосхема ПАК оз. Біле (див. рисунок) 
і розраховано ландшафтометричні параметри 
озера як складного акваурочища (табл. 2).

І. Літоральне підурочище на піщаних і са-
пропелевих відкладах, що сформувалися на 
алювіальних пісках із видовим різноманіттям 
макрофітів.

Ландшафтна структура ПАК оз. Біле 
(зменшено з масштабу 1:2 000).

1.1-2.2 – аквафації; межі: а – склад-
ного акваурочища, б – аквапідуро-

чищ, в – аквафацій.
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1.1. Мілководні абразійно-акумулятивні піщані, елодеєво-рдесникові та 
фраг ментами осоково-очеретяні, без температурної стратифікації 1.2. Мілководні 
транзитно-акумулятивні торф’яно-сапропелеві малопотужні (0–1,5 м), харово-
рдесниково-елодеєві, без температурної стратифікації.

ІІ. Субліторально-профундальне підурочище на сапропелевих відкладах, що 
сформувалися на алювіальних пісках.

2.1. Субліторальні акумулятивно-транзитні з пологими (3–5°) схилами озер-
ної улоговини торф’яно-сапропелеві середньопотужні (1,5–5,5 м), з розрідженими 
рдесниково-елодеєвими асоціаціями та добовою температурною стратифікацією  
у літній період. 2.2. Профундальні акумулятивні заглибин ложа торф’яно-сапропе-
леві середньопотужні (4,5–5,7 м), з поодиноко плаваючими водоростями та добо-
вою температурною стратифікацією у літній період.

Таблиця 2.
Складність територіального розчленування ПАК оз. Біле

Вид ПАК Площа виду 
ПАК (га)
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чище
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чище

Фація
(Під-) 
уро-
чище

Фація

І 0,56 18,06 2 50,00 0,28 3,571 7,143 0,500
1.1 0,12 3,87
1.2 0,44 14,19

ІІ 2,54 81,94 2 50,00 1,27 0,787 1,575 0,500
2.1 2,14 69,03
2.2 0,40 12,91

Усього 3,1 3,1 100,0 100,0 4 100,0 0,78 1,290 5,128 0,748

У ПАК оз. Біле нами виокремлено два аквапідурочища, зокрема, літоральне та 
субліторально-профундальне з двома видами аквафацій у кожному. Найбільшу пло-
щу (понад 80 %) займають аквафації субліторально-профундального аквапідурочи-
ща. Басейнова система, що включає оз. Біле та пов’язане з ним каналом оз. Лисиць-
ке, має значну еколандшафтну цінність і розглядається нами як потенційна Рамсар-
ська територія. За відповідного наукового обґрунтування у майбутньому доцільно 
приєднати ОБС оз. Біле та Лисицьке до заповідного масиву Сира Погоня РПЗ.
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VII МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК БІЛИХ ЛЕЛЕК У ШАЦЬКОМУ НПП

Матейчик В.І.1, Горбань І.М.2

1Шацький національний природний парк, смт Шацьк
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 

e-mail: ihorban@yahoo.com

У межах ареалу білих лелек, уже понад 70 років, проводяться міжнародні 
обліки чисельності гніздових пар цих птахів. Кожних 10 років такі обліки повто-
рюються, проводиться оцінка загальної кількості лелек, їх гнізд та успішності 
гніздування.VII міжнародний облік чисельності лелек організовано по всій Євро-
пі у 2014 р. На території заходу України вдалим полігоном для таких систематич-
них досліджень і моніторингу стану популяцій лелек є Шацький НПП. Впродовж 
останніх років у багатьох населених пунктах на території парку проведені приро-
доохоронні заходи для збереження гнізд і молодих лелек. Переважна більшість 
гнізд білих лелек розташовані на опорах ЛЕП (ліній електропередач), а тому  
з метою безпеки, багато гнізд перенесені на штучні платформи, які розташовані 
вище дротів з напругою. Такі охоронні заходи сприяють збереженню молодих пта-
хів перед їх вильотом з гнізд і на початковій стадії міграції. 

Всього на території парку нами проаналізовано результати обліків у 16 на-
селених пунктах, де виявлено 120 жилих гнізд, з яких у 2014 р. успішно вилетіли 
302 молодих лелек. У середньому на одне гніздо припадало 2,51 пташенят, що 
успішно вилетіли з гнізд. Найбільше гнізд виявлено у с. Мельники (17 гнізд і в них 
44 молодих), с. Піща (16 гнізд та 33 молодих), с. Пульмо (12 гнізд та 32 молодих), 
с. Острів’я (12 гнізд та 30 молодих). У селищі Шацьк, за рахунок східних околиць 
виявлено 13 гнізд та 44 молодих. Це єдиний населений пункт на території парку,  
в якому у двох гніздах було по 4 пташенят. Більше 60% гнізд мали тільки по двоє 
молодих, а решта – по троє. Решта населених пунктів мали на своїй території мен-
ше 10 (не більше восьми) гнізд. 

На території господарської та рекреаційної зон національного парку, за остан-
ні два десятиліття відмічена чітка тенденція скорочення кількості гнізд білих лелек 
на заселених чи незаселених спорудах, на деревах, але помітно зросла чисельність 
гнізд саме на опорах ЛЕП. У 2014 р. на будівлях розташовано лише 14 жилих гнізд 
лелек (11,66%), на деревах 5 гнізд (4,16 %), на водонапірних вежах 11 гнізд (9,16 %), 
а на опорах ЛЕП – 89 заселених гнізд (74,16 %). Згідно наявних даних, недостатньої 
кількості старих дерев у населених пунктах, які б могли бути придатними для роз-
ташування гнізд, стає зрозуміло, що на території Шацького НПП, й надалі тривати-
ме стійка тенденція розміщення гнізд на опорах ЛЕП. Тому успішність гніздування 
білих лелек буде залежати від проведення природоохоронних заходів – влашту-
вання штучних платформ над опорами ЛЕП. 
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ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ НАФТИ

Мекіч М.З., Буньо Л.Б., Терек О.І.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
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У зв’язку із постійною деградацією ґрунтового покриву оцінка якості ґрунту 
набуває дедалі важливішого значення. Якість ґрунту – це його здатність функціо-
нувати в екосистемі, забезпечуючи відповідні екологічні функції: підтримання 
життєдіяльності та продуктивності біоти, збереження якості води та повітря, забез-
печення здоров’я людини [2, 17].

Однією із причин погіршення якості ґрунту є виливи нафти і нафтопродук-
тів. Нафтове забруднення характеризується довготривалим деструктивним впли-
вом на ґрунт. У нафтозабрудненому ґрунті порушується забезпеченість рослин 
елементами живлення та водою [1, 4], змінюється склад ґрунтового мікробного 
комплексу [7, 11] та фітоценозу [9]. 

Враховуючи гетерогенний вплив нафти, важливим завданням залишається 
оцінка якості нафтозабрудненого ґрунту. Інформативними та чутливими показни-
ками якості нафтозабрудненого ґрунту є ріст рослин, активність мікроорганізмів і 
водні властивості ґрунту [8, 15, 18]. З метою дослідження якості нафтозабруднено-
го ґрунту нами було закладено мікроділянковий дослід у польових умовах (м. Су-
дова Вишня, травень 2014 р). Розмір ділянки 1×0,5×0,25 м2 у трьох повторностях. 
Дно ділянки вистеляли поліетиленовою плівкою з прорізами. Яму засипали ґрун-
том (вологість 13,4 %) і перемішували з нафтою (50 г/кг ґрунту). Контролем слугу-
вав ґрунт без внесення нафти. Через 10 днів після забруднення у ґрунт закладали 
клаптики лляної тканини (на 3 тижні) для визначення целюлозолітичної активності 
ґрунту (ЦА) [6] і визначали гідрофобність ґрунту – за швидкістю поглинання кра-
плі води [14]. На другий рік висівали насіння рослин соняшника звичайного 
(Helianthus annuus L.) та льону-довгунця (Linum usitatissimum L.). Визначали схо-
жість насіння на 10 добу, морфометричні показники рослин на 15 добу росту [3]; 
целюлозолітичну активність і гідрофобність ґрунту. 

За результатами нашого дослідження нафта пригнічувала ріст пагонів рос-
лин H. annuus та L. usitatissimum, довжина яких відповідно становила 83 та 62 % 
щодо контролю, тоді як схожість насіння обох видів рослин залишалася на рівні 
контролю. Пригнічення росту рослин за дії нафти може бути пов’язане із токсич-
ним впливом нерозкладених нафтових вуглеводнів і погіршенням водних власти-
востей ґрунту Однак збереження схожості на рівні контролю свідчить про достат-
ньо сприятливий водний режим і відсутність токсичних речовин для насіння [13]. 

Нами встановлене повне пригнічення целюлозолітичної активності нафто-
забрудненого ґрунту на початковому етапі забруднення, тоді як на другий рік сту-
пінь розкладання лляної тканини в нафтозабрудненому ґрунті становив 10–15 %, 
а в контролі – 50–60 %. Очевидно, отримані результати пов’язані із репресією ак-
тивності целюлозорозкладаючих мікроорганізмів. Однією із причин може бути 
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низький вміст рухомих форм Нітрогену в забрудненому ґрунті, несприятливий по-
вітряно-водний режим [2, 5]. 

Час, який необхідний краплі води, щоби повністю бути поглинутою ґрунтом, 
визначає його гідрофобність [8, 18]. За результатами нашого дослідження швид-
кість поглинання краплі нафтозабрудненим ґрунтом для першого року становила 
5,5±0,45 год, для другого року – 3,5±0,5 год, тоді як у контролі – <1 с . Вважається, 
що ґрунт є гідрофобним, якщо поглинання краплі води триває більше ніж 5 с [12]. 
Зниження рівня змочування та затримання води нафтозабрудненим ґрунтом спри-
чинене наявністю гідрофобних плівок на поверхні ґрунтових частинок [10]. Проте 
в польових умовах поглинання краплі води відбувалося значно швидше – за 1–5 хв 
(другий рік після забруднення). Дослідженнями встановлено, що гідрофобність, 
визначена в лабораторних умовах не відповідає гідрофобності в польових умовах. 
Ця відмінність пов’язана з неможливісю повного висихання ґрунту в природних 
умовах, після чого різко зростають репелентні властивості ґрунту [18]. 

Отже, через рік після внесення нафти у ґрунт, порівняно зі свіжим забруднен-
ням, відмічено відновлення показників якості ґрунту: слабке зростання ЦА та зни-
ження гідрофобності ґрунту. Показано нижчий рівень гідрофобності забрудненого 
ґрунту в польових умовах, порівняно з лабораторними. За дії нафти на другий рік 
ґрунт забезпечував сприятливі умови для проростання насіння рослин H. annuus  
і L. usi tatissimum на рівні контролю, тоді як ріст був незначно пригнічений.
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ГІЛЛЯСТОВУСІ (CLADOCERA) І ВЕСЛОНОГІ (COPEPODA) 
РАКОПОДІБНІ ВИТОКІВ Р. УГ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Микітчак Т.
Institute of Ecology of the Carpathians of NASU, Lviv

e-mail: tarasmykitchak@yahoo.com

Основним напрямом сучасних гідроекологічних досліджень є вивчення 
трансформаційних процесів у водних екосистемах. Для цього необхідними є дані 
щодо різноманіття гідробіонтів еталонних водойм на територіях природно-запо-
відного фонду. Тому метою цієї роботи є дослідження угруповань планктонних 
ракоподібних (Cladocera, Copepoda) Ужанського національного природного парку 
(НПП), частини трилатерального українсько-польсько-словацького біосферного 
резервату “Східні Карпати”. Водойми парку мають переважно антропогенне по-
ходження (ставки, загати, дорожні калюжі й рови). До природних водних біотопів 
належать джерела, калюжі, болітця, ріки, потоки і струмки. Серед раритетних 
природних водойм парку варто відзначити болітце у кратері метеориту Княгинин 
(урочище Чорні Млаки) та низку джерел.

Досі з території парку було відомо лише три види планктонних гіллястову-
сих і веслоногих ракоподібних: Chydorus sphaericus (O. F. Müller), Alona quadran-
gularis (O. F. Müller), Paracyclops fimbriatus (Fischer) [1].

У серпні 2014 р. проведено дослідження північно-західної частини Ужансько-
го парку (верхів’я р. Уг, басейн потоку Папоротний, деякі водойми с. Стужиця). 
Проби відібрано з 28 лентичних водойм (5 ставків, 3 болітця, 4 джерела, 16 калюж), 
а також із річки Уг і потоків.

Список видів планктонних ракоподібних Ужанського НПП:
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Daphnia longispina (O. F. Müller) – ставок лісництва, типовий вид Україн-
ських Карпат і суміжних територій (УК і с.т.);

Daphnia obtusa Kurz – калюжі й ставок лісництва, типовий вид УК;
Daphnia sp. – калюжа долини потоку Папоротний, визначення до виду по-

требує додаткового збору матеріалу;
Moina macrocopa (Straus) – калюжі, болітце Чорні Млаки, локально в УК і с.т.;
Peracantha truncata (O. F. Müller) – ставок лісництва, звичайний для УК і с.т.;
Alona quadrangularis (O. F. Müller) – ставок лісництва, звичайний для УК і с.т.;
Chydorus sphaericus (O. F. Müller) – болітце Чорні Млаки, звичайний для УК  

і с.т.;
Bosmina longirostris (O. F. Müller) – стави, калюжі, звичайний для УК і с.т.;
Diaptomus sp. – калюжа долини потоку Папоротний, визначення до виду по-

требує додаткового збору матеріалу;
Macrocyclops distinctus (Richard) – калюжа верхів’я р. Уг, рідкісний для УК  

і с.т.;
Macrocyclops fuscus (Jurine) – калюжі, ставок лісництва, звичайний для УК  

і с.т.;
Paracyclops fimbriatus (Fischer) – р. Уг і болітце Чорні Млаки, звичайний для 

УК і с.т.;
Eucyclops serrulatus (Fischer) – калюжі, р. Уг, звичайний для УК і с.т.;
Eucyclops subterraneus (Graeter) – джерело у верхів’ї р. Уг, в Україні досі ві-

домий лише з джерел Свидівця і Сколівських Бескидів; 
Cyclops strenuus Fischer – калюжі, звичайний для УК і с.т.;
Megacyclops viridis (Jurine) – калюжі, звичайний для УК і с.т.;
Diacyclops bicuspidatus (Claus) – калюжі, ставок лісництва, звичайний для 

УК і с.т.;
Diacyclops bisetosus (Rehberg) – калюжі, звичайний для УК і с.т.;
Diacyclops languidoides (Lilljeborg) – калюжі, доволі рідкісний для УК і с.т.;
Mesocyclops leuckarti (Claus) – калюжі, стави, звичайний для УК і с.т.
Також із ракоподібних у різних біотопах часто траплялися гарпактикоїди 

(Harpacticoidae), черепашкові ракоподібні (Ostracoda) та бокоплави (Gammaridae).
Цікавими з зоогеографічної точки зору є знахідки Eucyclops subterraneus  

(у 2014 р. вперше відзначено на території України) і Daphnia obtusa (монтанний 
вид Європи).

У бетонному басейні Стужицького лісництва для Bosmina longirostris зареє-
стровано максимальну чисельність з-поміж видів планктонних ракоподібних 
Українських Карпат (1282 тис. ос./м3). Чисельність інших видів не перевищувала 
3 тис. ос./м3. Найбільша частота трапляння у пробах властива для B. longirostris, 
Paracyclops fimbriatus й Eucyclops serrulatus.

Порівняно з різноманіттям планктонних ракоподібних масивів Українських 
Карпат (Свидівець – 46 видів, Привододільні Горгани – 42, Чорногора – 40) планк-
тонна фауна цієї невеликої частини Ужанського НПП є напрочуд багатою (20 ви-
дів Cladocera і Copepoda без Harpacticoidae) – 21 % їхньої фауни в Українських 
Карпатах. Навіть за відсутності великих водойм фізико-географічні й еколого-це-
нотичні умови парку створюють велику кількість екологічних ніш, які населяє 
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значна кількість видів гідробіонтів. Важливу роль у формуванні та збереженні 
гідрорізноманіття парку відіграють як природні (джерела, болітце Чорні Млаки), 
так і антропогенні водойми (стави, придорожні калюжі).

Ковальчук Н. Є., Пляшечник В. І., Мигович І. О. До фауни донних Entomostraca водойм 
басейну р. Уж // Наук. вісник УжНУ, Сер. Біологія. 2010. № 27. С. 153–155.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГЕОПОРТАЛУ
“ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ”

Мокрий В.І.1, Трофимчук О.М.2, Радчук В.В.2, Радчук І.В.2, Загородня С.А.2, 
Шумейко В.О.2, Гасько Р.Т. 1, Хомік Н.В.3, Матейчик В.І.3

1Національний університет “Львівська політехніка”, Львів
2Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору 

НАН України, Київ
3Шацький національний природний парк, смт Шацьк
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Екологічна безпека Західного Полісся визначається рівнем антропогенізації 
та збереження біорізноманіття екосистем. Тому інформаційне забезпечення фор-
мування масштабної маркетингово-інформаційної та інфраструктурно-інвести-
ційної стратегії охорони, відновлення і збереження природно-ресурсного потенці-
алу краю є актуальним. Глобальність інформаційного середовища потребує функ-
ціональної та інформаційної сумісності баз даних із загальними Інтернет-сервіса-
ми та зі сервісами геопросторових даних, що визначає необхідність створення 
геопорталу “Західне Полісся”. 

Згідно із Законом України “Про загальнодержавну Програму формування 
національної екологічної мережі України на 2002–2015 рр.”, відбувається інтегра-
ція національної екологічної мережі з європейською. Функціонування ТБР “За-
хідне Полісся” у складі глобальної мережі біосферних резерватів сприяє погли-
бленню міжнародної співпраці в різних сферах – охорона довкілля на транскор-
донних територіях, наука, освіта й бізнес. Євроінтеграційні процеси потребують 
виконання міжнародних стандартів функціонування й управління транскордонни-
ми природоохоронними територіями, на основі мережевого доступу до розподі-
лених відомчих та інтегрованих баз даних. 

Результати виконаних досліджень і розроблені методи й технології екологіч-
ного моніторингу забезпечують оперативність, вірогідність і повноту інформації, 
потрібної для збалансованого, екологічно безпечного управління природно-тери-
торіальними комплексами Західного Полісся. Відпрацьовано методологію ство-
рення продукційних еколого-картографічних моделей, що є основою для розро-
блення ГІС-додатків і окремих програмних модулів та узгодження інфраструктури 
геопросторових даних (ІГД). Найважливішим технологічним компонентом ІГД 
будь-якого рівня є геопортал. 

Створення та функціонування геопорталу “Західне Полісся” базується на ви-
користанні класифікації, систематизації та візуалізації логіко-ієрархічних зв’язків 
між предметними областями унікального озерно-лісового та водно-болотного 
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комплексу. Геопортал визначається сукупністю інформаційних технологій під-
тримки сервісів галузевих геопросторових даних – рекреаційно-туристичного, лі-
согосподарського й агровиробничого секторів для забезпечення доступу до них  
у мережі Інтернет.

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОДИНИ RANUNCULACEAE У ФЛОРІ 
КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Москалюк Б.І.
Карпатський біосферний заповідник, Рахів

У межах України росте 119 видів Ranunculaceae [3]. Це одна з провідних ро-
дин у флорі Карпатського біосферного заповідника [1], яка налічує 48 видів. Aquile-
gia nigricans Baumg., Pulsatilla scherfelii (Ullep.) Skalicky, Ranunculus thora L., Aconi-
tum jacquinii Rchb. включені до Червоної книги України [4] як рідкісні, Ane mo ne 
narcissiflora L. – як вразливий та Aquilegia transsilvanica Schur – як зникаючий види.

Серед екологічних факторів провідну роль відіграють як кліматичні, так  
і едафічні чинники. Екологічний аналіз терморежиму видів показав, що переваж-
на більшість (39,6 %) представників Ranunculaceae у флорі Карпатського біосфер-
ного заповідника є субмезотермами та субмікротермами (37,5 %). Значно менше 
становлять мікротерми (12,5 %), субгекістотерми (8,3 %) і мезотерми (2,1 %). 
Отже, види розподілені за фітоіндикаційною шкалою [2] від субгекістотермів до 
мезотермів. Розподіл видів за континентальністю клімату такий: максимум при-
падає на геміокеаністи (56,2 %), четверта частина на геміконтинентали (25,0 %) 
геміконтинентали трохи менше видів на субокеаністи (14,6 %) субокеаністи і не-
значний відсоток – на субконтинентали (4,2 %).

Омброрежим відображає відношення між показниками вологості й темпера-
тури, що є визначальним у поширенні видів [2]. Провідне положення серед жовте-
цевих у флорі заповідника займають субомброфіти (41,7 %), які характеризуються 
показником 0–200 нм, тобто дефіцитом опадів, яких випадає менше, ніж потенційно 
може випаруватися. Четверта частина видів (25,0 %) мезоомброфіти. Нижчим є від-
соток субаридофітів (12,5 %), семіомброфітів (12,5 %) і мезоаридофітів (8,3 %). Змі-
на показників кріорежиму така: максимум припадає на гемікріофіти (43,7 %) і суб-
кріофіти (41,7 %). Значно менше акріофітів (8,3 %) і кріофітів (6,3 %). Отже, екогру-
пи видів розподілені від кріофітів до акріофітів.

Не менш важливою характеристикою видів є едафотоп. За показниками зволо-
женості ґрунту види за фітоіндикаційною шкалою розподілені від субмезофітів до 
субгідрофітів. Основний відсоток (43,7 %) видів припадає на гігромезофіти, трохи 
менше (31,2 %) – на мезофітів. Значно менше гігрофітів (12,5 %) і незначний відсо-
ток субмезофітів (6,3 %), пергідрофітів (4,2 %) і субгідрофітів (2,1 %). За показника-
ми змінності зволоження більше половини видів (52,1 %) належить до гемігідрокон-
трастофобів. Майже удвічі менше (27,1 %) гідроконтрастофобів. Значно менше гід-
роконтрастофілів (12,5 %), незначним є відсоток гемігідроконтрастофілів (6,2 %)  
і гіпергідроконтрастофобів (2,1 %). Отже, за фітоіндикаційною шкалою [2] види 
розподілені від гіпергідроконтрастофобів до гідроконтрастофілів.
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Розподіл видів за кислотним режимом ґрунтів не такий різкий: відсоток су-
бацидофілів становить 47,9 %, (рослини слабоко кислих ґрунтів), трохи менше 
(35,4 %) нейтрофілів, удвічі менше (16,7 %) видів є ацидофілами. За показниками 
сольового режиму ґрунту трапляються види від семіоліготрофів до евтрофів. Най-
вищий відсоток припадає на семіевтрофи (45,8 %), значно менше мезотрофів 
(29,2 %) і евтрофів (14,6 %). Трохи нижчим є відсоток семіоліготрофів (10,4 %).

Не менш важливою ознакою є вміст карбонатів у ґрунті. Більшість (35,4%) 
жовтецевих є акарбонатофілами, тобто рослинами нейтральних екотопів, що ви-
тримують незначний вміст карбонатів у ґрунті. Трохи менше (29,1 %) гемікарбо-
натофобів і гемікарбонатофілів (27,1 %), лише по одному виду (2,1 %) власне кар-
бонатофілів, карбонатофобів і гіперкарбонатофобів.

Що стосується вмісту азотних сполук у ґрунті, то найвищий відсоток припа-
дає на нітрофіли (37,5 %) та гемінітрофіли (35,4 %). Майже п’яту частину (18,8 %) 
становлять субанітрофіли. Удвічі меншим (8,3 %) є відсоток еунітрофілів. Отже, за 
фітоіндикаційною шкалою [2] види розподілені від субанітрофілів до еунітрофілів.

За показниками родючості ґрунту (вмісту гумусу) найвищі відсотки припа-
дають на мезогуміфіли (37,5 %), субагуміли (27,1 %) та субгуміфіли (22,9 %). Тро-
хи нижчим є відсоток гуміфілів (12,5 %). За показниками аерації ґрунту більше 
половини жовтецевих (64,5 %) є геміаерофобами, що ростуть на помірно аерова-
них ґрунтах сухих свіжих глинистих чи вологих піщаних із повним промочуван-
ням кореневмісної зони ґрунту опадами і талими водами (Ае 50–35 %). Майже 
п’ята частина (18,8 %) субаерофіли, трохи менше субаерофобів (10,4 %). Зовсім 
небагато аерофобів (4,2 %) і мегааерофобів (2,1 %).

Таким чином, згідно з проведеним аналізом кліматопу родини Ranunculaceae, 
у флорі Карпатського біосферного заповідника встановлено домінування субмезо-
термів, субомброфітів, гемікріофітів, геміокеаністів. За аналізом едафотопу вста-
новлено домінування гігромезофітів, гемігідроконтрастофобів, субацидофілів, се-
міевтрофів, акарбонатофілів, нітрофілів, мезогуміфілів, геміаерофобів. 
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Природний заповідник “Медобори” створений відповідно до Постанови 
Ради Міністрів України № 25 від 8 лютого 1990 р. Його площа становить 9521 га, 
з яких близько 94 % займають лісові екосистеми. Наявність тут також заболочених, 
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лучних, степових ділянок створило різноманітні умови, придатні для існування 
земноводних і плазунів. Вивчення батрахо- і герпетофауни було розпочате  
з моменту створення заповідника. Видовий склад і чисельність земноводних та 
плазунів вивчали С.А. Сторожук (1994–2002), Р.М. Глинська (2005-2010), М.І. Мур-
ська (з 2013).

Для дослідження закладено два герпетологічних маршрути відповідно до 
вимог Програми Літопису природи [2]. Обліки проводили щорічно на маршрут-
них лініях за методикою М.М. Щербака, яка дає можливість визначити видовий 
склад, добову й сезонну активності, динаміку чисельності досліджуваних тварин. 
Суть методики полягає у врахуванні найбільш сприятливих для них умов: теплої 
та вологої погоди для земноводних, сухої сонячної – для плазунів. Протяжність 
маршрутів 1000 м, ширина 1 м, облікова площа 1000 кв. м. [4].

МГ-1 – маршрут закладений 1994 року у Городницькому лісництві між квар-
талами 41–47 і 42–48. Квартальна просіка, по якій пролягає маршрут, проходить 
між хвойними і дубовими насадженнями вологої грабово-букової діброви. Непо-
далік від нього розташований яр, у якому накопичується волога. До складу 
трав’яного покриву входять в основному копитняк європейський, яглиця звичай-
на, кропива дводомна, гравілат міський, герань темна, герань Роберта, підмарен-
ник запашний [1].

МГ-2 – маршрут закладений 1995 року у Вікнянському лісництві в урочищі 
Волове південне у кв. 49 в. 11. Він прокладений по периметру степової ділянки. 
Дерев немає, є поодинокі кущі глоду, шипшини, ожини. Трав’яний покрив утво-
рюють пирій, грястиця збірна, костриці, куничник наземний, суниці лісові, анемо-
на лісова, первоцвіт весняний.

На МГ-1 за 19 років досліджень зафіксовано 11 видів земноводних і 4 види 
плазунів. Загалом траплялося від 39 до 437 особин за рік. Максимальна кількість 
тварин, які траплялися протягом одного дня, становила 125 особин (2013 р.). Слід 
відзначити поступове зростання чисельності земноводних з 1994 по 1999 рр. за 
рахунок зростання як загальної чисельності видів, так і чисельності особин дея-
ких із них, а з 2006 по 2013 рр. зростання чисельності мало місце здебільшого за 
рахунок зростання чисельності лише одного-двох видів.

Спостерігається чітка тенденція до зростання чисельності кумки червоно-
черевої (Bombina bombina L., 1761) до 1999 р. з пoдальшим її зниженням до 2005 р., 
а далі знову має місце різке зростання чисельності виду з деяким спадом у 2011–
2012 рр.

До 1999 р. простежується поступове зростання чисельності жаби гостро-
мордої (Rana arvalis Nils., 1842) та жаби трав’яної (Rana temporaria L., 1758)  
з подальшим спадом до 2005 р. і повторним зростанням у наступні роки.

Відносно сталу чисельність підтримувала ропуха звичайна (Bufo bufo L., 
1758) з невеликим зростанням з 2006 р. Квакша звичайна (Hyla arborea L., 1758) 
стабільно траплялася до 2009 р.; в останні п’ять років не виявлена взагалі, що від-
значено не лише на маршруті, але й на всій території заповідника.

 Ропуха зелена (Bufo viridis Laur., 1768) у 1997–2002 рр. траплялася щорічно 
з невисокою чисельністю, а далі лише у деякі роки по одній особині. За екологіч-
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ними преференціями вона приурочена до більш відкритих умов, при погіршенні 
яких чисельність її знизилася.

Жаба озерна (Rana ridibunda Pall., 1771) траплялася зрідка і нечисленно, 
проте стабільно, але протягом останніх трьох років її не зафіксовано взагалі. До 
2002 р. жаба ставкова (Rana lessonae Camer., 1882) фіксувалася стабільно з неве-
ликими коливаннями чисельності, але протягом наступної декади була відзначена 
лише у 2010 р. Чисельність цих двох видів значною мірою залежить від наявності 
тимчасових водойм. Поблизу маршруту на невеликій відстані розмішений ставок, 
де їхня чисельність є високою, і за сприятливих умов, (з достатньою кількістю 
вологи), вони мігрують, тому часто траплялись і на лінії обліків.

Також на маршруті зафіксовано одиничні знахідки часничниці (Pelobates 
fuscus Laur., 1768) (2001–2002), тритона звичайного (Triturus vulgaris L., 1758) 
(1998, 2001, 2006) і тритона гребінчастого (Triturus cristatus Laur., 1768) (1998, 
2001–2002, 2010).

Протягом періоду спостереження простежується тенденція до зростання чи-
сельності й видового різноманіття плазунів. Загалом траплялося від 1 до 11 осо-
бин за рік. Ящірка прудка (Lacerta agilis L., 1758) виявлена у 2005 р. і до цього 
часу підтримує відносно сталу чисельність на маршруті. Трапляється вона зде-
більшого на першій третині маршруту, яка прилягає до відкритих ділянок. Вере-
тільниця ламка (Anguis fragilis colchicus Nordm., 1840), вуж звичайний (Natrix 
natrix L., 1758), гадюка звичайна (Vipera berus L., 1758) – види, які траплялися не 
щорічно, але з відносно однаковою чисельністю особин.

За 18 років спостережень на МГ-2 виявлено по п’ять видів земноводних  
і плазунів. Значною мірою на результати обліків вплинуло заростання степової ді-
лянки чагарниками та заміна дернових злаків на кореневищні, внаслідок чого 
формується густий і високий травостій, що призводить до утруднення у виявленні 
тварин і недообліку. Загалом траплялося від 2 до 14 особин за рік. За період спо-
стережень на маршруті траплялася відносно стала чисельність земноводних із де-
яким її спадом у 2005-2010 рр.

Порівняно стабільно траплялася на маршруті жаба трав’яна з невеликим ко-
ливанням чисельності у 1996–2010 рр. та збільшенням чисельності у 2011–2014 рр. 
Для квакші характерні періодичні коливання чисельності: постійно фіксувалася  
з 1995 р. до 2002 р., далі поодинокі знахідки у 2006 та 2008 рр., а з 2011 р. знову 
регулярно з’явилася в обліках.

Ропуху звичайну відзначали на маршруті з 1996 до 2002 р. з відносно одна-
ковою чисельністю, а в подальші роки не виявлена. Жабу гостроморду за весь 
період спостережень фіксували стабільно з чисельністю 1–2 ос., за винятком 
2002–2008 рр., коли її в обліках не виявлено. Кумка червоночерева відзначена за 
весь період лише один раз у 2005 р.

Ящірка прудка в обліках становить найбільшу частку від тварин, що трапля-
лися; протягом усіх років спостережень траплялася стабільно з невеликим коли-
ванням чисельності. Веретільницю ламку фіксували постійно, але чисельність її 
невисока – 1–3 ос., лише у 2006 р. виявлено 9 особин. Вужа звичайного з 1998 по 
2002 рр. відзначали в обліках постійно, а у подальшому він трапився лише один 
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раз у 2011 р. Лише по дві зустрічі за весь обліковий період припало на гадюку 
звичайну (2000, 2002) і мідянку (Coronella austriaca Laur., 1768) (2007, 2013).

Таким чином на МГ-1 з 11 виявлених видів земноводних регулярно трапля-
лися чотири (жаба гостроморда, жаба трав’яна, ропуха звичайна, кумка червоно-
черева), два види – періодично (квакша, жаба озерна), а на решту п’ять видів при-
падають поодинокі знахідки. Плазунів траплялося чотири види, з яких два – часто 
(ящірка прудка, веретільниця ламка), а інших два – рідко (вуж звичайний, гадюка 
звичайна).

На МГ-2 з п’яти видів земноводних регулярно траплялися тільки два (квак-
ша та жаба трав’яна), інші три види – рідко (кумка червоночерева, ропуха звичай-
на, жаба гостроморда). Чисельність земноводних на маршрутах залежить від по-
годних умов сезону та результативності їх розмноження попереднього року. Із 
плазунів стабільно на маршруті фіксували два види (ящірка прудка, веретільниця 
ламка), а інші три види (вуж звичайний, гадюка звичайна, мідянка) траплялися 
поодиноко.
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МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ DACTYLORHIZA CORDIGERA (FRIES) 
SOÓ НА ТЕРИТОРІЇ ЧИВЧИН І РАХІВСЬКИХ ГІР 

(УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Николин В.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

e-mail: vulcan.ln@ukr.net

Одним із найважливіших завдань дослідження популяцій рідкісних і зника-
ючих видів рослин є вивчення мінливості їхніх морфологічних ознак. Морфоло-
гічна мінливість є механізмом пристосування особин і проявом реакції при існу-
ванні рослин за певних умов. Дані про варіабельність морфологічних параметрів 
можуть бути використані як один із критеріїв оцінки стану популяцій за мінливих 
умов природного середовища та під дією різних чинників антропопресії і є осно-
вою для визначення їх життєвості.

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó – рідкісний гірський карпатсько-балкан-
сько-альпійський вид. Невпинне скорочення чисельності місцезнаходжень виду 
стало підставою для його включення до Червоної книги України [2]. У межах 
України D. cordigera перебуває на східній межі свого ареалу і трапляється в Укра-
їнських Карпатах.



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.

77

Для вивчення морфологічної мінливості досліджували репрезентативну ви-
бірку (30 генеративних особин) за десятьма ознаками з трьох популяцій на тери-
торії Чивчин і однієї з Рахівських гір. Аналіз варіабельності морфологічних пара-
метрів D. cordigera здійснювали на основі значень коефіцієнтів варіації. Значення 
коефіцієнта варіації оцінене за 5 бальною шкалою [1].

Популяція D. cordigera розташована на краю полонини Лисича (Рахівські 
гори) і пов’язана з межею лісу. На цю територію істотний вплив має пасторальне 
навантаження. Господарська діяльність людини стала причиною скорочення пло-
щі, зменшення щільності чисельності популяції, а особини досліджуваного виду 
трапляються лише у важкодоступних місцях – на заболочених і перезволожених 
берегах потоків та невеликих заболочених лісових галявинах. Значна неоднорід-
ність умов оселища і постійний антропогенний вплив зумовлюють переважання 
високоваріабельних ознак. У популяції найвищі показники мінливості спостеріга-
ли для морфологічних параметрів, що характеризують генеративну сферу особин 
досліджуваного виду – довжина суцвіття і кількість квіток, коефіцієнт варіації 
яких становить 31,4 і 29,5 %, відповідно. Дещо нижчий рівень варіабельності від-
значили для ознак, що характеризують довжину і ширину листків особин 
D. cordigera – 23,8–28,2 %. У межах популяції найнижчим рівнем мінливості від-
значаються два морфологічних параметри – загальна довжина стебла (19,8%)  
і кількість листків (17,6 %).

На популяцію D. cordigera, що розміщена на заболоченій луці на пн.-зх. схи-
лі г. Чивчин, у зв’язку з важкодоступністю місцевості, практично відсутній прямий 
антропогенний вплив, що характерно і для всього Чивчинського високогір’я зага-
лом. У межах цієї популяції спостерігаємо найнижчі показники коефіцієнта варіа-
ції для генеративних ознак (довжина суцвіття – 20,4 %; кількість квіток – 25,5 %)  
з усіх досліджених. Високі показники варіабельності притаманні для таких ознак 
як довжина частини стебла у вегетативній сфері (31,9 %) і висота стебла (25,4 %). 
Товщина стебла (17,9 %), кількість листків (18,1 %) і ширина листка (18,0 %) – най-
менш варіабельні морфологічні параметри досліджуваної популяції.

Популяція на полонині Попадя (Чивчини) розміщена на заболочених і пере-
зволожених берегах потоків. Стрічкове простягання та складні геоморфологічні 
умови території зумовлюють неоднорідність еколого-ценотичних умов оселища  
в різних його частинах, що сприяє утворенню великої кількості ознак із високою 
та дуже високою варіацією. Найбільш варіабельними є генеративні морфологічні 
параметри – довжина суцвіття (40,1 %) і кількість квіток (28,4 %), а також загаль-
на ширина листків (33,4 %). У межах цієї популяції до групи середньоваріабель-
них ознак належать довжина листка (18,8 %) і висота стебла (18,4 %).

Остання з досліджуваних нами популяцій приурочена до осоково-сфагнового 
болота, яке сформувалося на пн.-зх. схилі г. Лостун (Чивчини) і відзначається най-
більшою кількістю середньоваріабельних ознак. У межах цієї популяції найбільш 
високоваріабельним морфологічним параметром є кількість квіток (31,5 %), а кое-
фіцієнт варіації кількості листків є найнижчим серед усіх ознак і становить 15,9 %. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що у межах популяцій 
D. cor digera немає морфологічних параметрів із низькою та дуже низькою варіа-
бельністю. Найвищі показники коефіцієнта варіації притаманні генеративним 
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морфологічним параметрам, а найстабільнішою ознакою є кількість листків. Най-
нижчі показники морфологічної мінливості особин досліджуваного виду прита-
манні популяції на пн.-зх. схилі г. Лостун, у межах якої кількість ознак зі серед-
ньою варіабельністю є найбільшою (4 ознаки).

1. Злобин Ю.А. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика 
изучения / Ю.А. Злобин, В.Г. Скляр, А.А. Клименко. Сумы: Университетская книга, 
2013. 439 с.

2. Протопопова В.В. Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó // Червона книга України. Рослин-
ний світ / за ред. Я.П. Дідуха. К., 2009. С. 333.

РОЗМІРНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ ТРИТОНА АЛЬПІЙСЬКОГО 
(ICHTHYOSAURA ALPESTRIS) В ОКОЛИЦЯХ ГОРИ ШЕШУЛ 

(ЧОРНОГОРА)

Панчук М., Решетило О.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: mary2010777@ya.ru

Ареал тритона альпійського (Ichthyosaura alpestris) в Україні обмежений 
Українськими Карпатами та їх передгір’ями [1–3]. Цей вид як вразливий внесений 
до третього видання Червоної книги України, хоча загалом чисельність особин  
і стан популяцій альпійського тритона в Україні є цілком задовільними і не викли-
кають занепокоєння [4, 5]. Гора Шешул (1726 м н.р.м.) розміщена на території 
Чорногірського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника, який 
лежить на західних відрогах Чорногірського хребта. Схили і вершина гори вкриті 
трав’яною та чагарниковою рослинністю. Нижче лежать букові й буково-ялицеві 
ліси [6, 7]. Місцем дослідження розмірної структури популяції тритона альпій-
ського були дві невеликі водойми на південно-східних схилах гори Шешул, які 
розташовані значно вище межі лісу. Ці водойми лежать неподалік одна від одної  
і можуть вважатися популяційним центром досліджуваного виду, де відбувається 
розмноження, розвиток і метаморфоз особин популяції [8]. Відлов особин трито-
на альпійського з водойм здійснювали згідно зі стандартними методиками за до-
помогою герпетологічного сачка протягом світлої пори доби у другій декаді липня 
2015 р. [9]. Відловлених особин поміщали в окрему ємність із водою, а після вста-
новлення їхньої статі і здійснення промірів випускали назад у водойму. Вимірю-
вали загальну довжину тіла разом з хвостом (L+L.cd.) за допомогою лінійки з точ-
ністю до 0,1 cм [10]. Отримані результати промірів опрацьовували статистично [11]. 
Популяційна вибірка становила 41 особину, 19 з яких самки, а 22 – самці. Аналіз 
розмірного співвідношення дорослих особин тритона альпійського вказує на те, що 
середня довжина тіла самок і самців практично не різниться (самки – 8,1±0,6 см, 
самці – 8,2±0,7 см), хоча діапазон значень розмірної структури популяції вказує на 
певну перевагу самок, порівняно зі самцями (7,0–9,7 см і 6,8–9,3 см, відповідно). 
Такий результат узгоджується з літературними даними [1, 10]. Слід відзначити та-
кож, що узагальнений аналіз розмірної структури особин досліджуваної популяції 
тритона альпійського відповідає кривій нормального розподілу, що свідчить про її 
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нормальну розмірну структуру, а відтак про ефективні механізми відновлення цієї 
популяції, які, проте, можуть бути пов’язані не так з її самовідновленням (для три-
тона альпійського у високогір’ї Чорногори характерною є невисока чисельність  
в оселищах [12]), як з високою міграційною активністю особин локальних популя-
цій, які таким чином підтримують існування одна одної зокрема і виду загалом. Під-
твердженням цього може бути близький до нормального (1:1) статевий розподіл 
особин у досліджуваній популяції. Усе це разом вказує на задовільний стан і нор-
мальну розмірну структуру популяції тритона альпійського в околицях г. Шешул, 
незважаючи на складні гідрокліматичні умови високогір’я Чорногори, які обмежу-
ють висотне поширення виду на верхній межі його ареалу в Україні.
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Теплові й атомні електростанції є складними технічними системами, які, про-
те, не можуть функціонувати без використання водних ресурсів тих чи інших вод-
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них об’єктів. У результаті створення й експлуатації гідроспоруд, систем водопоста-
чання, при взаємодії з природними чинниками й об’єктами і формуються техно-еко-
системи. Вони мають низку специфічних властивостей і характеристик, що накла-
дає свій відбиток на саму методологію оцінки впливу технічних об’єктів теплової  
й атомної енергетики на навколишнє середовище, зокрема, на гідроекосистеми.

У першу чергу, має бути змінений сам підхід до таких оцінок. Він не може 
бути односбічним і розглядатися тільки та виключно, як вплив технічних об’єктів 
на гідроекосистеми. Саме концепція техно-екосистеми, в структуру якої входять 
як технічні об’єкти, що формують біотопічне середовище для гідробіонтів, так  
і популяції й угруповання різних організмів, враховує вплив не тільки технічних, 
але і біотичних чинників. Тут повною мірою виявляється принцип В.І. Вернад-
ського, згідно з яким живі організми постійно впливають на оточуюче середови-
ще, модифікують його. У даному випадку діяльність гідробіонтів може виявля-
тись у формуванні різних біологічних перешкод і/або біопошкоджень. Біопереш-
коди можуть істотно знижувати надійність роботи устаткування, тим самим під-
вищуючи ризик негативного впливу техно-екосистем на навколишнє середовище. 
Таким чином, оцінка “впливу на навколишнє середовище” стає оцінкою обопіль-
ного впливу. Інший аспект, який необхідно враховувати при оцінці впливу, – це 
просторовий (хорологічний). Доцільне виділення так званих фонових екосистем, 
які розташовані у найближчому сусідстві з техно-екосистемами, але не входять до 
них і не зазнають безпосереднього впливу, наприклад, скиду підігрітих вод. Саме 
вони мають бути насамперед включені до системи моніторингу. Третій аспект 
пов’язаний із вибором критеріїв для порівняння, оцінок. Абсолютно очевидно, що 
водні техно-екосистеми не можуть бути прямо (безпосередньо) порівнянні з при-
родними. Тому слід визнати доцільним підхід, викладений у Водній Рамковій Ди-
рективі ЄС. У ній рекомендовано розробляти так звані екологічні потенціали, тоб-
то комплексні характеристики антропогенно змінених або штучних екосистем [1], 
які можуть бути визнані як прийнятні, причому не тільки для гідробіонтів, але  
і для технічних систем. Таким чином, оцінка стану екосистем проводиться як по-
рівняння з певним “еталоном” [2].

Дана робота присвячена обговоренню результатів досліджень фонових і тех-
нічних водних об’єктів техно-екосистем АЕС, принципових підходів до оцінок 
їхньго стану і взаємовпливу.

Одним із підходів до оцінки стану водних екосистем є такий, що базується на 
комплексних гідробіологічних дослідженнях. Такі дослідження проводили на вод-
них об’єктах техно-екосистеми Хмельницької АЕС (ХАЕС) у літньо-осінні періоди 
2012–2014 рр. як продовження багаторічного вивчення функціонування цієї техно-
екосистеми. Оцінку стану водних об’єктів здійснювали згідно з загальноприйняти-
ми методиками [3]. Новий підхід у дослідженні техно-екосистем АЕС полягає в за-
стосуванні експериментальних субстратів (ЕС) як моделі різних поверхонь систем 
технічного водопостачання АЕС [3, 4]. У підвідному каналі ХАЕС було проведено 
дві серії досліджень ЕС, які експонували на глибині 2, 4 і 6 м: у 2007–2008 рр.  
(з 21.03.07 р. по 05.03.2008 р. (I серія) і з 11.04.08 р. по 06.11.2008 р. (II серія). Під 
час опису таксономічного складу безхребетних використовували термін НІТ – ниж-
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чий ідентифікований таксон – як таксон, який можливо було визначити у конкретно-
му випадку (ідентифікація проведена в основному до видового рангу).

У техно-екосистему ХАЕС як технічні й фонові входять різні за своїми ха-
рактеристиками водні об’єкти. Це р. Горинь, з якої здійснюється періодичне попо-
внення води у водоймі-охолоджувачі (ВО); водойма-кар’єр, у якому накопичуєть-
ся закачана з р. Горинь вода, і його канал; р. Гнилий Ріг, стік якої повністю акуму-
люється у ВО; проточний кар’єр, води якого використовуються в технічних цілях; 
шламонакопичувач; дренажний канал, у якому накопичуються ґрунтові води,  
у тому числі й ті, що фільтруються через дамбу водойми-охолоджувача [2].

Річка Гнилий Ріг (фоновий водний об’єкт) біотопічно дуже різноманітна – ви-
діляються природна та каналізована ділянки, ставок, затока з підпором ВО ХАЕС, – 
що і визначає відмінності у розвитку біоти. Фітопланктон тут формувався переваж-
но діатомовими водоростями. Кількісно (14,16 млн кл./дм3 і 1,87 мг/дм3) він був того 
ж рівня, що і у ВО. На тлі збільшення розвитку Microcystis aeruginosa Kütz. emend 
Elenkin у ВО останніми роками, у 2013 р. цей вид зареєстрований у домінантах і в 
затоці р. Гнилий Ріг. Таксономічний склад зообентосу річки відрізнявся порівняно  
з ВО, тут багатше представлені Chironomidae (в основному за рахунок псаморео-
фільних видів), Gastropoda, личинки інших комах. Кількісні показники різних діля-
нок відрізнялися і в цілому були аналогічними таким у ВО – чисельність була на 
рівні кількох тис. экз/м2, біомаса відрізнялася на порядки (7,29–12228,35 г/м2, мак-
симальні значення були зумовлені розвитком Viviparus viviparus (L.))..Окрім того, на 
природній ділянці річки зареєстровано локальну конгрегацію перлівниць, яка про-
тягом кількох років характеризується дуже високими кількісними показниками 
(максимально до більш як 90 кг/м2).

У фітопланктоні р. Горинь (фоновий) якісно і кількісно переважали зелені во-
дорості, а показники рясності становили 10,7 млн кл./дм3, 1,29 мг/дм3. У цій річці 
різним рівнем розвитку зообентосу характеризувалися медіаль і рипаль, значну біо-
масу визначали молюски – черевоногі та двостулкові (до 7447,10 г/м2). Зміни складу 
і кількісних показників зообентосу впродовж значного періоду не зареєстровано.

Кар’єр проточний на р. Горинь (також фонова водойма) характеризувався 
багатим у якісному сенсі фітопланктоном і зообентосом. Тут зареєстровано 38 НІТ 
водоростей з 7 відділів з переважанням зелених і діатомових. Показники рясності 
(6,76 млн кл./дм3, 1,36 мг/дм3) були нижчими, ніж у ВО (практично у 2 рази) при 
аналогічному складі домінантів. У зообентосі відмічено 41 НІТ, як і у ВО доміну-
вали личинки хірономід і олігохети. Кількісний розвиток визначався типом ґрунту 
і глибиною, локально у прибережжі відмічені ділянки зі значним розвитком 
Dreissena polymorpha Pall. (до 16 кг/м2), у даний час D. bugensis Andr. тут, на від-
міну від ВО, поки що не відмічена.

Фітопланктон кар’єру додаткової води в кількісному сенсі значно відрізняв-
ся від вивчених водойм техно-екосистеми й інших фонових. Високі значення чи-
сельності (356,24 млн кл./дм3) обумовлені масовим розвитком синьозелених водо-
ростей, зокрема Aphanizomenon isatchenkoi (Ussatsch.) Pr.-Lavr. Основу біомаси 
(41,29 мг/дм3) утворювала крупноклітинна динофітова водорість Ceratium hirun di-
nella (O. Müll.) Schrank, а біомаса синьозелених (19,3 мг/дм3) відповідала четвер-
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тому ступеню “цвітіння” води (сильне). Це екологічно небезпечні концентрації, що 
викликають значне біологічне забруднення, заморні явища. У той же час, у ВО біо-
маса синьозелених не досягала небезпечних величин (відмічений максимум був 
1,71 мг/дм3) і переважно була обумовлена розвитком M. aeruginosa. Разом із водою 
з цього кар’єру у ВО потрапляв С. hirundinella, який має значну індивідуальну масу 
клітин і, отже, навіть при невеликих кількостях істотно впливає на величину за-
гальної біомаси фітопланктону і тим самим на якість води. Кар’єр додаткової води 
з’єднується з ВО каналом, у якому в окремі роки біомаса фітопланктону досягала 
63,71 мг/дм3, що відповідає 7 категорії якості – “дуже брудні”. Зообентос цього 
кар’єру був досить багатий (42 НІТ), відмічені крупні перлівниці, а також D. poly-
morpha, яка, на відміну від ВО, не досягала значного розвитку (6,28 г/м2), за чи-
сельністю переважали олігохети, за біомасою – перлівниці. 

Виходячи з того, що шламонакопичувач (технічна водойма) зазнає значного 
техногенного навантаження як приймач продувочних вод освітлювачів хімводоо-
чистки, рівень розвитку біоти тут відчутно нижчий, ніж у ВО. Біомаса фітопланк-
тону у 5 разів нижча, ніж у середньому по ВО при домінуванні зелених (86,8 % 
загальної). При загальній таксономічній бідності зоопланктону чисельність цієї 
групи була на рівні такої у ВО, а біомаса – дуже низькою (лише 0,08 г/м3). У зоо-
бентосі відмічені тільки личинки хірономід із невисокими показниками рясності 
(1050 екз/м2, 2,55 г/м2). Таким чином, гідробіота технічної водойми представлена 
звичними видами, показники рясності невисокі, проте характерні і для природних 
водойм.

Температурний режим у дренажному каналі (технічний об’єкт) відрізнявся і 
був на 5 °С нижчим, ніж в інших фонових і на 13 °С – ніж у ВО, що визначило 
специфіку розвитку фітопланктону. Видовий склад цієї групи був вкрай бідним 
(7 НІТ, із них 6 – діатомові). Чисельність (1,03 млн кл./дм3) і біомаса (4,25 мг/дм3) 
утворювалися переважно за рахунок крупноклітинної діатомової водорості Synedra 
ulna (Nitz.) Ehrenb. Дно дренажного каналу характеризується значним накопичен-
ням мулу з крупними рослинними рештками. У зообентосі відмічено лише 8 НІТ, 
кількісні показники були достатньо високими (56400 екз/м2, 98,29 г/м2) при домі-
нуванні тубіфіцид за чисельністю і Chironomus plumosus L. – за біомасою, що 
може відображати високий рівень органічного забруднення.

Дослідження із застосуванням експериментальних субстратів показали, що  
в підвідному каналі ХАЕС не було істотних відмінностей у формуванні обростання 
зі зміною глибини, тоді як динаміка рясності гідробіонтів у двох серіях ЕС була різ-
ною. У першій серії при експозиції 35 діб відмічені олігохети, личинки хірономід  
і волохокрильців при домінуванні гідр – до 96,5 % загальної чисельності. У липні 
(експозиція 111 діб) на пластинах відмічена дрейсена, колонії мохуваток і губки, по-
криття субстрату останніми в окремих випадках сягало 90%. У жовтні (експозиція 
179 діб) перифітон на ЕС був представлений в основному крупними личинками 
волохокрильців Ecnomus tenellus (Rambur) і масивними друзами дрейсени з біома-
сою до 14,4 кг/м2. Домінування цього молюска збереглося і до кінця експозиції 
(350 діб). Таким чином, у першій серії ЕС сформувалося дрейсенове угруповання. 

У другій серії досліджень динаміка розвитку обростання істотно відрізняла-
ся. Колонії губки, що розвинулися на початку експозиції, перешкодили осіданню 
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личинок дрейсени, в поселеннях якої переважали дрібні особини (3–5 мм). Надалі 
на ЕС формувалося угруповання з домінуванням губки (до 99 % загальної біома-
си). Але до осені (178 діб) через сезонне відмирання її колоній, на ЕС знов домі-
нувала дрейсена (до 97 %), але з біомасою набагато нижчою, ніж при аналогічній 
експозиції у першій серії. Якщо результати цих досліджень екстраполювати на 
системи технічного водопостачання, то можна припустити, що вже до липня у 
трубопроводах може формуватися значне обростання дрейсеною. Важливо звер-
нути увагу на можливість появи в системах водопостачання губки, проте біологіч-
ні перешкоди, які вона викликає, носитимуть тимчасовий характер, оскільки коло-
нії в кінці літнього періоду відмирають.

Ще одним підходом до оцінки стану водних екосистем є визначення якості 
їх вод за еколого-санітарними критеріями [5]. Його перевагою є використання 
комплексу показників – хімічних, фізичних і біологічних.

Якість вод у технічних і фонових водоймах, як і у ВО, згідно з цією методи-
кою, відповідала в основному категорії 3 (“достатньо чисті” води, клас “чисті 
води”) з тенденцією переходу в категорію 4 (“слабко забруднені води”, клас “за-
бруднені води”). Хоча за окремими показниками (сапробність, біомаса фітопланк-
тону) в окремих водних об’єктах, наприклад, у дренажному каналі та кар’єрі до-
даткової води, якість вод погіршувалася і досягала категорії 5,0 (“помірно забруд-
нені”, клас “забруднені води”). 

Таким чином, розвиток угруповань гідробіонтів у технічних і фонових водо-
ймах мозаїчний, як і у ВО, і визначається комплексом умов. Дослідження показа-
ли, що значного взаємного негативного впливу техно-екосистеми АЕС, технічних 
і фонових водойм не відмічено. У досліджених водоймах якість середовища ви-
значається як техногенними, так і біотичними чинниками та не виходить за межі 
прийнятних показників. Усі використані підходи можуть застосовуватися для 
оцінки стану і взаємовпливу водних об’єктів інших техно-екосистем АЕС і про-
гнозу розвитку біоперешкод у системах охолодження. Слід підкреслити, що су-
часні підходи до оцінок техногенного впливу мають базуватися виключно на комп-
лексному підході та з урахуванням принципу прямого і зворотного впливу техніч-
них та природних систем.

Робота підтримана МОН України, проект М/97-2015.
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КАРАБІДОФАУНА (COLEOPTERA, CARABIDAE) НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ “ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ” 

(ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Пучков О.В.1, Маркіна Т.Ю.2

1Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ
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2Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків
e-mail: tmarkina2009 @ yandex.ru

Національний природний парк (ННП) “Гомільшанські ліси” площею 14 314 га, 
лежить у 45 км на південний схід від м. Харкова, в долинах річок Сіверський До-
нець і Гомольша. Ландшафти парку складаються з дібров, соснових і дубово-сосно-
вих лісів, окремих лугових, болотних і степових ділянок. Ентомофауна парку ви-
вчена досить фрагментарно, а карабідофауна (Coleoptera, Carabidae) ННП виявилася 
слабо дослідженою. Наша робота заснована на власних зборах жуків у різних біо-
топах НПП та частково на обробці фондів “Музею природи” ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Усього на території НПП зареєстровано 92 види турунів із 41 роду. Най-
більш багатими на види виявилися роди Harpalus (17), Amara (13), Bembidion (10), 
Carabus, Agonum, Pterostichus і Calathus (по 4–5 видів). Кількісно майже в усіх 
лісових біотопах домінували види родів Carabus, Poecilus, Pterostichus, Abax та 
Ca la thus. На заплавних луках і на літоралі переважали представники родів 
Bembidion, Agonum і Pterostichus. Частка масових видів (близько 10–15), залежно 
від року, становила 1,5–20 % усіх зібраних турунів. До звичайних видів (0,3–1 %) 
віднесено близько 20 таксонів. Решта (не менше 60 видів) зареєстровані як рідкіс-
ні. Близько 10 видів були вперше відзначені для території Середньоросійської ви-
сочини лісостепової зони України. Низькою видовою різноманітністю характери-
зувалися соснові ділянки (близько 20 видів), а також діброви (35 видів). На сухо-
дільних луках відзначено 38, а на заплавних – 40 видів. Однак якщо число видів 
на луках мало відрізнялося від такого у дібровах, то родове різноманіття лісів ви-
явилося більш ніж в 1,5 разу нижче. В екотонах зареєстроване найбільше число 
таксонів турунів (57 видів із 28 родів). Найбільша загальна динамічна щільність 
турунів у всі роки досліджень спостерігалася на луках, де вона в 1,5–3 рази пере-
вищувала таку в екотонах і майже в 4–8 разів – у сосняках і дібровах. Чисельність 
турунів екотонів і дібров різнилася незначно, особливо у вологі роки. У посушли-
вий період чисельність турунів у широколистяних лісах навіть перевищувала таку 
на узліссях і заплавах майже удвічі. Проте дослідження карабідофауни в НПП 
необхідно поглиблювати. Плануються обліки, що охоплять більшу кількість біо-
топів не тільки в межах НПП, а й також на суміжних територіях Східного Лісо-
степу з різним ступенем антропогенного навантаження.
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ТИПИ ОСЕЛИЩ ВЕРХНЬОДНІСТЕРСЬКОЇ АЛЮВІАЛЬНОЇ РІВНИНИ

Реслер І.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: ijaresler@yahoo.com

Сучасним, актуальним і прийнятим у Європі підходом до оцінки біотичного 
різноманіття є оселищна концепція. Цей підхід ґрунтується на всебічному аналізі 
всіх складових певного унікального середовища існування біотичних систем різ-
них ієрархічних рівнів. Передує такому аналізові процедура виявлення або впізна-
вання певного оселища у природі. Найчастіше “візитною карткою” того чи іншого 
типу оселища є стан і склад рослинного покриву, характеристика якого дає змогу 
візуально виокремити з континууму те чи інше оселище, встановити його умовні 
межі та розпочати аналіз біотичних і абіотичних складових досліджуваної ділян-
ки. Звісно, кожне оселище є свого роду унікальним осередком, але за певними 
характеризуючими їх рисами подібності та з метою класифікації оселища номі-
нально групують у типи оселищ. Це дає можливість укласти переліки або катало-
ги типів оселищ певних територій.

Користуючись “Каталогом типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської 
низовини” [1], ми провели попередню інвентаризацію оселищ Верхньодністер-
ської алювіальної рівнини, значна частина якої увійде до проектованого НПП “Чай-
ковицький”. На досліджуваній території виявлено оселища 41 типу, які об’єд нані  
у 7 груп: 3 типи оселищ – у групі чагарникових (Ча); 3 типи – у групі болотних (Бо); 
5 типів – у групі лісових (Лс); 5 типів – у групі водних (Во); 6 типів – у групі при-
бережних (Пб); 8 типів – у групі лучно-пасовищних (Лу); 11 типів – у групі антро-
погенних (Ан). Така інвентаризація дає змогу оцінити біотичне різноманіття до-
сліджуваної території на якісно новому рівні, порівняно з загальноприйнятими ви-
довим і популяційним. Не вдаючись до детального аналізу кожного з типів оселищ 
(що є завданням наступної статті), зазначимо лише, що перевага групи антропоген-
них типів оселищ на досліджуваній території свідчить про значні зміни природних 
екосистем, зумовлені людською дяльністю. 

Проць Б., Кагало О., Кіш Р. та ін. Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпат-
ської низовини. Львів: Меркатор, 2012. 294 с.

СТУПІНЬ ФРАГМЕНТАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНА ПЛОЩА
ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

Решетило О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: reshetylo@yahoo.com

Глобальна фрагментація природного ландшафту, яка зумовлена головним чи-
ном цивілізаційним поступом людства, знижує стійкість і продуктивність екосис-
тем – основу для існування самої цивілізації. У зв’язку з цим дослідження, спрямо-
вані на пізнання наслідків фрагментаційних процесів, набувають дедалі більшої 
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актуальності в усьому світі, особливо у розвинених державах [1, 2]. Застосувавши 
відповідні методичні підходи, ми поставили перед собою завдання втілити ідею 
щодо оцінки ступеня фрагментації ландшафту та його ефективної площі (meff) на 
прикладі чотирьох природоохоронних територій Західного Полісся. Чинниками 
фрагментації були обрані транспортні комунікації (автомобільні дороги з твердим 
покриттям) і місця суцільної забудови в населених пунктах [3]. Проведені дослі-
дження дають підстави стверджувати, що найвищий ступінь фрагментації природо-
охоронного ландшафту є у Шацькому НПП (4 кластери і 9 фрагментів), трохи ниж-
чий ступінь фрагментації спостерігається у Рівненському ПЗ (4 кластери і 4 фраг-
менти), ще нижчий ступінь у НПП Прип’ять-Стохід (1 кластер і 4 фрагменти),  
а найнижчий – у Черемському ПЗ (1 кластер і 1 фрагмент). Порівнюючи співвідно-
шення ефективної площі цих ПЗТ з їх офіційною площею, бачимо, що вони істотно 
різняться. Так, ефективні площі Шацького НПП і Рівненського ПЗ становлять лише 
близько четвертини їх офіційної площі (11,7 і 10,8 тис. га, відповідно), НПП 
Прип’ять-Стохід – третину (13,3 тис. га), і лише ПЗ Черемський має ефективну пло-
щу, яка близька до офіційної (2,8 тис. га). Виходячи з цього, можна зробити висно-
вок про те, що загальна площа заповідної території не є головним критерієм її ефек-
тивності у збереженні біорізноманіття, а значний ступінь фрагментації ландшафту 
має негативний вплив на його ефективну площу, яка може бути одним із показників 
структурно-функціонального стану заповідних екосистем.

1. Landscape fragmentation in Europe / Joint EEA-FOEN report. 2011. 87 p.
2. Bogaert J., Farina A., Ceulemans R. Entropy increase of fragmented habitats: A sign of 

human impact? // Ecol. Indicat. 2005. 5. 207–212 p.
3. Jaeger J.A.G. Landscape division, splitting index, and effective mesh size: new measures of 

landscape fragmentation // Landsc. Ecol. 2000. 15 (2). 115–130 p.

ДО ПИТАННЯ ПАРАЗИТОФАУНИ РУКОКРИЛИХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Савицька О.М., Стасюк А.В., Кусьнеж О.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: Anchyk333@gmail.com

Паразитофауна рукокрилих України вивчена недостатньо. Зокрема, ектопа-
разити рукокрилих у західному регіоні країни практично не досліджувались. Про-
те, з огляду на високий охоронний статус цієї групи тварин у світі, актуальність 
вивчення особливостей їх паразитологічних взаємодій очевидна.

Ектопаразити були зібрані упродовж 2013–2014 рр. із 5 видів рукокрилих 
(Eptesicus serotinus, Myotis alcathoe, Pipistrellus nathusii, Myotis daubentonii та 
Plecotus auritus) на Львівщині (м. Львів, м. Червоноград) і Волині (Шацький БГС – 
оз. Пісочне).

Ектопаразитофауна досліджених рукокрилих була представлена двома кла-
сами членистоногих: комахами (блохи і двокрилі) та павукоподібними (кліщі). За-
галом було виявлено 7 видів ектопаразитів кажанів

Spinturnix myoti (Kolenati, 1856) – специфічний ектопаразит рукокрилих, осно-
вними хазяїнами є види роду Myotis, однак трапляється і на інших видах. У нашому 
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дослідженні вид зафіксований на нічниці водяній (Myotis daubentonii) і нетопирі 
лісовому (Pipistrellus nathusii). Паразит широко розповсюджений по всьому світу: 
трапляється у Європі, Азії, Північній Африці, Азербайджані, Казахстані та Киргизії. 

Spinturnix plecotinus (Koch, 1839) – палеарктичний вид, відмічений у Вели-
кій Британії, Західній, Центральній і Східній Європі, Прибалтиці, Середній Азії, 
Далекому Сході. Основними хазяїнами є вухань звичайний (Plecotus auritus) і ву-
хань австрійський (Рlecotus austriacus). У нашому випадку вид знайдений лише на 
вухані звичайному.

Ixodes vespertilionis (C. L. Koch) – ектопаразит багатьох видів рукокрилих – 
нічниць, підковоносів, вечірниць. Поширений у Європі, Азії, Африці й Австралії. 
Місце локалізації паразита на хазяїні – волосяний покрив рукокрилих. Для цього 
виду характерні довгі лапки та маленькі присоски, які допомагають йому втрима-
тися на хазяїні. Нами знайдений на нічниці алкатоя (Myotis alcathoe).

Leptotrombidium russicum (Oudemans, 1902) – паразит рукорилих різних ви-
дів родів Myotis, Plecotus і гризунів. Поширений у Європі, Азії, Африці й Австра-
лії. У личинковій стадії паразитує на багатьох ссавцях. Під час даного досліджен-
ня знайдений на вухані звичайному (Plecotus auritus).

Ishnopsyllus variabilis – західно-палеарктичний вид, у Європі трапляється на 
перелітних видах рукокрилих (переважно нетопирів і вечірниць). У нашому ви-
падку знайдений на нетопирі лісовому (Pipistrellus nathusii).

Nycteribidae sp. – представники трапляються дуже рідко, виключно як екто-
паразити кажанів. Відмічений на Eptesicus serotinus.

Видову приналежність бліх роду Ischnopsyllus і мух-кровососок роду Nycte-
ribiа не встановлено. 

На особинах Myotis daubentonii було виявлено 2 види (гамазовий кліщ Spin-
tur nix myoti та блоха Ishnopsyllus sp.,), на Myotis alcathoe 1 вид (іксодовий кліщ 
Ixodеs vespertilionis), на Pipistrellus nathusii – 3 види (2 блохи Ischnopsyllus variabilis 
та Ishnopsyllus sp., та гамазовий кліщ Spinturnix myoti), на Plecotus auritus 2 види 
(тромбідіформний і гамазовий кліщі Leptotrombidium russicum і Spinturnix pleco-
tinus), на Eptesicus serotinus – 1 вид (муха-кровососка Nycteribidae sp.). Ураженість 
ектопаразитами досліджених видів кажанів була незначною.

Ектопаразити кажанів хоч і є специфічними стосовно рукокрилих, однак 
специфічність щодо видової приналежності хазяїна є незначною, адже більшість 
ектопаразитів трапляється на особинах різних видів. Про специфічність паразита 
щодо певного виду кажана можна говорити стосовно блохи Ischnopsyllus variabilis 
(Wagner) (Siphonaptera), яка трапляється лише на особинах нетопира лісового й 
іксодового кліща Ixodes vespertilionis (C. L. Koch) (Parasitiformes), знайденого 
лише на нічниці Алкатоя.

Ектопаразити Ishnopsyllus sp. та Spinturnix myoti були виявлені на рукокри-
лих на території і Волинської, і Львівської областей, у той час як Ixodes vespertilionis, 
Nycteribidae sp., Spinturnix plecotinus та Leptotrombidium russicum траплялися тіль-
ки на території Львівської, а Ischnopsyllus variabilis – на території Волинської об-
ласті. Питання дослідження ектопаразитофауни рукокрилих залишається актуаль-
ним і потребує подальшого вивчення.
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ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДНІСТРОВСЬКОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ 

НА МЕЖІ ТЛУМАЦЬКОГО ТА ГОРОДЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ: 
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ТА ОХОРОНА

Семенюк Ю.С.
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,

Івано-Франківськ
e-mail: julia.semenyk@mail.ru

Дністровський регіональний ландшафтний парк (19 тис. га) простягається 
вздовж р. Дністер на території Тлумацького і Городенківського районів Івано-Фран-
ківської області. На території парку розташовані геологічні, ботанічні, гідрологічні 
та археологічні пам’ятки природи [11]. У зв’язку з інтенсивним розвитком туризму 
на Дністрі цей регіон зазнає досить сильного антропогенного впливу: зростає кіль-
кість синантропів, чисельність популяцій деяких видів рослин зменшується, або 
вони взагалі зникають. Щоб вивчити сучасний стан фіторізноманіття регіону, ми 
здійснили інвентаризацію й аналіз таксономічного складу флори, охарактеризували 
особливості поширення рідкісних рослин на досліджуваній частині парку. Також 
ми дослідили ступінь трансформації рослинного покриву в цьому регіоні, а саме 
здійснили класифікацію антропофільного елементу й визначили індекси синантро-
пізації, модернізації та нестабільності флори заповідної зони Дністровського РЛП.

Дослідження проводили протягом 2011–2015 років. Видовий склад флори 
встановлювали маршрутним методом і за результатами опрацювання гербарних 
зразків. Види визначали за “Определителем высших растений Украины” [3] та 
“Визначником рослин Українських Карпат” [1]. Систематичну структуру подано 
за А.Л. Тахтаджяном (1987), біоморфологічну – за І.Г. Серебряковим. Рясність ви-
значали окомірним методом за шкалою Друде (1935). В основу класифікації ареа-
лів покладено флористичне районування Земної кулі, розроблене А.Л. Тахтаджя-
ном [7], окремі дані взяті у працях В.В. Протопопової та Ю.Д. Клеопова. Класифі-
кація ареалів є ієрархічною, основними одиницями є тип ареалу, клас ареалу та 
група ареалу. Аналіз адвентивних видів здійснили за класифікацією J. Kornas [11], 
апофітної фракції – за В.В. Протопоповою [6]. Оцінку трансформаційних проце-
сів флори проводили за Jackowiak [10].

Регіон дослідження охоплює територію заповідної зони Дністровського РЛП, 
яка лежить на околицях таких адміністративних одиниць: с. Раковець, с. Незвись-
ко (Городенківський район) та с. Підвербці (Тлумацький район). Тут переважають 
грабові та дубово-грабові ліси, а також трапляються насадження Pinus sylvestris, 
незначну площу займають лучно-степові фітоценози.

На території дослідження виявлено 314 видів вищих судинних рослин, що на-
лежать до 4 відділів, 71 родини, 212 родів. Найбільшою видовою різноманітністю 
характеризується відділ Magnoliophyta (304 види). Провідними родинами є Aste-
raceae (39 видів), Rosaceae (26 видів) Lamiaceae (20 видів). Найбільшу кількість 
видів налічують роди: Campanula L. (6 видів), Veronica L., Acer L., Crataegus L., 
Carex L. – по 5 видів.
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На основі біоморфологічного аналізу виявлено, що у флорі регіону найчасті-
ше трапляються трав’янисті багаторічники (полікарпики) – 187 видів (Helleborus 
purpurascens Waldst et Kit., Rorippa sylvestris (L.) Bess. та ін.). Монокарпики налічу-
ють 68 видів. Серед них переважають однорічники – 35 видів (Sisymbrium officinale 
(L.) Scop., Euphorbia amygdaloides L. та ін.), а дворічники представлені 33 видами 
(Malva sylvestris L., Daucus carota L. та ін.). Листопадні дерева налічують – 33 види 
(Carpinus betulus L., Acer platanoides L. та ін.), хвойні – 1 вид (Pinus sylvestris L.), 
кущі – 23 види (Padus avium Mill., Сhamaecytisus ruthenicus (Fisch.ex Woloszcz) 
Klaskova та ін.), напівкущі (Thymus serpyllum L.) та ліани (Hedera helix L.) відповід-
но по 1 виду.

У регіоні більшість видів (26,8 %) ростуть досить рясно (Anemone nemorosa L., 
Veronica chamaedrys L. та ін.). Рясно ростуть 13,4 % видів (Caltha palustris L. та ін.), 
дуже рясно – 12,4% (Nasturtium officinale R. Br., Mercurialis perennis L. та ін.), рідко – 
22,3 % (Campanula glomerata L. s. I., Aconitum moldavicum Hacq. та ін.) поодиноко – 
20,7 % (Bidens frondosa L. та ін.), по одній рослині – 0,9 % (Rhamnus cathartica L. та 
ін.). 3,5% видів змикаються надземними частинами (Rubus caesius L. та ін.).

Найбільша кількість видів даного регіону розповсюджена в помірній части-
ні північної півкулі Землі та належить до голарктичного типу ареалів – 53,2 %. 
Серед них: Asplenium trichomanes L., Rumex acetosa L., Fraxinus excelsior L. Євро-
пейська група ареалів є найчисленнішою групою голарктичного елементу. Зокре-
ма, сюди належать Acer campestre L., Centaurea jacea L., Pyrus communis L. Значна 
частина рослин (8,9 %) належить до полірегіонального типу, зокрема, це гемікос-
мополіти (3,5 %) поширені на трьох континентах, причому один із них розташова-
ний поза межами Голарктики. Космополіти (5,4 %) трапляються на всіх континен-
тах, окрім Антарктиди, або на двох континентах за межами Голарктики. Майже 
всі види полірегіонального типу є синантропними, серед космополітів трапляють-
ся Erioeron canadensis L., Daucus carota L., та ін., гемікосмополітів – Cichorium 
intubus L., Eupatorium cannabinum L. У складі досліджуваної флори виділено два 
перехідних типи ареалів (європейсько-давньосередземноморський і номадійсько-
давньосередземноморський) і номадійський тип, до якого належать види, які, за 
даними Лавренка [2], поширені в межах Євроазіатської степової області.

На даній території Дністровського РЛП виявлено 118 синантропних видів 
рослин. Серед них виділяють групу адвентів – заносні рослини (39 види) й апофі-
тів – автохтонних синантропних рослин (79 видів). 

Результати аналізу антропофільного елементу флори Дністровського РЛП 
подано у таблиці.

Для визначення ступеня загальної трансформованості флори ми використа-
ли такі показники: співвідношення апофітів і адвентивних рослин, індекси модер-
нізації, синантропізації та нестабільності флори.

Співвідношення між адвентами й автохтонними видами становить 1:2 на 
користь апофітної фракції та є важливою характеристикою синантропної флори 
досліджуваного регіону. Таке співвідношення використовують для порівняння си-
нантропних флор різних регіонів, зокрема, для синантропної флори України воно 
становить 1,3:1 на користь адвентів [4]. 
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Класифікація синантропної флори Дністровського РЛП
№ 
з/п

Групи
синантропних видів

Кількість видів
Типові представники

в абс. числах у %
Апофітна фракція 79 66,9
1. Евапофіти 29 24,6 Urtica dioica L., Alliaria petiolata
2. Геміапофіти 31 26,2 Rumex confertus, Galeobdolon luteum,
3. Випадкові апофіти 19 16,1 Rorippa sylvestris, Bidens cernua

Адвентивна фракція 39 33,1
За часом імміграції
1. Археофіти 18 15,3 Xanthium strumarium, Lamium maculatum
2. Кенофіти 21 17,8 Acer negundo, Bidens frondosa

За ступенем натуралізації
1. Епекофіти 26 22,1 Geranium pusillum, Arabidopsis thaliana,
2. Ергазіофіти 4 3,4 Heracleum sosnowskii, Robinia pseudoacacia
3. Агріофіти 7 5,9 Prunus divaricata, Salix fragilis
4. Ефемерофіти 2 1,7 Veronica filiformis, Malus sylvestris

Індекс синантропізації флори – це відношення кількості синантропних видів 
до загальної кількості видів флори. Воно становить 37,6% і свідчить про достатню 
трансформованість флори досліджуваного регіону і значний антропогенний тиск 
на природні біотопи.

Індекс модернізації – це ступінь участі кенофітів у адвентивному елементі 
флори. Характеризує інтенсивність інвазії у даний час – після XVI ст. і становить 
53,8 %. 

Індекс флуктуаційних змін, або індекс нестабільності флори – це частка діа-
фітів (ефемерофіти й ергазіофіти) від загальної кількості видів, тобто відсоток 
нестабільних компонентів флори. Він становить 0,02 % (для урбанофлор – більше 
7 %).

Більшість синантропів досліджуваної території євразійського походження, 
зокрема, – це середземноморські види (7,6 %) – Cotinus cogyggria Scop., Saponaria 
officinalis L.; середземноморсько-ірано-туранські види (3,4%) – Xanthium struma-
rium L., Verbena officinalis L.; південноєвропейсько-азійський вид – Сardaria draba 
(L.) Desv. До азійської групи адвентивних видів належать: ірано-туранські види 
(4,2 %) – Thlapsi arvense L. Malva neglecta Wallr.; передньоазійські види (1,7 %) – 
Veronica filiformis Smith.; центральноазійський вид – Impatiens parviflora L. та інші. 
Значна частина видів занесена з Америки, зокрема, це північноамериканські види 
(6,8 %) – Acer negundo L., Erioeron canadensis L. Найменше досліджуваних видів 
мають первинні ареали, що розташовані на території Європи. До них належать 
власне європейські види (1,7 %) – Malus sylvestris Mill, Rubus ideus L.; середньо-
європейський вид – Aethusa cynapium L. Походження двох видів синантропної 
флори регіону дослідження – невідоме (Erysimum cheiranthoides L., Capsella bursa-
pastoris (L.).
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Усі адвентивні види, залежно від регіону походження, можна умовно поді-
лити на дві групи: рослини гумідних регіонів (європейські, кавказькі, американ-
ські види та ін.) – 14 видів та рослини аридних регіонів (середземноморські, іра-
но-туранські, азійські тощо) – 23 види.

У регіоні поширені такі інвазійні види: Acer negundo, Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Bidens frondosa, Impatient parviflora, Heracleum sosnowskii, 
Robinia pseudoacacia. Усі види є вихідцями з Північної Америки (за винятком 
Heracleum sosnowskii). Більшість із них (окрім видів Amaranthus retroflexus і Herac-
leum sosnowskii) включені до “чорного списку” Європи [9]. У досліджуваному ре-
гіоні дуже широким розповсюдженням характеризується Acer negundo. Зокрема, 
вигляд густих заростей він має на узліссі на березі річки Дністер. Листя клена 
американського є важливим кормом для американського білого метелика, що по-
шкоджує багато плодових дерев. Таким чином, Acer negundo на території дослі-
дження завдає подвійної шкоди, сприяючи поширенню ще одного інвазійного 
виду. Швидко зростає чисельність видів Heracleum sosnowskii, який дуже шкодить 
здоров’ю людини, спричиняючи опіки (іноді 3-го ступеня). На даній території 
його зарості практично неможливо знищити. На території дослідження, неподалік 
заповідної зони, було виявлено кілька екземплярів виду Ambrosia artemisiifolia. Ця 
рослина є карантинним бур’яном в Україні та потребує постійного контролю за 
станом її популяцій. Robinia pseudoacacia є типовим ергазіофітом. Велику кіль-
кість особин цього виду можна побачити у соснових лісах.

На території дослідження росте 6 видів, занесених до Червоної книги Укра-
їни [8] та 7 видів, занесених до Регіонального червоного списку Івано-Франків-
ської області [4]. Серед червонокнижних видів території дослідження численними 
популяціями представлені переважно неморальні види, серед яких Galanthus 
nivalis L. та Lilium martagon L. Ці види часто трапляються у грабових лісах, а та-
кож у дібровах. До такого ж флороценотипу приурочена Stapylea pinnata L., (тра-
пляється невеликими групами у підліску дубово-грабових лісів) та Epipaсtis 
helleborine L. (поширена в соснових лісах регіону). Популяції Adonis vernalis L. 
розміщені на лучно-степових ділянках території дослідження і налічують близько 
20–50 особин. Значно рідше трапляється Pulsatilla nigricans Störck., популяції яко-
го налічують до 20 особин. До регіонального червоного списку занесені такі види 
як Anthericum ramosum L., Arum besseranum Schott, Azyneuma canescens (Waldst. et 
Kit.) Griceb. et Schenk., Bupleurum falcatum L., Carlina vulgaris L., Leucanthemum 
raciborskii M. Pop. et Chrshan., Thalictrum minus L.
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ФІТОСОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕВКІВСЬКОГО ЯРУ – 
ПРОЕКТОВАНОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА 

(ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Cмоляр Н.О., Нікітчук О.В., Смаглюк О.Ю.
ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету

імені Тараса Шевченка, Київ
e-mail: smolar@inbox.ru

В умовах анторопогенного навантаження на природні комплекси досить го-
стро постають питання активної охорони біорізноманіття, в тому числі й шляхом 
природозаповідання та розбудови екомереж. Об’єкти природно-заповідного фонду 
виконують важливі функції ключових територій і біоцентрів екомереж як осередків 
збереження, відтворення та поширення біорізноманітності, насамперед раритетної.

Актуальними практичними природоохоронними завданнями є виявлення 
перспективних для заповідання територій, вивчення їх біорізноманіття і оцінка 
його за загальноприйнятими у заповідній справі критеріями, обгрунтування до-
цільності їх заповідання та створення нових природно-заповідних об’єктів.

Зважаючи на високу господарську освоєність територій Лівобережного Лі-
состепу, у межах якого лежить і більша частина Полтавської області, пошуки но-
вих, перспективних для заповідання територій, зосереджені здебільшого на т. зв. 
невжитках, серед яких і яружно-балкові системи. В останнє століття вони стали 
ледве не останніми рефугіумами, де збереглися степові комплекси із високим рів-
нем біорізноманіття, хоча їхня мала площа і фрагментованість уже не дають змоги 
достатньою мірою забезпечити відновлення природних ценозів на прилеглих те-
риторіях [4].

Одна із таких яружно-балкових систем виявлена авторами статті незалежно  
і досліджується на предмет фіторізноманітності з 2008 р. Територіально місцевість 
лежить на межі Оржицького і Лубенського районів Полтавської області в околицях 
сіл Богодарівка, Остапівка, Черевки, Хорошки й відома за місцевою назвою як Че-
ревківський яр.

Рекогносціювальні дослідження проводили маршрутним методом. Збір гер-
барію та його опрацювання здійснювали за стандартною методикою [7]. Назви 
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таксонів наведено згідно з “Vascular Plants of Ukraine. A Nomenclatural Cheklist” 
[10]. Оцінку постійності рідкісних видів на території досліджень здійснювали за 
4-бальною шкалою: часто (більше 10 локусів), спорадично (4–10), рідко (2–3), 
дуже рідко (один). 

Згідно з фізико-географічним районуванням України [8], досліджувана те-
риторія лежить у межах Північно-Дніпровської терасової низовинної області Лі-
вобережно-Дніпровської лісостепової провінції лісостепової зони, згідно з геобо-
танічним [2] – у межах Бахмацько-Кременчуцького (Яготинсько-Оржицького) Лі-
вобережно-Придніпровської підпровінції Східно-Європейської провінції Євро-
пейсько-Сибірської лісостепової області.

У ландшафтному сенсі місцевість репрезентує розгалужену яружно-балкову 
систему в долині р. Сліпорід (басейн нижньої Сули), де формуються різноманітні 
природні комплекси. У геоботанічному сенсі переважають угруповання лучних 
степів північного варіанта із домінуванням Festuca valesiaca Gaud., Poa angustifo-
lia L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Koeleria cristata (L.) Pers,, Elytrigia inter-
media (Host) Nevski, які приурочені до бортів балкових відгалужень ухилом 30–
45°, шириною в середньому 300–400 м.

Флористичне ядро степових ценозів формують типові ксерофітні та мезоксе-
рофітні види лучно-степового різнотрав’я: Medicago romanica Prod., M. lupulina L., 
Vicia cracca L., V. villosa Roth, Coronilla varia L., Lathyrus tuberosus L., Melilotus 
officinalis (L.) Pall., Salvia stepposa Shost., S. pratensis L., S. nutans L., Fragaria viridis 
Duch., Thymus marschallianus Willd., Nonea pulla (L.) DC., Verbascum phoeniceum L., 
Falcaria vulgaris Bernh., Gypsophylla paniculata L., Agrimonia eupatoria L., Campanula 
sibirica L., Plantago media L., P. lanceolata L., Euphorbia seguieriana Neck., E. stepposa 
Zoz, Artemisia austriaca Jacq., Scabiosa ochroleuca L., Polygala comosa Schkuhr., 
P. podolica DC., Jurinea arachnoidea Bunge та ін. Із злаків куртини утворюють 
Elytrigia repens (L.) Nevski, E. intermedia (Host) Nevski, Hierochloe odorata (L.) 
Beauv., із різнотрав’я – Gallium ruthenicum Willd., Trifolium alpestre L., Inula salicina 
L., Filipendula vulgaris Moench. На схилах трапляються поодинокі кущі та чагар-
ники із Prunus spinosa L., Rosa sp. Попід ними трапляються узлісні види: Betonica 
officinalis L., Hypericum perforatum L., Origanum vulgare L., Campanula persicifolia L. 
Угруповання також утворюють Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosczc.) 
Klaskova, C. austriacus (L.) Link, Trifolium montanum L. На наритвинах сліпаків  
і слабо зарослих місцях масово трапляються синантропні види: Artemisia absin-
thium L., Linaria vulgaris Mill., Cynoglossum officinale L., Convolvulus arvensis L., 
Onopor dum acanthium L., Echium vulgare L., Eryngium campestre L. та E. planum L., 
Erigeron сanadensis L. та E. acris L., із псамофітів – Helichrysum arenarium (L.) 
Moench., Trifolium arvense L. На одному зі схилів в угрупованнях Poeteum angus-
tifoliae виявлена куртина Astragallus dasyanthum Pall. – виду, занесеного до Євро-
пейського Червоного списку та Червоної книги України. 

Степові схили балки – місцезнаходження рідкісних ранньовесняних рослин: 
Crocus reticulatus Stev. ex Adam., Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng., 
Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur, Pulsatilla patens (L.) Mill., P. pratensis (L.) 
Mill., Muscari neglectum Guss. ex Ten., Adonis vernalis L., A. wolgensis Steven. ex DC., 
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які виявлені досить чисельно у місцезнаходженнях. Схили балки на багатьох ді-
лянках зайняті ценозами Stipa capillata L. – виду, включеного до Червоної книги 
України [9], а угруповання, які він утворює, – до Зеленої книги України [3]. Вони 
є двопід’ярусними. У першому ярусі домінує Stipa capillata, у другому – типові 
види степового різнотрав’я. 

По тальвегу основної балки, спрямованої з північного сходу на південний за-
хід, протікає вузький водотік, який може пересихати. До цього біотопу приурочені 
угруповання прибережно-водяної та болотяної рослинності. Понад струмком тяг-
нуться угруповання Glyceria maxima (С. Hartm.) Holmb., Typha latifolia L., Carex 
acutiformis Ehrh. із типовим гігрофільним різнотрав’ям: Eupatorium cannabinum L., 
Ptarmica cartilaginea (Ledeb.) Ledeb., Lythrum virgatum L., Sonchus palustrtis L., Scu-
tellaria galericulata L., Lycopus europaeus L. По високих рослинах піднімаються 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Solanum dulcamara L. У таких умовах виявлені регіо-
нально рідкісні (Valeriana exaltata Mikan fil., Inula helenium L.) та інші (Acorus cala-
mus L., Symphytum officinale L. , Sanguisorba officinalis L. та ін.) лікарські рослини.

По периферії цих угруповань і попід схилами формуються лучні ценози  
з домінуванням Poa pratensis L., Dactylis glomerata L., Elytrigia repens (L.) Nevski, 
на засолених ґрунтах – Festuca orienalis (Hack.) V. Krecz. Флористичне ядро фор-
мують типові лучні види: Trifolium pratense L., Lotus ucrainicus Klok., Achillea sub-
milefolium Klok. et Krytzka, Daucus carota L., Cerastium holosteoides Fries., Cicho-
rium intybus L., Stellaria graminea L., Ononis arvensis L. та ін. Численними є Leucan-
themum vulgare Lam., Campanula rotundifolia L., Filipendula vulgaris Moench, Rumex 
acetosa L., які при квітуванні створюють аспект угруповань. У цих умовах форму-
ються мало поширені в регіоні угруповання Briza media L.

Із боку очисних споруд у балку заходять деревні насадження, які формують 
Robinia pseudoacacia L., Quercus robur L., Acer platanoides L., Populus alba L., з участю 
Betula pendula Roth зі збідненим трав’янистим покривом, де домінують в основному 
нітрофіли: Urtica dioica L., Geum urbanum L., Galium aparine L., Alliaria petiolata (Bieb.) 
Cavara et Grande, Chelidonium majus L.та ін. На схилах трапляються осикові колки (гру-
пи дерев Populus tremula L.).

У флорі Черевківського яру виявлено 23 види вищих судинних рослин, із яких 
9 занесено до Червоної книги України [9](ЧКУ; Astragalus dasyanthus – і до Євро-
пейського Червоного списку (ЄЧС), два – до Додатку 6 Бернської конвенції [5] (БК), 
13 – до регіонального списку, тобто охороняються у Полтавській області [1] (РС).

Наводимо коротку характеристику їх місцезростань і стану популяцій. Види 
для зручності наводяться в алфавітному порядку.

Adonis vernalis (ЧКУ) та A. wolgensis (ЧКУ) по-різному поширені на дослі-
джуваній території. Перший вид пов’язаний здебільшого з верхівками схилів, до 
їх підніжжя не спускається. Популяція другого виду велика і щільна, пов’язана з 
верхніми і середніми частинами схилів, репрезентована особинами різних вікових 
спектрів. Проте життєздатність її залежить від того, як випалюється яр, при інтен-
сивному випалюванні площа куртин зменшується. Трапляються рідко.

Astragalus dasyanthus (ЄЧС, ЧКУ) представлений досить численно і здебіль-
шого рослинами генеративного віку, які ростуть у середній частині більш-менш 
крутого схилу. Куртини незначні за площею. Трапляється дуже рідко.
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Astragalus corniculatus Bieb. (РС) трапляється у складі лучно-степової рос-
линності, переважно у верхній частині схилів, щільними куртинами. Трапляється 
спорадично.

Bulbocodium versicolor (ЧКУ) пов’заний зі середніми і нижніми частинами 
схилів балкової системи переважно північної експозиції, домінує у складі ранньо-
весняних синузій, утворює розріджені куртини смужкового типу. Трапляється рідко.

Campanula persicifolia L. (РС) трапляється здебільшого в нижній частині 
схилів попід деревами та кущами, поодиноко та різними за чисельністю групами, 
іноді утворюють куртини. Трапляється спорадично.

Crocus reticulatus (ЧКУ) поширений у верхній частині схилів різної експози-
ції. Виступає домінантом ранньовесняних синузій, на деяких ділянках утворює 
щільні куртини. Трапляється рідко.

Dactylorhiza incarnatа Soo (ЧКУ) виявлений по тальвегу балки у складі луч-
но-болотної рослинності, у різні роки представлений різною кількістю як генера-
тивних, так і вегетативних особин. Трапляється дуже рідко.

Pedicularis kaufmanniї Pinzg. (РС) трапляється при основі схилів в екотонних 
смугах. Трапляється рідко.

Echium maculatum L. (БК, РС) виявлений одиничними екземплярами в се-
редній частині схилу балки південної експозиції у складі лучно-степової рослин-
ності. Рослини постійно фіксуються в даному місцезнаходженні – одному із трьох 
відомих місцезнаходжень виду в Полтавській області [1]. Трапляється дуже рідко.

Hyacinthella leucophaea (РС) представлений середньої величини популяці-
єю, яка пов’язана зі слабо зарослими і середньо зарослими степовими ділянками 
у верхній і середній частині схилів. Крупні особини відмічені біля наритвин слі-
паків і на змивах. Трапляється спорадично.

Inula helenium (РС) виявлений куртинами різної чисельності у складі боло-
тяної рослинності по периферії угруповань. Трапляється рідко.

Iris pumila L. (РС) трапляється незначними за площею куртинами на серед-
ньозарослих степових ділянках. Кольори. Трапляється рідко.

Linum austriacum L. (РС) трапляється на нижніх і середніх частинах схилів 
різних експозицій у складі степової рослинності, здебільшого в угрупованнях 
Festuceta valesiacae. Трапляється спорадично.

Muscari neglectum (РС) росте на середньозарослих лучно-степових ділянках, 
здебільшого попід кущами. Домінант ранньовесняних синузій. Трапляється рідко.

Orchis palustris L. (ЧКУ) виявлений на лучно-болотних ділянках по тальвегу 
балкової системи. Представлений поодинокими особинами прегенеративного та 
генеративного віку. Трапляється дуже рідко.

Pulsatilla patens (ЧКУ) має вигляд великої популяції на схилах балки, але не 
поширюється до самого низу схилів. Популяції з рослинами різних вікових станів 
із різними розмірами куртин – від 20–25 м2, подекуди до 40 м2. Трапляється спо-
радично.

P. pratensis (ЧКУ) росте майже всюди як на верхніх частинах схилів, так і по 
тальвегу балки, обабіч ґрунтових доріг. В умовах нижніх частин схилів популяція 
виду численна з наявністю рослин різних вікових станів, куртини подекуди щільні 
та великі, а також багато молодих поодиноких особин. Трапляється спорадично.
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Sanguisorba officinalis (РC) утворює щільні куртини в умовах гігроморфних 
біотопів, насамперед у нижній частині схилів, що межують із лучно-болотними 
ділянками. Виявлений у деяких місцях яружно-балкової системи. Трапляється 
спорадично.

Scilla bifolia L. (РС) знайдений під дикою грушею, що росте на схилі – тіль-
ки одна куртина з поодиноких рослин генеративного і прегенеративного віку. Тра-
пляється дуже рідко.

Stipa capillata L. (ЧКУ) представлена фрагментарно на верхівках схилів, по-
декуди на їх середніх частинах, де утворює різні за площею куртини. Із кожним 
роком збільшує площі. Трапляється спорадично.

Trinia kitaibelii Bieb. (РС) росте поодиноко у складі степової рослинності  
у верхніх частинах схилів. Трапляється рідко.

Valeriana exaltata (РС) виявлена групами рослин у складі болотяної рослин-
ності по тальвегу балкової системи. Трапляється рідко.

На слабозарослих ділянках степових схилів трапляється Morchella steppicola 
Zer. – гриб, який утворює плодові тіла навесні. Занесений до Червоної книги Укра-
їни. Трапляється спорадично.

Зважаючи на високі показники наукової та созологічної цінності фіторізнома-
нітності Черевківського яру (флористичну й ценотичну унікальність, ландшафтну  
й ценотичну репрезентативність), враховуючи багатий і різноманітний тваринний 
світ місцевості, у складі якого є і раритетні види, ми обґрунтували доцільність запо-
відання його у статусі ландшафтного заказника загальнодержавного значення пло-
щею понад 75 га у межах Черевківської сільської ради Оржицького району та Оста-
півської Лубенського району, на який покладаються природоохоронні, екологічні та 
відтворювальні функції. Основна мета його створення – збереження у природному 
стані комплексів яружно-балкової системи, де збереглася рослинність лучних степів 
і виявлені місцезнаходження рідкісних видів флори та мікобіоти. 

За умови створення заказник стане важливим об’єктом природно-заповідної 
мережі Полтавщини та регіональної екомережі. Оскільки більшість природно-за-
повідних об’єктів Оржицького району забезпечують охороною водяну, водно-бо-
лотяну, лучно-болотяну та лісову рослинність (99,5 % від загальної площі локаль-
ної природно-заповідної мережі Оржицького району) і лежать уздовж річок Сули 
та Оржиці здебільшого у південно-східній його частині [6], даний об’єкт призна-
чений охороняти природні комплекси яружно-балкової системи в долині малої 
річки Сліпорід (правої притоки Сули) – осередку збереження біорізноманіття, зо-
крема й лучно-степового, та генофонду рідкісних видів флори.

Створення ландшафтного заказника необхідне також для усунення загроз біо-
різноманіттю, які виявлені на даній території. Насамперед, це врегулювання питан-
ня про стихійну розробку піщаного кар’єру в яру площею 1,5 га, який нині розро-
бляється головним чином по краях. Негативно позначається на стані лучно-степової 
рослинності й постійне неконтрольоване випалювання, особливо ранньовесняне, 
що призводить до знищення рідкісних ефемероїдів і порушує цикли розвитку рос-
лин і тварин. Щоби недопустити заростання лісо-чагарниковою рослинністю від-
критих степових ділянок, доцільно рекомендувати регламентоване сінокосіння та 
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випасання. Загалом, у межах об’єкта передбачена природоохоронна, наукова та по-
части господарська діяльність, визначена чинним законодавством України.
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ВОДНІ ОСЕЛИЩА, СФОРМОВАНІ ЧУЖОРІДНИМИ ВИДАМИ,  
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНКАХ

Сон М.О.
Інститут морської біології НАН України, Одеса

e-mail: michail.son@gmail.com

Використання кодифікованих оселищ у системах екологічного моніторингу 
та біоіндикації останніми роками стає головним новим трендом в екологічних 
оцінках прибережних і морських вод. 

Ключове місце оцінка стану та розподілу оселищ займає в цілому ряді де-
скрипторів якості довкілля, які використовуються у Рамковій директиві морської 
стратегії ЄС. Номенклатурною базою при цьому слугує міжнародна класифікація 
оселищ EUNIS Habitat Classification. Елементами індикації, пов’язані з оселища-
ми в екологічних оцінках можуть бути дуже різноманітні: різноманіття оселищ, їх 
площа, сполучність, мозаїчність, наявність ключових, типових або рідкісних осе-
лищ, стан окремих оселищ та ін. 

Найбільш принциповим елементом індикації, який забезпечує порівняння 
результатів з іншими блоками екологічних оцінок у рамках діючих протоколів єв-
ропейських екологічних директив, є стан оселища за градієнтом антропогенної 
трансформації (від еталонного стану до стану знищеного оселища). 

Аналіз комплексу оселищ, специфічних для чорноморського регіону, в про-
цесі кодифікації яких була використана наявність чужорідних видів, показав, що 
їх можна поділити на кілька типів:

1) нові типи оселищ, абіотичні умови яких сформовані чужорідними видами 
(наприклад, A2.73 Pontic Ficopomatus enigmaticus reefs);
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2) оселища, угруповання яких сформовані переважно чужорідними видами 
(A5.237B Pontic fine and muddy sands with Mya arenaria);

3) оселища, для угруповань яких у сучасних умовах характерні чужорідні 
види (A5.328 Pontic mud with Spisula subtruncata, Syndesmia fragilis, and Cardium 
paucicostatum in low and variable salinity).

Якщо у першому випадку чужорідні види стають екосистемними інженера-
ми, які формують нові оселища, не схожі з оселищами, які були на їхньому місці, 
то в інших випадках окремо кодифіковані оселища, які містять чужорідні види,  
є радше стадіями змін первинного оселища, яке в еталонному стані не містило 
цих чужорідних видів. Така ситуація формує цілу низку ряд методологічних про-
блем, основи вирішення яких тепер не сформовані. 

На наш погляд, потрібне одночасне відокремлення “деградованих” оселищ 
у системі кодифікації (як доповнених чужорідними видами, так і збіднених у ре-
зультаті загального антропогенного навантаження) та врахування цієї проблеми  
в конкретних системах екологічної індикації за рахунок доповнення кодифікова-
них оселищ “робочими” кодами, які описують градієнт змін оселища (наприклад, 
некодифікованими еталонними варіантами оселищ, знищеними у природі). Осо-
бливий інтерес щодо цілей екологічної індикації також викликає окреме дослі-
дження оселищ, абіотичні умови яких сформовані чужорідними видами.

МІНЛИВІСТЬ ВЕГЕТАТИВНИХ КЛОНІВ ГАМЕТОФІТУ МОХУ 
CAMPYLOPUS INTROFLEXUS (HEDW.) ВRID. 
ЗА ВПЛИВУ ІОНІВ КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ

Соханьчак Р.Р.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

e-mail: stentor62@gmail.com

Інтенсивний розвиток промисловості й активне видобування корисних копа-
лин спричиняють значне надходження у біосферу токсичних сполук, зокрема важ-
ких металів. Акумуляція іонів важких металів у тканинах рослин призводить до 
метаболічних порушень, унаслідок чого може відбуватися гальмування росту  
й інших фізіологічних процесів, а інколи навіть і загибель рослини. Об’єктом до-
слідження був адвентивний вид Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., який уперше 
для флори України виявлено нами на відслоненнях відвалу шахти “Надія” [1]. 
Оскільки фітотоксичність субстратів на відвалах вугільних шахт зумовлена наяв-
ністю у них підвищених концентрацій важких металів, метою роботи було дослі-
дити вплив найбільш токсичних металів (Pb і Cd) на мінливість вегетативних кло-
нів із різних фрагментів гаметофіту моху. Дослідження проводили у контрольова-
них умовах за методиками, загальноприйнятими для вирощування лабораторної 
культури мохів [2].

Встановлено, що для регенерантів ізольованих листків C. introflexus леталь-
ними концентраціями виявились 10-3, 10-4 моль/л Cd та 10-3 моль/л Pb, які повністю 
гальмували регенерацію та зумовлювали некроз клітин листків і швидке їх відми-
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рання. На середовищах з 10-5 моль/л Cd кількість регенерантів, що вижили, стано-
вила 17–23 %, спостерігалося слабке галуження протонеми, а до двох місяців ве-
гетації культури відбулася загибель майже всіх (95–97 %) вегетативних клонів. За 
концентрацій у середовищі 10-6 моль/л Cd та 10-4–10-6 моль/л Pb регенерація час-
тин гаметофіту моху становила 80–90 %. На 62–65 добу вегетації культури за кон-
центрації 10-6 моль/л Cd у живильному середовищі та у середовищі без додавання 
важких металів (контроль) спостерігали початок деструктивних змін протонеми.

Отже, токсичний ефект іонів кадмію та свинцю проявлявся на всіх стадіях 
розвитку гаметофіту C. introflexus, оскільки під впливом важких металів насампе-
ред блокуються ті ланки метаболізму, які пов’язані з активним ростом. Найчутли-
вішою в онтогенезі моху була стадія формування бруньок і розвитку гаметофорів. 
Виявлено більшу токсичність кадмію, летальні концентрації якого були на поря-
док більшими, ніж для свинцю.

1. Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. – новий адвен-
тивний вид моху для флори України // Укр. бот. журн. 2010. Т. 67, № 3. C. 432–437.

2. Щербаченко О.І. Вплив іонів важких металів на ростові та фізіолого-біохімічні реакції 
піщаних і водних культур моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. // Біологічні 
Студії / Studia Biologica. 2012. Т.6, № 2. С. 179–188.

ФЕНОТИПНА МІНЛИВІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ (PELOPHYLAX) ВОДОЙМ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНЬОГО ПАРКУ

Стах В.О., Хамар І.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: vstax_77@mail.ru

Поліморфізм – відоме й поширене серед тварин явище. Земноводні не є ви-
нятком. Наявність у конкретного виду різних морф вказує на генетичну неоднорід-
ність популяції, яка, у свою чергу, забезпечує адаптивну варіабельність виду. Сту-
пінь вираженності конкретного фену може свідчити про чистоту водойм. Саме тому 
детальний аналіз фенетичної мінливості зелених жаб є актуальним для вивчення як 
з теоретичного погляду, так і для практичного використання.

Водойми, на яких відбирався матеріал, мали різне призначення, а саме: скид-
ний канал Добротвірської ТЕС; водойми, що виникли у результаті заповнення во-
дою колишніх сірчаних кар’єрів; рибничі стави; водойми, що використовують  
з рекреаційною метою.

Зелені жаби (Pelophylax) на території Львівської області й Шацького націо-
нального природного парку представлені трьома видами, саме: жаба озерна – 
Pelophyax ridibundus, жаба ставкова – Pelophyax lessonae та життєздатний гібрид 
двох попередніх – жаба їстівна – Pelophyax esculentus.

Матеріал відбирали в польових умовах за допомогою сачка. Для аналізу було 
залучено такі фенотипні ознаки: забарвлення спини (світло-зелене, зелене, темно-
зелене, світло-коричневе, коричневе, темно-коричневе), жовті плями на гомілці  
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(є, немає), дорзомедіальна смуга (добре виражена, слабо виражена, переривчаста, 
немає), плямистість верхньої частини тіла (плями диференціювали за розміром  
і кількістю), забарвлення черева та горла (темне, світле), забарвлення стегна та 
гомілки (суцільні поперечні смуги, переривчасті поперечні смуги, плями), колір 
очей (яскраво-жовтий, золотисто-коричневий), структура шкіри (жорстка, гладка).

Домінантними фенотипними ознаками були: наявність дорзомедіальної сму-
ги і жовтих плям на гомілці; переважання темного горла та черева над світлим; 
наявність переривчастих поперечних смуг на стегні та гомілці; переважання світ-
ло-зелених і світло-коричневих тонів спини.

У водоймах із високим вмістом сполук сірки найчастіше траплялися особи-
ни, які суттєво відрізнялися за фенотипом від інших, а саме: були без рисунка на 
стегні та гомілці або ж не містили шкірного пігменту (були білого кольору).

Отже, найбільша варіабельність фенотипів трьох видів зелених жаб (Pelo-
phylax) була виявлена у водоймах із нестабільними гідрологічними та гідрохіміч-
ними умовами, які зумовлені ступенем антропогенного навантаження гідроеко-
системах.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЛУЧНИХ І БОЛОТНИХ КУЛИКІВ (CHARADRII) 
НА ОСНОВНИХ ГНІЗДОВИХ ДІЛЯНКАХ ВОЛИНІ У 2015 РОЦІ

Струс Ю.М.1, Горбань І.М.2

1Державний природознавчий музей НАН України, Львів
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: yurastrus@gmail.com

Чисельність гніздових популяцій низки видів куликів (Charadrii) у Європі 
значно знизилася за останні кілька десятиліть. В основному це пов’язано з дегра-
дацією гніздових біотопів, яка спричинена наслідками осушувальної меліорації та 
змінами у сільськогосподарській практиці. Найбільше, а саме на 40–60 % [1–3], 
чисельність зменшилась у видів, життя яких тісно пов’язане з найвологішими типа-
ми біотопів і сільськогосподарськими ландшафтами, а це кулики вологих лук і пасо-
вищ (Vanellus vanellus, Limosa limosa, Numenius arquata) та кулики боліт (Gallinago 
media, Gallinago gallinago). Найважливіші локалітети гніздування перелічених ви-
дів на теренах заходу України завжди були розміщені на Поліссі. Так є і сьогодні, 
хоча чисельність усіх видів значно зменшилася. Зважаючи на швидкі темпи спаду 
чисельності куликів, на гніздуванні необхідний їх постійний моніторинг для адек-
ватної оцінки трендів чисельності й охоронних статусів видів, тому в цій публікації 
ми подаємо актуальну чисельність гніздових пар куликів на деяких ключових ділян-
ках Волинського Полісся у 2015 р.

Навесні 2015 р. ми здійснили низку обліків чисельності на більшості відомих 
нам ключових ділянок гніздування куликів у межах Волинської області, а саме в її 
Поліській частині. Більшість обстежених території розташована в долині р. Прип’ять. 
Було охоплено північ Волині від Шацького НПП на заході до НПП “Прип’ять Сто-
хід” (оз. Люб’язь) на сході. Загалом було обстежено 25 ділянок.
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Обліки на ділянках проводили методом абсолютного підрахунку. Чисельність 
гніздових пар для Gallinago gallinago оцінювали як кількість токуючих самців, по-
множену на 2. Для Gallinago media у таблиці з чисельністю подано безпосередні 
результати обліків птахів на місцях токування, де, ймовірно, більшу частину птахів 
становили самці. Для решти видів чисельність пар оцінена на основі комбінованої 
інформації про кількість токуючих самців і кількість самок на ділянках.

Загалом гніздовий сезон 2015 р. можна охарактеризувати як невдалий для 
куликів. На більшості ділянок чисельність гніздових пар виявилася меншою, ніж 
у попередні роки. Частина ділянок узагалі була незаселена. На нашу думку, це 
пов’язано з погодними особливостями весни 2015 р., яка перш за все була дуже 
сухою. На багатьох ділянках у травні не було тимчасових водойм, на відміну від 
попередніх років. Там, де водойми були, рівень води виявився значно нижчий. На 
жаль, ми не володіємо точними даними про “обводненість” території на зразок 
рівня ґрунтових вод, площ тимчасових водойм на луках чи рівня води на болотах, 
тому доводиться описувати ситуацію у досить загальних термінах.

Чисельність лучних і болотних куликів 
на основних гніздових ділянках Волині у 2015 р.
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1 Луки/пасовище в долині р. Прип’ять,
с. Люб’язь і Хоцунь (N51,84943° E25,47328°) 3 2 6 - 5 -

2 Луки/пасовище вздовж оз. Люб’язь з боку 
с. Підкормілля (N51,815965° E25,486994°) 11 10 3 - 4 -

3 Луки/пасовище біля с. Люб’язь
(N51,821603° E25,451889°) 8 2 2 - - -

4 Луки/пасовище в долині р. Цир, с. Бірки
(N51,819247° E25,191978°) 16 8 6 4 4 13

5 Луки/пасовище біля с. Велика Глуша,
(N51,828889° E25,033379°) 1 - - - - -

К
.-К

аш
ир

.

6 Луки/пасовище в долині р. Турії біля  
с. Щитинь (N51,783474° E24,854835°) 4 1 - - - -

Ра
тн

ів
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й

7 Луки/пасовище з пд-сх сторони оз. Волянське,
хут. Хабарище (N51,870989° E24,902916°) 3 1 1 1 4 -

8 Луки/пасовище біля с. Річиця
(N51,767051° E24,663620°) - - - - - -

9 Луки/пасовище в долині р. Прип’ять біля 
с. Якушів (N51,710031°, E24599126°) 1 - - - 1 1

10 Луки/пасовище в долині р. Рата,
с. Гута (N51,618951° E24,085798) 2 1 - - - -
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Ш
ац

ьк
ий

11 Луки/пасовище біля с. Підманево
(N51.459946° E23.793846°) 6 4 3 - 3 -

12 Торфове болото “Уничі”, с. Мельники
(N51,563907° E23,943329°) - 5 3 1 6 3

13 Торфове болото в урочищі “Став”, біля
с. Мельники (N51,537366° E23,940582°) 3 4 2 1 3 4

14 Торфове болото біля оз. Соминець
(N51,522684° E23,890392°) - 1 2 - 2 -

15 Торфове болото біля зх берегів оз. Люцимер
(N51,468437° E23,912411°) - 1 - - 3 -

16 Лучні ділянки біля оз. Люцимер 
(пн-сх береги) (N51,487501° E23,945543°) 2 3 1 - 2 -

17
Торфове болото і лучні ділянки біля 
оз. Кругле і Довге (зх береги) 
(N51,508559° E23,963979°)

3 4 2 - 3 -

18 Урочище “Колесо”, торфові та лучні ділянки
(N51,474390° E 23,746280°) 2 2 1 - 2 -

19 Заплавні луки біля берегів оз. Пулемецьке
(N51,512094° E23,757935°) 3 4 2 - 3 1

20 Болото “Смолюхи” біля північних берегів 
оз. Пулемецьке (N51,538438° E23,728854°) 1 2 2 - 2 -

21 Торфова ділянка біля північних берегів 
оз. Світязь (N51,518975° E23,847969°) 1 2 - - 1 -

22 Заплавна ділянка річки Західний Буг, на пн-зх 
від с. Грабово (N51,457987° E23,660658°) 2 2 1 - 1 -

23 Урочище “Малий низ” вище р. Копаївки, на 
північ від с. Піща (N51,620286° E23,779106°) 2 2 - - - -

Ст
ар

ов
иж

.

24 Торфове болото біля пн берегів оз. Пісочне,
с. Любохини (N51,502891° E24,203150°) 1 2 3 - 2 2

25 Торфове болото навколо оз. Бронець,
с. Любохини (N51,492614° E24,193621°) 2 4 2 1 3 2

Примітка: * – для Gallinago media подано чисельність виявлених особин.

Обліки куликів на низці ділянок були проведені в рамках виконання проекту 
“Distribution, population size, habitats and conservation of Common and Great Snipe in 
Western Polissia region” за фінансової підтримки фонду “The Rufford Foundation”.

1. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife 
International. 2004. P. 107–132.

2. Waterbird Population Estimates / Ed. S. Delany, D. Scott / Wetlands International. Wageningen, 
The Netherlands. 2006. 239 p.

3. Trends of common birds in Europe, 2014 update [Електронний ресурс] http://www.ebcc.
info/index.php?ID=557 

Закінчення таблиці
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ВПЛИВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ НА ЗАГАЛЬНИЙ ВМІСТ 
ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У КОРІННІ РОСЛИН КОМИША ЛІСОВОГО 

(SCIRPUS SYLVATICUS L.)

Сударікова А.І., Микієвич І.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

е-mail: an.sudarikova@gmail.com

Значну частку світової економіки формує дохід від торгівлі нафтопродукта-
ми. Масштаби використання нафти вражаючі – вони становлять у середньому 73,4 
мільйона барелів на добу [5]. Відомо, що у процесі видобутку, транспортування й 
переробки велика частина нафтопродуктів потрапляє у навколишнє середовище, 
внаслідок чого порушується природний баланс в екосистемах і гине велика кіль-
кість флори та фауни. 

Унаслідок забруднення рослини перебувають під впливом різноманітних за 
складом і властивостями нафтопродуктів. Відомо, що нафтові вуглеводні можуть 
проникати у рослину і транспортуватися по ній, включаючись у метаболізм.

Вплив нафтового забруднення на морфометричні та фізіологічні показники 
прибережно-водної рослини комиша лісового (S. sylvaticus) оцінювали за їх змі-
ною в ході лабораторного дослідження протягом 30 діб. Комиш лісовий – багато-
річна трав’яниста рослина, що входить в перелік водних рослин, рекомендованих 
у стандартних тестах на токсичність.

Відомо, що одним із чинників, які зумовлюють стійкість рослин до екзоген-
ного впливу, є наявність фенольних сполук, які відіграють важливу роль у підтри-
манні рослинного організму у стресових умовах. Ці проміжні продукти обміну 
мають широкий спектр біохімічної та фізіологічної дії [2–4]. 

Для вивчення адаптації рослин до стресових чинників, обумовлених впли-
вом нафтового забруднення, було закладено лабораторний дослід і визначено змі-
ни загального вмісту фенольних сполук за дії різних концентрацій нафтового за-
бруднення води протягом 30 діб. 

Дослід закладали у лабораторних умовах. У вегетаційні посудини об›ємом 
3,7 дм3, діаметром 56 см, додавали ґрунт масою 1 кг і висаджували по 3 рослини 
S. sylvaticus. Через 1,5 тижня додавали 1 дм3 води та нафту у концентраціях 0,3, 2, 
5 та 8 %. За контроль було взято рослини, що розвивалися за таких самих умов, без 
додавання нафти. 

Найвиразніша відмінність між показниками вмісту фенольних сполук про-
стежувалася на 20-ту добу досліду. Показник концентрації фенольних сполук при 
дії 8 % нафтового впливу перевищував контрольний варіант у 4 рази і становив 
309 мг/г сирої речовини, тоді як контроль – 71 мг/г. Натомість, на 10-ту добу від-
мінність між досліджуваними концентраціями і контролем була незначна і стано-
вила у контрольному зразку 13 мг/г, тоді як при дії найвищої концентрації – 19,4 
мг/г. Можемо зробити висновок, що за 10 добовий термін нафтового впливу на 
досліджувані рослини вміст фенольних сполук змінюється неактивно, порівняно 
з результатами 20-ї та 30-ї діб спостереження. Як відомо з праць ученого В.В. По-
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льового, який вивчав етапи стресових реакцій у рослинних організмах, існують 
фази первинної стресової реакції, адаптації та виснаження ресурсів [3]. 

Результати дослідження показали, що зі збільшенням тривалості нафтового 
впливу зростає концентрація фенольних сполук, досягаючи максимального зна-
чення при дії 8 % нафтового забруднення на 30-ту добу спостережень. Зростання 
вмісту фенолів зі збільшенням концентрації та тривалості нафтового впливу під-
тверджує їхню участь у відповіді рослинного організму на стресові умови.

1. Ермакова А.И. Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермакова. Л., 
1972. 364 с.

2. Кобилецька М., Терек О. Вплив іонів кадмію на вміст фенольних сполук та вільного 
проліну в рослинах кукурудзи // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2002. Вип. 28. С. 311–316.

3.  Макрушин М.М., Макрушина Є.М., Петерсон Н.В., Мельников М.М. Фізіологія рос-
лин. / за ред. М. М. Макрушина: підручник. Вінниця: Нова Книга, 2006. 416 с.

4.  Shetty K. Role of proline-linked pentose phosphate pathway in biosynthesis of plant pheno-
lics for functional food and environmental applications; a review. Process Biochem. 2004.  
Р. 789–803.

5. https://www.eni.com/world-oil-gas-review-2014 [Електронний ресурс].

ФАУНА ГНУСУ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО РІВНЕНСЬКОГО 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

Сухомлін К.Б., Зінченко О.П., Зінченко М.О.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

e-mail: suhomlin_k@rambler.ru, zinchenkoap@gmail.com

Гнус – літаючі кровосисні двокрилі комахи, серед яких переважають пред-
ставники справжніх комарів (Culicidae), мошок (Simuliidae), ґедзів (Tabanidae). 
Об’єктами шкідливого впливу гнусу є як людина, так і свійські та дикі тварини. 
Масові їх напади заважають нормальній роботі й відпочинку людей. Негативна 
дія цих комах на сільськогосподарських тварин проявляється у зменшенні працез-
датності коней, надоїв молока у корів і втраті ваги тіла. Важливе значення ці кро-
вососи мають як переносники збудників хвороб людей і тварин. До хвороб, що 
передаються комарами, належать малярія, туляремія, лімфоцитарний хоріоменін-
гіт, бруцельоз, філяріози. Мошки викликають симуліїдотоксикоз і переносять он-
хоцеркоз великої рогатої худоби. Ґедзі є переносниками туляремії, сибірської ви-
разки, емфізематозного карбункула та ін. інфекцій, їхні укуси спричиняють дерма-
тити [2; 4; 5].

Матеріалом для написання роботи послужили власні дослідження і збори, 
проведені на території Володимирецького району у продовж 2012–2014 рр. Стаці-
онарні спостереження проводили на околицях м. Кузнєцовськ (заплава р. Стир), 
біля с. Більська Воля (лісовий ландшафт). Для вивчення фенології та динаміки 
чисельності самок комарів, мошок і ґедзів використовували три контрольні ділян-
ки (денні схованки), що розташовані в м. Кузнєцовськ. Денні схованки (хліви) 
були розміщені на відстані 150–200 м від річки. Також використовували три ді-
лянки на узліссі мішаного лісу біля с. Більська Воля. 
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Облік преімагінальних фаз гнусу проводили у річці Стир, меліоративних ка-
налах, розташованих поблизу м. Кузнєцовськ, сіл Рудка та Більська Воля. 

Облік кровосисних комах проводили за уніфікованими методами, пробіркою 
“на собі”, сачком навколо свійських тварин [2, 3, 5]. Спостереження проводили 
один раз на тиждень з початку помітного льоту комарів і мошок до його практич-
ного припинення, в години максимальної активності – з 6 до 10 години зранку та 
з 18 до 22 години ввечері. Ґедзів збирали упродовж цілого дня.

Екологічний аналіз симуліїд проведено на основі індексів, запропонованих 
В. М. Беклемішевим [1]: домінування, поширення, рясності (див. таблицю).

Поширення та чисельність імаго гнусу Володимирецького району
Вид ІД (%) IП (%) ІР (%)

Сulicidae
Anopheles claviger (Meigen, 1804) 3,8 54,1 2,17

Anopheles maculipennis maculipennis Meigen, 1818 9,4 99,0 5,38

Anopheles maculipennis messeae Falleroni, 1926 6,2 51,5 3,62

Anopheles plumbeus (Stephens, 1828) 5,2 66,6 2,99

Aedes cinereus (Meigen, 1818) 8,4 71,4 4,86

Aedes geniculatus (Olivier, 1791) 2,5 42,8 1,46

Aedes vexans (Meigen, 1830) 6,3 52,3 3,66

Ochlerotathus caspius dorsalis (Meigen, 1830) 2,3 42,8 1,31

Ochlerotathus intrudens (Dyar, 1919) 3,2 45,2 1,83

Ochlerotathus cataphylla (Dyar, 1916) 2,2 57,1 1,31

Ochlerotathus leucomelas (Meigen, 1804) 1,7 42,8 0,97

Ochlerotathus cantans (Meigen, 1818) 8,2 76,2 4,63

Ochlerotathus communis (De Geer, 1776) 8,5 80,9 4,89

Ochlerotathus cyprius Ludlow, 1919 0,2 10,0 0,11

Ochlerotathus riparius (Dyar et Knab, 1907) 0,3 10,0 0,15

Ochlerotathus behningi (Martini, 1926) 0,4 23,8 0,22

Ochlerotathus excrucians (Walker, 1856) 5,2 4,76 3,02

Ochlerotathus annulipes (Meigen, 1830) 0,2 11,2 0,11

Ochlerotathus flavescens (Muller, 1764) 1,3 21,5 0,78

Ochlerotathus punctor (Kirby, 1837) 4,1 32,6 2,39

Ochlerotathus sticticus (Meigen, 1838) 0,2 9,8 0,11

Ochlerotathus diantaeus (Howard, Dyar, Knab, 1913) 0,8 12,4 0,45

Culex pipiens Linnaeus, 1758 8,5 85,7 4,89

Culex territans Walker, 1856 1,9 4,7 1,08

Culex molestus Forskal, 1775 0,8 23,0 0,45
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Culiseta annulata Felt, 1904 4,4 33,1 2,54
Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906) 3,2 35,4 1,83
Mansonia richiardii (Ficalbi, 1889) 0,6 46,6 0,37
Разом 100 - 57,58

Simuliidae
Schoenbaueria pusilla (Fries, 1824) 11 0,3 2,9
Odagmia оrnata (Meigen, 1818) 42 3,4 6,0
Boophthora erythrocephala (De Geer, 1776) 308 30,3 64,0
Boophthora chelevini Ivashchenko, 1968 339 33,5 77,0
Wilhelmia equina (Linnaeus, 1758) 10 0,2 4,0
Simulium morsitans Edwards, 1915 69 6,1 14,0
Simulium paramorsitans Rubzov, 1956 105 9,8 12,0
Simulium promorsitans Rubtsov, 1956 42 3,4 12,0
Simulium shevtshenkovae Rubtsov 1965 19 10,5 12,0
Simulium longipalpe Beltyukova 1955 9 0,1 2,0
Simulium simulans Rubtsov, 1956 32 2,4 3,0
Разом 100 - 36,38

Tabanidae
Tabanus bovines Linnaeus, 1758 28,7 100 1,61
Tabanus bromius Linnaeus, 1758 24,0 91,6 1,34
Hybomitra ciureai (Seguy 1937) 21,3 83,3 1,19
Chrysops relictus Meigen, 1820 7,3 25,0 0,41
Chrysops punctifer Loew, 1856 12,0 25,0 0,67
Atylotus fulvus (Meigen, 1804) 4,7 8,3 0,26
Pangonius pyritosus (Loew, 1859) 2,0 8,3 0,11
Разом 100 - 5,59
Разом - - 100,00

У межах заходу Володимирецького району, на території, яка прилягає до 
Рівненського природного заповідника, серед гнусу зареєстровані представники 
трьох родин: Tabanidae – 7 видів, Сulicidae – 28 видів та Simuliidae – 11 видів.

Місцями виплоду гнусу є заплава р. Стир, меліоративні канали, озера, став-
ки, тимчасові водойми, утворені після сніготанення, підвали житлових будинків.

Серед комарів домінуючим (ІД 9,4) і поширеним (ІП 99,0) видом є An. m. 
maculipennis. Субдомінантами (ІД 8,4-8,5) з високим рівнем поширення (ІП 71,4–
85,7) є представники трьох видів: A. cinereus, O. communis, C. pipiens. Незначна 
чисельність (ІД 0,2) і локальне поширення притаманні O. cyprius, O. annulipes, 
O. sticticus.

Закінчення таблиці
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Серед мошок домінують (ІД 30,3-33,5) і поширені (ІП 64,0-77,0) представ-
ники роду Boophthora. Низька чисельність (ІД 0,1) і локальне поширення властиві 
для S. longipalpe. 

Серед ґедзів домінує (ІД 28,7) Tabanus bovines, субдомінантне положення 
(ІД 21,3–24,0) займають два види: H. ciureai та T. bromius. Ці три види ґедзів є по-
ширеними (ІП 83,3–100) на території дослідження, оскільки трапляються у біль-
шості зібраних проб. Низьку чисельність (ІД 2,0) та локальне поширення (ІП 8,3) 
має P. puritosa.

Аналіз рясності гнусу Володимирецького району дав змогу встановити, що 
основну масу серед кровосисних двокрилих становлять комарі (ІР 57,58), доволі 
високі показники мають мошки (ІР 36,83), а найнижчі показники – ґедзі (ІР 5,59). 
Серед комарів найбільші показники рясності мають представники роду 
Ochlerotathus (ІР 22,17), зокрема O. cantans і O. communis. Найвищий показник 
рясності (ІР 24,17) характерний для мошок роду Boophthora.

Фенологія кровосисних двокрилих визначається особливостями їх життєвого 
циклу та погодними умовами сезону. Першими з’являються O. communis, пізніше 
O. cantans, потім представники родів Anopheles, Aedes, Сulizeta, Culex. Зникають  
у тій же послідовності. Виліт мошок роду Boophthora відбувається на початку або  
в середині травня, а роду Similium – наприкінці травня – на початку червня. Самці 
вилітають на кілька днів раніше, ніж самки. Ґедзі вилітають у ІІІ декаді травня.

Найбільша чисельність комарів упродовж сезону 2014 р. становила: Anophe-
les – 12,5 особин/облік, Ochlerotathus – 45,2 особин/облік, Aedes – 35,4 особин/
облік, Culex – 24,0 особин/облік. Найбільша чисельність мошок сягала 40,0 осо-
бин/облік. Найбільша чисельність ґедзів – 7,0 особин/облік.

У добовому ритмі активності комарів виражені два максимуми: вранішній  
(з 3 до 5 год) і вечірній (з 20 до 23 год). Активність у вечірні години, загалом, у 1,5 
разу вища, ніж у ранкові. У похмуру і теплу погоду комарі активні цілодобово. 
Восени максимум активності спостерігається вдень, у найтепліші години.

Характер добового ритму мошок залежить від пори року. Наприкінці квіт-
ня – на початку травня інтенсивність льоту мошок іде по висхідній [5]. Найбільша 
їхня чисельність (49,3% зібраних особин) у цей період зареєстрована о 17 год. По-
чаток льоту, як правило, спостерігається з 8–9 год, сягаючи максимуму до 11–
12 год. О 19–20 год активність мошок припиняється. У середині травня літ триває 
до 20 год. До кінця травня, у червні й липні крива добової активності більш-менш 
подібна, вона має два підйоми – ранковий (6–10 год) і вечірній (17–21 год). Літ 
імаго починається на світанку і припиняється з настанням сутінків. Наприкінці 
серпня – на початку вересня, коли збільшується кількість днів із похмурою пого-
дою, мошки нападають упродовж усього світлового дня.

На початку сезону ґедзі починають літати в сонячні дні о 8–9 год ранку; в 
період масового льоту – о 7 год і в кінці сезону – з 7.30–8.00 год. Загальна тривалість 
добової активності ґедзів на початку сезону становить 12,5–13 год, в період масово-
го льоту – 15 год, а в кінці сезону скорочується до 12–13 год. За теплої, ясної погоди 
наростання добової активності на початку і наприкінці сезону відбувається більш 
плавно, ніж у розпалі сезону. Пік добової активності припадає на 13–15 год.
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Сезонна активність комарів родини Culicidae носить двовершинний харак-
тер, перший максимум триває з кінця травня до кінця червня. Цей максимум обу-
мовлений виплодом комарів весняної та весняно-літньої екологічної групи. Дру-
гий підйом чисельності у другій половині сезону (зі середини липня – до кінця 
вересня) створюється за рахунок комарів літніх екологічних груп і полісезонних 
видів роду Culex.

Літ імаго мошок починається на початку травня і триває до кінця вересня. 
Установлено два підйоми чисельності мошок, що нападають – весняний (травень) 
і літній (липень). Весняна активність мошок висока (у заплаві р. Стир нападає 
85 % зібраних із живителів особин), але нетривала (35–40 днів). Другий літній 
підйом активності симуліїд починається у другій половині червня і триває до по-
чатку серпня. Він відрізняється більшою тривалістю (70–85 днів), але меншою 
чисельністю (29,5 % зібраних особин).

Масовий літ ґедзів починається зазвичай 10–11 червня. Припинення масово-
го льоту відбувається за середніми показниками 11–12 липня. Середня тривалість 
масового льоту становить 33 дні. Встановлено, що сезонна активність ґедзів має 
вигляд одновершинної кривої. У сезонній активності ґедзів можна чітко виділити 
початок, середину і кінець літа. Чисельність ґедзів на початку літа (кінець травня–
початок червня) становить зазвичай не більше 20–30 особин/год на пастку. У роз-
пал масового льоту (середина червня-середина липня) чисельність ґедзів у різні 
роки варіює від 100 до 240 особин/год на пастку, а в середньому становить 180-
200 особин/год на пастку.

Таким чином, на території, прилеглій до Рівненського природного заповід-
ника, серед гнусу зареєстровані представники трьох родин: Tabanidae – 7 видів, 
Сulicidae – 28 видів і Simuliidae – 11 видів. Різні представники гнусу активні впро-
довж цілої доби. У нічні години з 20 до 8 години зареєстровано найвищу актив-
ність комарів, висока активність мошок припадає на ранкові (8–11) та вечірні го-
дини (18–21), а вдень (10–17) активні ґедзі. Сезонна активність комарів і мошок 
має два піки чисельності у травні та липні, а у сезонній активності ґедзів просте-
жується один пік чисельності зі середини червня до середини вересня. Загалом, 
різні групи гнусу нападають з кінця квітня до середини жовтня.

1. Беклемишев В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М.: Нау-
ка, 1970. 502 с.

2. Бошко Г.В. Гедзі. Diptera, Tabanidae. К.: Наук. думка, 1973. 207 с.
3. Кілочицька Н.П. Короткий визначник кровосисних комарів фауни України. К.: Гео-

принт, 2008. 90 с.
4. Кілочицький П.Я., Кілочицька Н.П. Роль кровосисних комарів у формуванні паразитар-

ного забруднення серидовища у м. Києві // Наук. вісник Нац. агр. ун–ту. 1997. С. 29–32.
5. Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. Мошки (Diptera: Simuliidae) Волинського Полісся Луцьк: 

РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. 308 с.
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ФІТОПЛАНКТОН ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ РАЦІОНУ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА 

ПРИРОДНИМИ КОРМАМИ ВПРОДОВЖ ВЕГЕТАЦІЙНОГО СЕЗОНУ

Тучапська А.Я., Чужма Н.П., Тучапський Я.В., Базаєва А.М.
Інститут рибного господарства НААН, Київ

e-mail: Anna.tuchapska@mail.ru

Вивчали особливості зміни угруповань фітопланктону вирощувальних ста-
вів унаслідок підвищення впродовж сезону вмісту природних кормів у раціоні 
цьоголіток коропа. Зокрема, поєднували внесення органічних добрив та інтродук-
цію Daphnia magna із підгодівлею молоді коропа культивованими гіллястовусими 
у період зниження біомаси зоопланктону в ставах. 

Робота проведена на вирощувальних ставах дослідного господарства Львів-
ської дослідної станції інституту рибного господарства протягом 2012–2013 років. 
Стави зарибнювали 3–4-добовими личинками любінського лускатого коропа, 
отриманими шляхом природного нересту. Цьоголітків коропа вирощували у моно-
культурі, щільність посадки личинок становила 30,0 тис. екз./га. 

Кожного року температурний режим і хімічний склад води дослідних ста-
вів при проведенні різних заходів інтенсифікації були схожими, основні гідрохі-
мічні показники перебували у межах рибогосподарських нормативів для коропо-
вих ставів.

Гідробіологічні проби фітопланктону відбирали 2–3 рази на місяць. Відбір, 
камеральну обробку проб і визначення якісного складу планктонних водоростей 
проводили за загальноприйнятими в гідробіології методиками і визначниками. 

За період досліджень у ставах було зареєстровано від 89 до 95 видів і вну-
трішньовидових таксонів водоростей, що належать до 7 систематичних відділів: 
зелені (Chlorophyta), синьозелені (Cyanophyta), евгленові (Euglenophyta), дінофі-
тові (Dinophyta), діатомові (Bacillariophyta), жовтозелені (Xanthophyta) та золотис-
ті (Chryzophyta). 

Проведення заходів зі стимулювання розвитку природної кормової бази, куль-
тивування Daphnia magna у садках і підгодівля цьоголітків кормовим зоопланкто-
ном мали незначний вплив на якісний склад фітопланктону в межах кожного року 
досліджень, проте значною мірою впливали на кількісні показники їх розвитку. 

Таксономічна структура фітопланктону дослідних ставів І та ІІ варіантів 
протягом років досліджень не відрізнялася. Домінуючу роль у формуванні видо-
вого складу фітопланктону в дослідних ставах відігравали зелені водорості, які 
становили від 26,6 до 82,0 % загальної кількості видів, та синьозелені – відповідно 
від 8,5 до 56,4 %. Субдомінантами виступали діатомові водорості, частка яких ко-
ливалась від 4,7 до 34,0 %. Водорості інших відділів не мали значного впливу на 
формування флористичного спектра фітопланктону.

У динаміці кількісного розвитку фітопланктону за різними варіантами до-
сліджень відмічено загальні закономірності. На початку вегетаційного періоду 
кількісний розвиток водоростей був найнижчим, потім, з другої половини липня 
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та в серпні, відбувалося підвищення чисельності й біомаси фітопланктону. Цьому 
сприяло й зафіксоване в цей період зростання концентрації біогенних речовин.

Середньосезонні показники біомаси фітопланктону дослідних ставів коли-
валися від 11,24 до 21,88 мг/дм3 і в межах кожного року досліджень були невіро-
гідно вищими у ставах із вищою рибопродуктивністю.

На основі середньосезонних біомас фітопланктону розрахували потенційну 
рибопродуктивність вирощувальних ставів, яку очікували у межах від 148,4 до 
288,8 кг/га, що становить 48,5–71,9 % загальної потенційної рибопродуктивністі 
за рахунок усіх основних компонентів природної кормової бази (фітопланктон, 
зоопланктон і зообентос). Проте вона майже не використовується при вирощуван-
ні коропа в монокультурі, що робить доречним застосування у вирощувальних 
ставах полікультури коропа із рослиноїдними рибами для більш повного спожи-
вання усіх кормових ресурсів.

Середньосезонна біомаса та потенційна рибопродуктивність 
вирощувальних ставів

Рік Варіант 
досліду

Фітопланктон Потенційна
рибопродуктивність 

за рахунок компонентів 
природної кормової бази, кг/га 

середньосезонна 
біомаса, мг/дм3,

M±m

потенційна 
рибопродуктивність, 

кг/га

2012
І* 11,24±0,84 148,4 207,6

ІІ** 12,59±2,17 166,2 324,4

2013
І*** 16,82±6,00 222,0 308,7

ІІ** 21,88±9,00 288,8 595,2

Примітка: * – удобрення, інтродукція D. magna, двотижнева годівля комбікормом (протеїн 
23,5%); ** – удобрення, інтродукція D. magna, підгодівля зоопланктоном – 65 кг/га; 
*** – внесення органічних добрив.

Вищі розрахункові величини потенційної рибопродуктивності в дослідних 
ставах, де цьоголіток коропа підгодовували культивованими гіллястовусими рако-
подібними у поєднанні з заходами для стимулювання природної кормової бази 
ставів, є підставою для широкого використання таких методів у практиці рибни-
цтва при вирощуванні посадкового матеріалу різних видів риб. 

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ НАЯВНИХ 
ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ХАРКІВЩИНИ

Філатова О.В.
Фармацевтичний національний університет, Харків

e-mail: ztaxon@bk.ru

До природно-заповідного фонду Харківщини на сьогодні включені 233 об’єк-
ти. Основа цієї мережі була сформована у 80-ті роки минулого сторіччя. Історично 
склалося, що третина з них має площу менше 10 га. Флористичне обстеження цих 
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територій довело їх значну ботанічну цінність. Так, на 64 таких територіях, що роз-
ташовані на площі лише 306 га, ростуть 103 види рідкісних рослин: 25 занесені до 
Червоної книги України, 78 – охороняються на території Харківської області.

Під час вивчення можливостей оптимізації мережі природно-заповідного 
фонду Харківщини були проведені флористичні дослідження природних територій, 
що межують з об’єктами ПЗФ. Особливу увагу приділяли околицям заповідних 
тери торій, площа яких не перевищує 7 га. Ми виявили 18 перспективних для роз-
ширення територій, що лежать у межах 16 районів Харківщини. Загальна площа 
цих об’єктів – 73,6 га. Це переважно степові ценози, де збереглися фрагменти луч-
них і чагарникових степів із рідкісними угрупованнями видів Stipa L. (Stipeta 
lessingia nae, Stipeta capillatae, Stipeta pulcherrimae), що занесені до Зеленої книги 
України, рідкісною цілинною флорою, серед якої ми найчастіше відзначали Adonis 
verna lis L., A. wol gensis Steven., Iris hungarica Waldst. & Kit., Pulsatilla pratensis (L.) 
Mill. s. l., які занесені до Червоної книги України, та рідкісні для області Amygdalus 
nana L., Clematis integrifolia L., Goniolimon tataricum (L.) Boiss., Linum hirsutum L., 
Teucrium polium L., Salvia aethiopis L., S. pratensis L., S. nutans L. тощо. Лише на 
одній території (ентомологічний заказник “Кущувате”) є можливість збільшити 
заповідну площу угруповань байрачних дібров волосистоосокових і яглицевих  
з 5,6 до 43,4 га. Тут ростуть рідкісні для області Campanula trachelium L., Pyrethrum 
corymbosum (L.) Scop., Viburnum opulus L. тощо. Ботанічна пам’ятка природи міс-
цевого значення “Гуртовівка” тепер має площу 2 га, її можна розширити до понад 
90 га за рахунок чорновільхових лісів і осокових боліт з Anacamptis palustris (Jacq.) 
R.M. Bateman, Eriophorum vaginatum L., Pedicularis palustris L. Ентомологічний 
заказник місцевого значення “Новоплатонівський”, де ростуть Glaux maritima L., 
Inula helenium L., тепер має площу 4 га. Площу заповідних угруповань засолених 
лук тут можна збільшити до 50 га.

Таким чином, обстеження довели доцільність збільшення площі 18 дослі-
джених територій майже у 15 разів, до 1046,8 га.

ВИДОВИЙ СКЛАД ВОДЯНИХ М’ЯКУНІВ НПП “БУЗЬКИЙ ГАРД”

Хоменко А.М., Утевський С.Ю., Сидоровський С.А.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків

e-mail: andrey.homenko.1993@gmail.com

Нами було проаналізовано видове різноманіття водяних м’якунів НПП 
“Бузький Гард” за матеріалами експедиції 2011 року. У процесі роботи було закла-
дено дванадцять станцій: станції № 1–5 закладені на р. Південний Буг, станції 
№ 6–10 – на струмках, що впадають у Південний Буг, станції № 11–12 – на р. Мерт-
вовод і р. Арбузинці. За отриманими даними нами було складено таблицю, у якій 
знаком “+” зазначені місця знахідок молюсків (див. таблицю).

Усього нами було виявлено шістнадцять видів молюсків, із них тринадцять – 
черевоногих і три – двостулкових. Домінуючим видом є Theodoxus fluviatilis,  
а субдомінантами – Viviparus viviparus і Planorbarius corneus.
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Види водяних м’якунів НПП “Бузький Гард”

№
з/п Види

Номери станцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Theodoxus fluviatilis + + + + + + + +

2 Viviparus viviparus + + +

3 Fagotia esperi + +

4 Microcolpia canaliculata +

5 Bithynia tentaculata +

6 Lymnaea truncatula +

7 Lymnaea psilia +

8 Lymnaea gueretiniana +

9 Lymnaea palustris +

10 Lymnaea turricula +

11 Planorbis planorbis +

12 Planorbarius corneus + + +

13 Costatella integra +

14 Unio crassus +

15 Pseudanodonta complanata + +

16 Dreissena polymopha +

Кількість виявлених видів 3 5 2 1 0 1 5 1 0 4 3 4

За цими даними ми порівняли станції за допомогою коефіцієнта Жаккара, на 
основі якого провели кластерний аналіз за методом приєднання сусідів (див. рису-
нок).

Дендрограма подібності фауни водяних м’якунів досліджуваних станцій 
(чорний колір – Південний Буг; темно-сірий – Мертвовод і Арбузинка; світло-сірий – струмки)
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Як бачимо, на цій дендрограмі поєднання подібних водойм у клади немає, 
оскільки очевидно, немає чіткої залежності видового складу м’якунів від розміру 
водойм.

Також було підраховано середню кількість видів молюсків у різних типах 
водойм. Так, найбільшою кількістю видів м’якунів (2,8 виду/ст.) характеризують-
ся станції № 1–5 (Південний Буг), трохи меншою кількістю видів (2,5 виду/ст.) –
станції № 11–12 (Метвовод і Арбузинка), а найменший показник (2 види/ст.) ма-
ють станції № 6-10 (струмки). Це може свідчити про наявність залежності кіль-
кості видів водяних м’якунів від розміру водойми.

Summary: The species diversity of aquatic mollusks of the Buzkyi Gard National 
Park was studied. Sixteen species of mollusks in total have been found. Any significant 
association between the species richness and the water body size was detected. However, 
a positive correlation between the water body size and the number of species was found.

ПАРАДИГМА КОНСОРЦІЙ У ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ, 
ЗБЕРЕЖЕННІ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИДІВ І ПІЗНАННІ МЕХАНІЗМІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ

Царик Й.В.1, Царик І.Й.2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
2Інститут екології Карпат НАН України, Львів

е-mail: zoomus@franko.lviv.ua

Понад 50 років від виникнення терміна ”консорція” та початку досліджень 
консорції на теренах колишнього Радянського Союзу дають підстави твердити, що 
нині вже можна вести мову про парадигму консортивного мислення. Під парадиг-
мою в даному випадку ми розуміємо теоретико-методологічну модель у науці, яка, 
згідно з уявленнями Томаса Куна, проходить чотири етапи розвитку: етап відсут-
ності парадигми; формування парадигми (50–70-ті роки ХХ ст.); нормальна наука 
(70–90-ті роки ХХ ст.); вдосконалення самої парадигми (початок ХХ ст.). Ми вва-
жаємо, що вчення про консорції – консорціологію – доцільно розглядати як скла-
дову частину екосистемології – науки про екосистеми, тобто як окремий її розділ. 
Консорціологія має всі формальні ознаки науки: об’єкт, предмет, методи дослі-
джень, закони. Основна суть консорціології – це пізнання взаємозв’язків між біо-
тичними й абіотичними компонентами різних детермінантів консорції.

Опираючись на основну методологічну сутність консорціології – жоден ор-
ганізм у природі не існує ізольовано від інших, – розглянемо роль консортивних 
досліджень у пізнанні процесів еволюції, збереження й експлуатації видів, пізнан-
ні механізмів функціонування екосистем. 

Консорція – це загальнобіологічне явище, яке проявляється на всіх рівнях 
організації живого: індивідуальному, популяційному й екосистемному. 

Виходячи з цього, ми поділяємо думку Т.О. Работнова (1973; 1976), що ево-
люція організмів є наслідком еволюцій консорцій, до складу яких вони входять. 
Як для детермінанта консорції, так і для його консортів притаманний адаптогенез, 
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про що свідчать дані, отримані А. Івашовим (2005). Фактично, консорти – це еле-
мент середовища існування детермінанта і складова частина природного добору. 
Пізнання взаємовідносин між консортами різних детермінантів, зокрема, авто-
трофних організмів у межах екосистеми, дає змогу оцінити її тенденції розвитку, 
стійкість і стабільність.

Збереження біотичного різноманіття на різних стадіях його прояву неможливе 
без пізнання консортивної організації. Власне збереження консортивної усталеної 
структури і є передумовою збереження особин, популяцій і екосистеми. Руйнування 
“сітки” взаємовідносин між консортами, консортами й детермінантами різної енер-
гетичної приналежності (автотрофні, гетеротрофні) може призвести до ”каскаду”, 
вимирання організмів, а відтак видів й змін екосистем, внаслідок порушення осо-
бливостей функціонування провідних й підпорядкованих консорцій.

Що стосується експлуатації, популяцій різних видів, у широкому розумінні 
цього слова, то якщо її проводити науково обґрунтованими способами, то останні 
не можуть обійтись без аналізу їх консорцій. В першу чергу – це стосується реін-
тродукції груп особин різних видів, а також надмірного випасання тваринами рос-
линного покриву, який призводить до зміни асамблеї рослин, а відтак консортів, 
зокрема облігатних. Що стосується факультативних консортів, то їх доцільно роз-
глядати як “мобільні” функціональні елементи біосистем, ними можуть бути фіто-
фаги, хижаки, споживачі нектару, насіннєїдні тварини тощо.

Розглядаючи питання консорцій, необхідно враховувати те, що ця система 
функціонує у конкретному оселищі, яке заселяє або потенційно може заселяти 
детермінант консорцій.

Підводячи загальний підсумок, можемо констатувати, що парадигма консор-
цій, яка завершується формуванням окремого розділу екосистемології – консорці-
ології – потребує більш пильної уваги екологів, природоохоронних працівників, 
користувачів біотичними ресурсами тощо, адже без консортивного аналізу будь-
які рекомендації, спрямовані на збереження біотичного різноманіття, будуть недо-
статньо науково обґрунтованими.

ОЦІНКА СТАНУ ПИЛКУ ТА ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ РОСЛИН 
ОБЛІПИХИ КРУШИНОВИДНОЇ, ВИРОЩЕНОЇ 

В УМОВАХ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Шевчик Л. З., Романюк О. І.
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії

і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Львів
e-mail: lesyashevchik@gmail.com

Вплив нафтового забруднення на рослинні організми відбувається двома 
шляхами: безпосередньо (внаслідок проникнення компонентів нафти через коре-
неву систему або продихи листків і включення їх у метаболізм) і опосередковано 
(через зміни фізико-хімічного складу ґрунту і порушення його біотичних власти-
востей). Вивчення фізіолого-біохімічних шляхів адаптації стійких рослин до на-
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фтового забруднення є важливим для наукового обґрунтування рекомендацій щодо 
способів фіторекультивації територій, забруднених нафтою і нафтопродуктами.

У попередніх наших дослідженнях обліпиха крушиновидна (Hippophae rham-
noides L.) показала себе хорошим фіторемедіантом нафтозабруднених ґрунтів. Тому 
з метою вивчення механізмів її адаптації до нафтового забруднення ми проводили 
оцінку стану пилку та пігментів у листках рослин обліпихи крушиновидної, яка 
росла в умовах нафтового забруднення на відвальних ґрунтах озокеритової шахти м. 
Борислава протягом 5 років. Контролем слугували рослини обліпихи крушиновид-
ної, які росли на не забрудненій нафтою території в парку м. Львова.

Для визначення стерильності пилку використовували ацетокарміновий ме-
тод. Вміст хлорофілів a і b та каротиноїдів визначали шляхом екстрагування піг-
ментів 96%-ним спиртом з подальшим визначенням оптичної густини.

Нами встановлено, що стерильність пилку рослин обліпихи крушиновидної, 
яка росла в умовах нафтового забруднення, статистично достовірно не відрізня-
ється від контролю, що вказує на її стійкість до забруднення. При визначенні вміс-
ту хлорофілів і каротиноїдів у листках рослин обліпихи виявлено зниження вмісту 
хлорофілів а та b порівняно з контролем у 1,5 та 1,4 разу відповідно. Вміст каро-
тиноїдів суттєво не змінюється, що підтверджує толерантність рослин обліпихи 
до даного забруднювача.

Отже, виживання рослин обліпихи за постійної дії нафтового забруднення 
ґрунту можливе в разі адаптації метаболізму самої рослини, що досягається шля-
хом перебудови комплексу морфоанатомічних і фізіолого-біохімічних адаптацій-
них механізмів. Чим більше механізмів адаптації використовує рослина одночас-
но на різних рівнях, тим більша стійкість організму.

СТІЙКІСТЬ СОРГО ТРАВ’ЯНИСТОГО (SORGHUM VULGARE VAR. 
SUDANENSE HITCHC.) ДО УМОВ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ 

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Шпак Я.В., Баранов В.І.,Терек О.І.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: qazw1992@ukr.net

Субстрати породних відвалів вугільних шахт Львівсько-Волинського кам’я-
но вугільного басейну несприятливі для росту рослин, оскільки вони характеризу-
ються кислотністю, високим вмістом важких металів, провальною водопроник-
ністю, несприятливими мікрокліматичними умовами та малим вмістом органічної 
речовини. 

Метою роботи було дослідити можливість фіторекультивації породних відва-
лів без нанесення родючого шару ґрунту за допомогою сорго трав’янистого (Sorghum 
vulgare var. sudanense Hitchc.) Даний рослинний об’єкт із С4-типом фотосинтезу був 
обраний завдяки стійкості до посухи, невибагливості до pH ґрунту, а також здатнос-
ті накопичувати важкі метали. Для дослідження стійкості сорго до несприятливих 
факторів породних відвалів вугільних шахт уперше було використано метод фізич-
ного моделювання за допомогою малих штучних екосистем – мікрокосмів. 
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Встановлено, що червона перегоріла порода відвалів шахт справляє досто-
вірний інгібуючий вплив на енергію проростання насіння сорго, але не впливає на 
схожість насіння, а чорна неперегоріла порода достовірно впливає як на енергію 
проростання, так на і схожість насіння. Виявлено достовірний інгібуючий вплив 
обох порід на довжину стебла, листя й коріння проростків сорго. Чорна порода 
справляє більш значний інгібуючий вплив на довжину коріння, порівняно з черво-
ною породою. 

При рості сорго на обох досліджених різновидах порід не виявлено досто-
вірної відмінності за вмістом органічного карбону в сирій надземній масі й інтен-
сивністю дихання проростків щодо контролю, але рослини сорго, які росли на 
чорній породі, містили більшу кількість карбону й показали вищу інтенсивність 
дихання, ніж на червоній породі. Визначено, що проростки сорго на обох дослі-
джених субстратах мають знижений вміст хлорофілів a та b, а співвідношення 
хлорофілу a до хлорофілу b достовірно збільшене лише у рослин, які росли на 
чорному субстраті. У проростках на обох дослідних субстратах не виявлено змін 
вмісту каротиноїдів і ксантофілів щодо контролю.

Загалом, рослини сорго трав’янистого проявили достатню стійкість до умов 
субстратів породних відвалів шахт Львівсько-Волинського кам’яновугільного ба-
сейну, що дає змогу використати даний біологічний об’єкт для їхньої фіторекуль-
тивації.

УГРУПОВАННЯ ДИПЛОПОД БУКОВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ 
ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКИХ БЕСКИДІВ

Яворницька О. В., Яворницька І. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: olga.yavornytska@gmail.com; javornytska@gmail.com

Диплоподи у біогеографічних дослідженнях завдяки своїй малорухливості у 
поширенні надзвичайно залежні від природних умов існування та чітко реагують 
на їхні зміни [1, 2]. Знання екологічних особливостей окремих видів диплопод і 
їхніх ареалів дасть змогу використовувати ці дані для характеристики біоценотич-
них умов та для вирішення низки ключових питань ґрунтової зоології [3, 4].

Ялицево-буково-дубові ліси репрезентують умовно-корінні лісові угрупо-
вання Бескидсько-крайового низькогір’я. На теперішній час вони є різновіковими, 
високобонітетними, мають складну вертикальну структуру і вважаються природ-
ними лісами цього фізико-географічного району, з високими рекреаційними ха-
рактеристиками. 

Дослідження сучасного стану природного різноманіття фауни диплопод, ви-
вчення структурної організації угруповань двопарноногих багатоніжок буково-ду-
бових лісів Верхньодністровських Бескидів за показниками таксономічного різ-
номаніття, чисельності, маси та споживання енергії проведені вперше.

На території Добромильського лісництва (кв. 7) були досліджені:
Ділянка № 1 – 150–160-річна умовно корінна волога евтрофна ялицево-буко-

ва діброва зубницево-маренково-ожинова.
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Ділянка № 2 – 60–80-річна волога евтрофна ялицево-букова діброва ожино-
во-маренково-ожикова. 

Ґрунтово-зоологiчнi дослідження передбачали збір і облік диплопод, визна-
чення їх видової (таксономічної) приналежності. Первинну обробку й опрацюван-
ня матеріалу виконували відповідно до загальноприйнятих у ґрунтовій зоології 
методик. Класи домінування виділені за G. Stöcker і A. Bergmann [5]. Зiбраних 
тварин визначали за працями М.С. Гiлярова [1], I.Е. Локшиної [2] та iн.

Дослідженнями встановлено, що угруповання диплопод ялицево-букової ді-
брови характеризується багатим таксономічним розмаїттям – представлені 18 ви-
дами, що належить до 12 родів, 7 родин і 5 рядів, а саме: Glomeris connexa C.L. Koch. 
1847, Glomeris intermedia Latzel. 1884, Brachydesmus superus Latzel. 1884, Polydes-
mus complanatus (Linnaeus, 1758), Polydesmus inconstans Latzel, 1884, Polydesmus 
denticulatus C.L. Koch, 1847, Trachysphaera costata (Waga, 1857), Strongylosoma 
stigmatosum (Eichwald, 1830), Enantiulus nanus (Latzel, 1884), Leptoiulus proximus 
(Nemec, 1896), Megaphyllum projectum (Verhoeff, 1907), Megaphyllum rossicus (Tim-
otheew, 1897), Megaphyllum sjaelandicum (Meinert, 1868), Unciger foetidus (C.L. 
Koch, 1838), Cylindroiulus burzenlandicus, (Verhoeff, 1907), Julus terrestris Linnaeus, 
1758, Polizonium germanicum Brandt, 1837, Mastigona saxonica Verhoeff. 1916. Най-
поширенішими та найчисленнішими є: Enantiulus nanum, Glomeris connexa, 
Cylindroiulus burzenlandicus, Polizonium germanicum.

Фауна диплопод досліджуваних екосистем на 83 % представлена видами з 
європейським ареалом, з яких 8 видів східноєвропейського, 5 – центральноєвро-
пейського та 1 вид західноєвропейського поширення. Решта 11 % – ендеміки Кар-
пат і лише 6 % – космополіти.

У загальному угрупованні ґрунтової мезофауни диплоподи формують групу 
субдомінантів.

Угруповання диплопод споживають від 299 до 323 Дж/м2 на добу. Фауніс-
тично багатше, з вищими показниками чисельності (на 19 %) та маси (на 28 %) 
угруповання диплопод 160–180-річної ялицево-букової діброви зубницево-марен-
ково-ожинової (ділянка № 1) за добовим споживанням енергії переважає угрупо-
вання диплопод 60–0-річної ялицево-букової діброви ожиново-маренково-ожико-
вої (ділянка № 2).

Загалом маса угруповань диплопод досліджуваних екосистем становить 
2,2 г/м2 у ялицево-буковій діброві зубницево-маренково-ожиновій і 2,8 г/ м2 в яли-
цево-буковій діброві ожиново-маренково-ожиковій.

Отже, виявлені структурні особливості визначають відмінності у функціону-
ванні угруповань диплопод, у споживанні енергії окремими таксономічними група-
ми, в інтенсивності її трансформації та у речовинно-енергетичному обміні загалом.

Виявлені особливості структурної організації угруповань диплопод поясню-
ємо віковими відмінностями та складом деревостанів обстежених ділянок ялице-
во-букових дібров. 
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Дослідження динаміки природних екосистем з метою збереження біорізно-
манітності й варіабельності складових – одне з найважливіших сучасних завдань 
у діяльності природоохоронних об’єктів. Саме в такому аспекті спрямовується  
і природоохоронна діяльність Шацького національного природного парку (НПП). 
Тут ведеться моніторинг стану природних екосистем, зокрема змін біорізноманіт-
тя, динаміки параметрів екологічних чинників і структури рослинних угруповань. 
Багаторічне вивчення рослинного й тваринного світу парку засвідчує, що для збе-
реження багатьох екосистем необхідне застосування активного збереження осно-
вної їх складової [1–3]. Такою складовою для озер і боліт є вода, тому функціону-
вання та збереження цих екосистем можливе тільки за підтримання відповідного 
рівня їх обводненості. Після часткової трансформації боліт їхнє відновлення мож-
ливе тільки через застосування ренатуралізаційних заходів, спрямованих на під-
вищення рівня обводненості конкретного водно-болотного угіддя. 

У межах Шацького НПП такі ренатуралізаційні заходи почали застосовува-
ти з 1998 року шляхом побудови водопереливних споруд. Протягом 1998−2000 
років у межах парку було побудовано 4 переливки, з охопленням основних водо-
токів, зокрема на каналах, що сполучають озера Острів’янське і Ладинку, Пуле-
мецьке й Острів’янське, Люцимер і Кругле. Висоту відміток порога переливу 
встановлювали з урахуванням середніх рівнів озер. Передбачалося, що підняття 
рівня води в каналах і озерах сприятиме й підвищенню рівня обводненості при-
леглих боліт і фактичному їх відновленню. 

Першою було побудовано переливну споруду на каналі, що виходить із озера 
Кримно і впадає в магістральний канал, який пролягає по кордону з Білоруссю. 
Основна мета побудови цієї переливки − підняти рівень води в системі озер Лю-
цимер, Кругле, Довге, Накраньє, П’явочне, Плотиччя, Кримно та на прилеглих 
болотах, що зазнали впливу осушення. До того ж у постмеліораційний період (70–
80-ті роки ХХ ст.) річна кількість опадів на поозер’ї лише в 1987 і 1997 роках пе-
ревищувала 600 мм, і рівень води в цьому болотно-озерному комплексі помітно 
понизився. Підтриманню певного рівня води в перелічених вище озерах частково 
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сприяв гідромеліоративний шлюз на пограничному магістральному каналі, але  
в кінці 90-х років він перестав функціонувати. 

Для вивчення впливу переливки на відновлення боліт і оцінки ефективності 
її діяльності 18 червня 1998 року було започатковано дослідження рослинності  
в зоні можливого впливу переливки та закладено тимчасові пробні площі, зробле-
но узагальнений опис рослинності на ділянці ренатуралізації. Через рік, 22 липня 
1999 року, закладено 8 постійних кругових ділянок площею по 100 м2, встановле-
но центральні стовпчики, заміряно довжини ліній між центрами пробних ділянок 
і здійснено геодезичну прив’язку ділянок. За початкову точку відліку обрано лівий 
(по течії) край переливної плити, повторно зроблено узагальнену характеристику 
рослинності полігону робіт. На пробних ділянках охарактеризовано видовий склад 
рослин, їх участь у формуванні фітоценозу, парцелярну структуру рослинного по-
криття кожної пробної площі. 

Протягом наступних 15 років нами велися щорічні обстеження рівня обвод-
неності цих ділянок і видового складу рослинності, проекційного покриття видів 
та парцелярної структури на фоні аналізу кількості опадів протягом квітня–липня. 
Описи рослинності щорічно проводили в кінці липня, окрім 2011 та 2013 років. 
Зміни фітоценотичної ситуації на ділянках протягом періоду досліджень відобра-
жені нижче в таблицях.

Варто зазначити, що з припиненням викошування трав і з підняттям загаль-
ного рівня обводненості на ділянці ренатуралізації посилилося розростання кущів 
верби попелястої й формування чагарникового покриву. Так, на ділянках 1, 2, 4, 7 
верба тепер займає вже до третини їх площі. Варто зауважити, що в таблицях нами 
охарактеризована участь лише трав’яних видів на пробних ділянках. 

Зміну домінування на користь гігрофітів відображає табл. 1, сформована на 
прикладі пробної ділянки № 1, де зміна рослинності відбулася найбільш інтенсив-
но. Переважання мезофітів і мезогігрофітів (перстач гусячі лапки, костриця чер-
вона, щучка дерниста) змінилося на користь гігрофітів (ситник розлогий, осока 
висока, півники болотні). Посилення ролі гігрофітів корелює із загальним висо-
ким рівнем стояння води на ділянці ренатуралізації, що забезпечується переважно 
опадами за квітень–липень, проте чіткої кореляції з кількістю опадів за цей період 
не виявлено, що можна пояснити накопичувальним впливом діяльності перелив-
ки, її водопідпірної ролі. Зазначимо лише, що у роки меншої обводненості ділянки 
періодично посилюється участь мезогігрофільного високотрав’я у формуванні 
трав’яного покриву, зокрема внаслідок розростання сідача конопляного.

Посилення обводненості ділянки ренатуралізації добре відображається не 
лише наявністю води на поверхні болота (у сухі періоди її рівень може знижувати-
ся до певної глибини), а, головним чином, наявністю й переважанням у складі 
рослинності таких індикаторних видів, як півники болотні, ситник розлогий і осо-
ка висока. Збільшення через кілька років після побудови переливки ролі цих гігро-
фітів у рослинному покриві ділянки ренатуралізації добре відображає також 
табл. 2, сформована за даними описів рослинності на пробній ділянці № 7. Зазна-
чимо, що в цю таблицю не вміщено види, які доповнюють проекційне покриття 
трав на ділянці до 100% (наприклад, у 2000 чи 2008 році). 
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Таблиця 1
Зміна домінування мезофітів на переливці “Кримно”

Рік 

Пробна ділянка № 1 
Види – домінанти травостою та їх участь у покриві, % 

(без урахування участі чагарникових верб і доповнюючих видів трав)
Загальне покриття трав − 100%

Кількість 
опадів за 
квітень– 
липень

1998 Костриця червона 5 Щучка дерниста 40 Перстач гусячі 
лапки 50 282,8

1999 Костриця червона 5 Щучка дерниста 20 Перстач гусячі 
лапки 60 276,2

2000 М’ята кільчаста 20 Щучка дерниста 20 Перстач гусячі 
лапки 50 294,4

2001 М’ята кільчаста 10 Щучка дерниста 10 Перстач гусячі 
лапки 70 230,5

2002 Щучка дерниста 20 Сідач конопляний 30 Перстач гусячі 
лапки 40 195,9

2003  Півники болотні 20 Сідач конопляний 30 М’ята кільчаста 40 265,5

2004 Осока висока 20 Півники болотні 20 М’ята кільчаста 60 186,1

2005 Півники болотні 20 Осока висока 20 Щучка дерниста 50 238,7

2006 Осока висока 10 Півники болотні 30 Щучка дерниста 60 168,5

2007 Щучка дерниста 20 Сідач конопляний 20 Півники болотні 40 292,3

2008 Щучка дерниста 10 Півники болотні 30 Ситник розлогий 40 320,1

2009 Осока висока 10 Ситник розлогий 30 Півники болотні 50 287,6

2010 Ситник розлогий 10 Осока висока 20 Півники болотні 60 256,9

2011 - - - - - - 343,3

2012 Осока висока 20 М’ята кільчаста 30 Сідач конопляний 40 207,9

2013 - - - - - - 349,2

2014 Ситник розлогий 5 Куничник сіруват 10 Півники болотні 80 284,5

Одним із показників динаміки рослинності на ділянці ренатуралізації є змі-
на парцелярної структури пробних площ. Ми вже зазначали, що на окремих ді-
лянках верба попеляста тепер інтенсивно розростається і посилює свою роль  
у складі рослинного покриття, формуючи стійкі парцели. Проте в угруповання, 
сформовані куничником сіруватим, верба проникає значно рідше і не стає доміну-
ючим видом; куничник переважно формує практично монодомінантні парцели  
з 95 % проекційним покриттям.

Утворення парцел (як прояв значного площинного домінування окремих ви-
дів на пробних ділянках) проявляється по-різному; відзначено як зменшення кіль-
кості парцел на пробних ділянках, так і їх збільшення, зокрема, внаслідок припи-
нення антропогенного впливу, посилення обводненості протягом часу дії переливки 
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тощо. Як свідчать дані табл. 3, у формуванні річної кількості опадів основну роль 
відіграють опади за період із квітня по липень, кореляція між цими показниками є 
чітко вираженою. Проте на утворення парцел більше впливає загальний рівень об-
водненості ділянки ренатуралізації, що формується впродовж кількох років. Саме 
загальним високим рівнем обводненості можна пояснити переважання півників 
болотних, ситника розлогого та куничника сіруватого у проекційному покритті 
травостою на пробній ділянці № 4 упродовж 2006–2010 рр. Те ж саме можна ска-
зати і про зміни на ділянці № 7. 

Таблиця 2
Зміна домінування гігрофітів на ділянці ренатуралізації 

у зоні впливу переливки “Кримно”

Рік Пробна ділянка №7
Види –домінанти травостою та їх участь у покриві, %

Загальне
покриття

1998 Плакун верболистий 5 М’ята кільчаста 5 Осока висока 90 100

1999 Півники болотні 10 М’ята кільчаста 10 Осока висока 80 100

2000 Півники болотні 10 М’ята кільчаста 30 Осока висока 50 100

2001 Щучка дерниста 30 Півники болотні 30 Осока висока 40 100

2002 М’ята кільчаста 20 Півники болотні 30 Осока висока 50 100

2003 Плакун верболистий 20 М’ята кільчаста 30 Осока висока 50 100

2004 М’ята кільчаста 5 Півники болотні 10 Осока висока 80 100

2005 Щучка дерниста 10 Півники болотні 20 Осока висока 60 100

2006 Щучка дерниста 5 Півники болотні 30 Осока висока 60 100

2007  Ситник розлогий 5 Півники болотні 30 Осока висока 60 100

2008  Ситник розлогий 5 Півники болотні 30 Осока висока 60 100

2009 Ситник розлогий 5 Півники болотні 10 Осока висока 80 100

2010 Ситник розлогий 5 Півники болотні 20 Осока висока 70 100

2011 - - - - - - -

2012 М’ята кільчаста 10 Осока висока 30 Півники болотні 50 100

2013 - - - - - - -

2014 Ситник розлогий 5 Осока висока 10 Півники болотні 80 100

Протягом періоду спостережень відзначено і зміну кількості видів на про-
бних ділянках, що беруть участь у формуванні рослинного вкриття. Зміну кількіс-
ного складу відображає табл. 4. 

Результати ведення протягом 15 років моніторингових спостережень локаль-
ного рівня за змінами рівня обводненості на ділянках ренатуралізації та структури 
рослинних угруповань дають підстави стверджувати, що побудова переливних 
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споруд є дієвим засобом ренатуралізації боліт і активного відновлення типової для 
них екологічної ситуації. Відзначено високу ефективність дії переливних споруд 
для відновлення угруповань гігрофільних видів рослин. З’ясовано, що зміни про-
являються як у видовому складі угруповань, так і в парцелярній їх структурі.

Таблиця 3
Зміна кількості парцел на пробних ділянках на переливці “Кримно” 

та кількість опадів

Рік
№ пробних площ і кількість парцел на них Річна 

кількість 
опадів

Кількість 
опадів за 
квітень–
липень

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8

1998 2 1 1 1 1 1 1 1 584 282,8

1999 1 1 1 1 4 4 1 1 570 276,2

2000 2 2 2 4 4 4 1 1 720 294,4

2001 2 1 3 3 3 3 2 1 542 230,5

2002 2 1 2 4 2 2 3 1 467 195,9

2003 2 1 2 1 2 2 1 1 554 265,5

2004 2 1 1 1 1 1 1 1 505 186,1

2005 2 1 1 1 1 1 1 1 698 238,7

2006 2 1 1 3 - - 1 1 610 168,5

2007 2 1 1 3 1 1 1 1 715 292,3

2008 2 2 1 3 1 1 2 1 720 320,1

2009 2 2 1 3 1 1 2 1 706 287,6

2010 2 2 1 3 1 1 2 1 607 256,9

2011 - - - - - 1 2 1 597 343,3

2012 2 1 1 - 1 2 1 549 207,9

2013 - - - - - - - - 734 349,2

2014 2 1 1 2 - - 2 1 570 284,5

Підвищення рівня обводненості зумовило зміну мезофітних видів гігрофіт-
ними і відновлення типових рис евтрофних боліт. Такі види, як валеріана лікар-
ська, рутвиця жовта, що на початку моніторингових спостережень формували до 
20 % проекційного покриття ділянки ренатуралізації, з підняттям рівня обводне-
ності практично зникли зі складу травостою і тепер трапляються лише як пооди-
нокі особини.

Прояв домінування гігрофітів і формування ними монодомінантних парцел 
відбувається через різке зменшення участі щучки дернистої у складі травостою та 
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появу монодомінантних парцел у такому порядку: куничник сіруватий – півники 
болотні – ситник розлогий. У посушливі роки відзначено посилення ролі високо-
трав’я за рахунок сідача конопляного і формування одноманітнішого рослинного 
покриття. 

Таблиця 4
Зміна кількості видів на пробних ділянках на переливці “Кримно” 

та середньорічна кількість опадів

Рік
№ пробних площ та кількість видів рослин на них Річна кількість 

опадів№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8

1998 17 0 0 0 0 0 0 0 584

1999 19 14 19 12 14 12 15 8 570

2000 22 20 16 15 25 20 16 9 720

2001 18 16 18 13 20 20 16 17 542

2002 19 18 15 14 19 19 11 12 467

2003 16 18 15 19 12 10 14 16 554

2004 21 17 8 19 17 5 8 11 505

2005 33 17 18 18 15 11 24 11 698

2006 19 23 13 16 - - 16 16 610

2007 19 15 15 23 12 14 14 12 715

2008 17 14 11 14 10 11 7 10 720

2009 14 23 11 17 10 13 11 13 706

2010 12 15 9 9 11 10 12 16 607

2011 - - - - - - - - 597

2012 17 14 13 16 - 14 13 10 549

2013 - - - - - - - - 734

2014 20 20 7 15 7 5 12 7 570

Протягом періоду спостережень узагальнена висота травостою на ділянці 
ренатуралізації зросла від 30 до 120 см. Відзначено швидке збільшення участі ча-
гарників, зокрема верби попелястої, у рослинному покриві, що відображає явище 
посилення конкурентних відносин між синузіями кущів і трав при підвищенні 
рівня обводненості боліт.

Наведені дані підтверджують важливість застосування активних форм збе-
реження й відновлення екосистем боліт і можуть слугувати базою для прогнозу-
вання подальших змін у рослинному покриві боліт Шацького НПП в процесі їх 
ренатуралізації.
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