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БАТРАХОФАУНА АГРОЦЕНОЗІВ І ПРИРОДНИХ ОСЕЛИЩ 
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

Андріїшин Б.О., Решетило О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

bohdanoksalat@gmail.com

Відомо, що при різному антропогенному навантаженні стан угруповань 
земноводних істотно відрізняється, тож метою нашого дослідження було 
встановити сучасний стан угруповань земноводних у оселищах, які піддаються 
антропогенному впливові різного ступеня, а саме: на природних ділянках, де 
антропогенного навантаження майже немає, і в агроценозах, де антропогенний 
чинник має відповідний характер і, загалом, є відносно слабкий [3].

Конкретними завданнями дослідження були: встановити видовий склад 
земноводних природних ділянок і агроценозів, виявити їх біотопічні особливості 
на досліджуваній території залежно від рівня антропогенного впливу середовища 
та порівняння стану батрахофауни на досліджуваній території.

Збір матеріалу проводили навесні 2016 року в околицях міста Долини 
(пасовища та рілля) і в урочищі Шандра (лісові ділянки та занедбані сінокоси), 
розташованому за 10 км від міста Долина. До уваги брали усі типи водойм, 
представлені на досліджуваній території: озера, стави, калюжі, рови, струмки, 
криниці, колектори тощо. Окрім цього, намагалися відвідати різні типи оселищ, 
де можна натрапити на земноводних: ліси, луки, заболочені ділянки, сільськогос-
подарські угіддя тощо [2].

Під час обстеження агроценозів і природних ділянок Долинського району 
всього було виявлено 115 представників земноводних десяти видів. Відтак, у 
природних оселищах (ур. Шандра) чисельно переважає ропуха сіра Bufo bufo 
(40%), яка трапляється у водоймах кількох типів (калюжі на ґрунтовій дорозі, 
закинутий рибний став тощо). Наступним за чисельністю є тритон карпатський 
Lissotriton montandoni (21%), який траплявся виключно у калюжах. Також було 
виявлено чотири кладки ікри жаби трав’яної Rana temporaria та три кладки ікри 
жаби прудкої Rana dalmatina. Це не перша наша знахідка жаби прудкої у цьому 
регіоні. Представники цього виду раніше були виявлені також у м. Долина, с. Со-
луків та с. Тростянець Долинського району [1]. Інші види амфібій, зокрема тритон 
альпійський Ichthyosaura alpestris і тритон гребінчастий Triturus cristatus, пред-
ставлені переважно поодинокими особинами, що можна пов`язати з їх більшою 
екологічною вимогливістю до умов існування, порівняно з ропухою сірою і три-
тоном карпатським.

В агроценозах, які представлені пасовищами, занедбаними сінокосами та 
ріллею, чисельно домінує кумка жовточерева Bombina variegata (77%). Згідно з 
нашими даними, цей представник земноводних більш численний на занедбаній 
ріллі та сінокосах, ніж у діючих агроценозах. Те саме стосується і ропухи сірої, яка 
була виявлена на занедбаних сінокосах (8%), проте повністю відсутня на діючих 
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аграрних ділянках. Ми припускаємо, що основною причиною цього є значна 
кількість мурашників, які розташовані на занедбаних сінокосах і приваблюють 
її, адже ропуха сіра може живитися мурашками. Тритон звичайний і гребінчастий 
були знайдені в діючих агроценозах, а на занедбаних їх виявити не вдалося. Це 
можна пояснити тим, що занедбані агроценози просторово розташовані ближче 
до гірських екосистем, які забезпечують можливості формування типових оселищ 
для існування цих видів.

У зв’язку з постійними міграціями земноводні часто опиняються на 
автомобільних дорогах із твердим покриттям, де значна частина тварин гине 
під колесами автотранспорту. Відсоток смертності земноводних серед наземних 
хребетних тварин на таких автошляхах становить близько 80 %. Варто зазначити, 
що під час досліджень було виявлено розчавленими три особини ропухи сірої та 
по одній особині гостромордої і прудкої жаб. Спосіб вирішення цієї проблеми 
полягає у тимчасовому закритті доріг на час інтенсивних фаз міграції земноводних, 
принаймні, на час весняних міграцій, у встановленні тимчасових попереджувальних 
дорожніх знаків у період міграцій, у влаштуванні тимчасових захисних бар`єрів, які 
не дають земноводним вільно виходити на дорогу [4]. Позитивним наслідком руху 
автомобілів є створення ними передумов для формування тимчасових водойм на 
ґрунтових дорогах, які заселяють земноводні (наприклад, тритони карпатський і 
альпійський, кумка жовточерева). Дослідження свідчать про тривале використання 
таких оселищ популяціями цих видів.

Отже, на підставі наших досліджень встановлено, що природні оселища 
представлені дещо більшим видовим різноманіттям земноводних (7 видів), 
порівняно з агроценозами (6 видів). Зокрема, у природних оселищах представлені 
чотири види, внесені до Червоної книги України (саламандра плямиста, тритони 
карпатський і альпійський, а також жаба прудка). Натомість, в агроценозах виявлено 
лише два таких види – кумка жовточерева і жаба прудка. Спільними видами 
земноводних в оселищах, які порівнюємо, є тритон гребінчастий, ропуха сіра і 
жаба прудка. Одержаний результат може свідчити про кращі умови для існування 
батрахофауни регіону саме в природних оселищах, порівняно з агроценозами, 
представленими ріллею, пасовищами, сінокосами різного ступеня використання 
людиною.
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БОРЕО-МОНТАННИЙ КОМПЛЕКС У РОДЕНТОФАУНІ КАРПАТ 
ТА ПОЛІССЯ

Баркасі З.Л.
Національний науково-природничий музей НАН України, Київ

zlbarkasi@ukr.net

The boreo-montane assemblage in the rodent fauna of the Carpathians and Poli-
sia. – Barkasi, Z. L. – The aim of the present work is to determine the composition of 
the boreo-montane assemblage in the Carpathian rodent fauna and the presence of its 
elements in the fauna of the Polisia. The analysis was based on comparison of the rodent 
fauna list of the Outer Eastern Carpathians and the Western and Small Polisia — the 
closest parts of the two studied regions. As it turned out, there are 23 rodent species 
common in the fauna of these regions. The Czekanowski–Sorensen index shows a high 
level (I = 0.9) of similarity between the rodent faunas of the studied regions. Among 
the common species, there are 10 species considered as part of the boreo-montane fau-
nistic assemblage, and other 5 species could be named as conditionally boreo-montaine 
elements due to their presence in mountain habitats, although these habitats are closely 
related with the river valleys and they cannot be considered as typical mountain species.

Борео-монтанний фауністичний комплекс включає види, які трофічно 
пов’язані з тайговою рослинністю. Їхній ареал охоплює не тільки тайгову зону, але 
й зону хвойних лісів, характерних для гір Центральної Європи, зокрема й Карпат. 
Значна частка борео-монтанних елементів наявна також у флорі та фауні Полісся. 
Це дає підставу провести порівняльний аналіз фауни, зокрема теріофауни, цих 
двох регіонів. Для цього автором обрано найбільшу за видовим і таксономічним 
різноманіттям групу ссавців — ряд Мишоподібні (Muriformes, seu Rodentia), а 
як базову географічну одиницю для порівняння цих регіонів — Зовнішні Східні 
Карпати (ЗСК) та Західне і Мале Полісся (ЗМП).

При оцінці видового складу родентокомплексу за основу взято фауністичні 
списки цих двох регіонів [1; 8], а також особисті повідомлення колег щодо поши-
рення окремих видів. У праці використано сучасну таксономію та номенклатуру 
ссавців, згідно із Загороднюком і Ємельяновим [4]. 

Центральну увагу приділено особливостям родентофауни Карпат, зокрема 
наявності у її складі видів, які входять до монтанного фауністичного комплексу та 
до групи борео-монтанних видів, що відомі одночасно у фауні Карпат і Полісся. 
Особливості таксономічного складу монтанного мікротеріокомплексу регіону 
українських Карпат розглянуто у попередньому огляді [9], а в цій праці увагу зо-
середжено на борео-монтанних елементах родентофауни, що визначено на основі 
даних про вертикальне поширення ссавців за згаданим оглядом і зведенням К.А. 
Татаринова [7].

Фауністичні комплекси гризунів обох регіонів досить багаті і, незважаючи 
на велику кількість спільних видів, мають свої особливості. Список видів 
представлено у табл. 1.
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Таблиця 1

Список видів гризунів, поширених у регіоні Зовнішніх Східних Карпат (ЗСК) 
і Західного та Малого Полісся (ЗМП)*

Список видів ЗСК ЗМП БМК** Примітки
Родина Sciuridae 
Sciurus vulgaris 
Linnaeus, 1758 ++ ++ БМВ

Spermophilus 
odessanus 
Nordmann, 1842

— (+) — Степовий вид

Родина Gliridae 
Glis glis (Linnaeus, 
1766) + + БМВ

Muscardinus 
avellanarius 
(Linnaeus, 1758)

+ + БМВ

Dryomys nitedula 
(Pallas, 1779) + + БМВ

Eliomys quercinus 
(Linnaeus, 1766) F F? (БМВ)

Знахідки виду за 
останні роки 
невідомі

Родина Castoridae
Castor fiber 
Linnaeus, 1758 (+) ++ — В Карпатах — 

локальний інвайдер
Родина Sicistidae
Sicista betulina 
(Pallas, 1779)*** ++ ++ БМВ

Родина Spalacidae
Spalax graecus 
Nehring, 1898 (+) — — Степовий вид

Родина Muridae
Micromys minutus 
(Pallas, 1771) + ++ БМВ?

Apodemus agrarius 
(Pallas, 1771) + ++ БМВ?

Sylvaemus tauricus 
(Pallas, 1811) ++ ++ БМВ

Sylvaemus 
sylvaticus 
(Linnaeus, 1758)

(+) ++ БМВ?

Sylvaemus uralensis 
(Pallas, 1811) (+) + БМВ?

Mus musculus 
Linnaeus, 1758 S S — Синантроп, дикі 

популяції тимчасові
Rattus norvegicus 
(Berkenhout, 1769 S S — Синантроп, дикі 

популяції тимчасові
Rattus rattus 
(Linnaeus, 1758) F F? (БМВ) Імовірно зник із 

фауни обох регіонів
Родина Cricetidae
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Cricetus cricetus 
(Linnaeus, 1758) (+) (+) — Типово степовий 

вид
Родина 
Arvicolidae
Ondatra zibethicus 
(Linnaeus, 1766) I I — Інтродукований вид

Myodes glareolus 
(Schreber, 1780) ++ ++ БМВ

Chionomys nivalis 
(Martins, 1842) ++ — — Монтанний вид

Arvicola amphibius 
(Linnaeus, 1758) (+) ++ —

Arvicola scherman 
(Shaw, 1801) ++ + БМВ

Terricola 
subterraneus 
(Sélys-Long., 1836)

++ ++ БМВ

Terricola tatricus 
(Kratochvil, 1952) ++ — — Монтанний вид

Microtus agrestis 
(Linnaeus, 1761) ++ ++ БМВ

Microtus arvalis 
(Pallas, 1779) + ++ БМВ?

Microtus 
oeconomus (Pallas, 
1776)

— ++ —

Кількість родів 
Кількість видів

20
26

19
25

Примітки:  *  «++» – вид є типовим представником для фауни регіону; «+» – вид трапляється 
у фауні регіону, проте не є ключовим у її складі; (+) – вид є, проте в цілому не 
характерний для угруповань або заселяє тільки маргінальні місцезнаходження; 
F – фантомний вид; S – синантроп; І – інтродуцент; ** позначення у стовпчику 
«БМК» (борео-монтанний комплекс): БМВ – борео-монтанний вид; *** жирним 
виділено назви видів із монтанного комплексу [9]

Список видів демонструє високе таксономічне багатство фауністичних 
комплексів у цих двох регіонах – 26 видів гризунів 20-ти родів у фауні ЗСК та 25 
видів 19-ти родів у фауні ЗМП. Крім того, в обох регіонах є два фантомні види, які 
колись у них мешкали, проте у сучасній фауні, найімовірніше, втрачені: жолудниця 
європейська та пацюк чорний [2; 6].

Спільними для обох регіонів є 23 види гризунів. Значна їх частка є типово 
рівнинними видами, які, однак, через екокоридори різного походження (в 
основному долини річок, узбіччя доріг, мережі людських поселень, електромережі, 
газопроводи тощо) проникають високо в гори і є стійкими компонентами місцевих 
угруповань [8].  Зворотний процес спостерігаємо у випадку Arvicola scherman — 
гірського виду, ареал якого простягається на північ від Карпат, і його знахідки та 
знахідки “cf. scherman” тепер відомі з Розточчя та прилеглих до Малого Полісся 
територій [5].
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Серед спільних до складу борео-монтанного комплексу можна віднести 10 видів 
(види зі статусом «БМВ» у табл. 1), по п’ять видів із груп non-Muroidea та Muroidea. 
Ще п’ять видів можна розглядати як умовно борео-монтанні (в табл. позначені як 
«БМВ?») — вони або взагалі не є типово гірськими видами (напр., A. agrarius, M. 
minutus та M. arvalis) і поширення їх у Карпатах обмежене, переважно, річковими до-
линами, або вони існують у маргінальних оселищах, а також не до кінця з’ясованою 
є ідентифікація видів (насамперед, представники роду Sylvaemus). Два види, що ма-
ють статус фантомних (E. quercinus і R. rattus), раніше, ймовірно, входили до складу 
цього фауністичного комплексу (позначені як «(БМВ)»).

Порівняння таксономічного складу двох фаун, проведене з використанням ін-
дексу схожості Чекановського–Соренсена, показало високий ступінь спорідненос-
ті родентокомплексів Зовнішніх Східних Карпат та Західного і Малого Полісся 
(табл. 2). Про це свідчать оцінки схожості на основі індексів подібності, розра-
ховані як для ряду Мишоподібних загалом, так і для групи родин non-Muroidea, 
Muroidea та окремих їх родин.

Як згадано вище, для двох досліджених регіонів характерна наявність 23 спіль-
них видів, а індекс схожості фаун на рівні ряду становить ICS = 0,902. Подібні високі 
результати дали порівняння цих регіонів за складом двох основних класифікацій-
них груп гризунів — non-Muroidea та Muroidea: ICS = 0,933 та ICS = 0,889 відповідно.

Індекси схожості для окремих родин у більшості випадків є малорепрезента-
тивними через невелику кількість видів, що входять до їхнього складу, за винят-
ком родини Arvicolidae (10 видів у загальному списку). При аналізі цієї родини 
родентокомплекси ЗСК та ЗМП відрізняються найбільше, переважно за рахунок, 
з одного боку, суто монтанних видів у Карпатах (представлених ендемічними під-
видами [3]), а, з іншого, за рахунок виду Microtus oeconomus, якого немає в Карпа-
тах, проте він є типовим для Полісся.

Таблиця 2
Оцінки схожості родентофауни досліджених регіонів

Таксони та групи ЗС Карпати ЗМ Полісся Оцінка схожості
Stotal Sonly Stotal Sonly Scom ІCS

Muriformes 26 3 25 2 23 0,902
non-Muroidea 7 0 8 1 7 0,933
Muroidea 19 3 17 1 16 0,889

Аналіз за родинами
Sciuridae 1 0 2 1 1 (0,667)
Gliridae 4 0 3 0 3 (1,000)
Castoridae 1 0 1 0 1 (1,000)
Sicistidae 1 0 1 0 1 (1,000)
Spalacidae 1 1 0 0 0 (0,000)
Muridae 8 0 8 0 8 (1,000)
Cricetidae 1 0 1 0 1 (1,000)

Arvicolidae 9 2 8 1 7 0,824
Примітка: Stotal — загальна к-ть видів; Sonly — к-ть видів, характерних тільки для даного 

регіону; Scom — кть спільних видів; ІCS — індекс схожості
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Інші родини представлені одними і тими ж видами у фауні обох регіонів. 
Виняток становлять лише сліпакові (Spalacidae): ця родина представлена у регі-
оні ЗСК одним видом, що існує у передгірних районах на Буковині, а у власне 
Карпатах сліпаки не трапляються (і загалом належать до степового, а не до борео-
монтанного комплексу). 

Отже, проведений фауністичний аналіз показав високий рівень схожості 
(~90%) родентофаун Зовнішніх Східних Карпат і Західного та Малого Полісся, 
які включають значну кількість борео-монтанних і умовно борео-монтанних 
елементів. Зокрема, із 23 спільних для цих регіонів видів до складу борео-
монтанного комплексу входять такі 10 видів: Sciurus vulgaris (вивірка звичайна), 
Glis glis (вовчок сірий), Muscardinus avellanarius (ліскулька руда), Dryomys nitedula 
(соня лісова), Sicista betulina (мишівка лісова), Sylvaemus tauricus (мишак жовто-
грудий), Myodes glareolus (нориця руда), Arvicola scherman (щур гірський), Terri-
cola subterraneus (норик підземний) та Microtus agrestis (полівка темна). Очевид-
но, що поширення цих видів обумовлене наявністю тайгових і суміжних з ними 
типів екосистем, яка є спільною особливістю Карпат та Полісся, що, у свою чергу, 
пояснює високий ступінь схожості родентофаун цих регіонів.

Автор висловлює щиру подяку А.Т. Затушевському, І.В. Шидловському та 
І.В. Загороднюку за допомогу та цінні поради, надані під час підготовки цього 
огляду.
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ҐРУНТОВА МЕЗОФАУНА СОСНОВИХ ЛІСІВ ШАЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Білецький Ю.В.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

yura.lytsk@gmail.com

Формування угруповань ґрунтової мезофауни у соснових лісах відбувається 
залежно від умов їх існування, структурної організації рослинного покриву, 
впливу зовнішніх деструктивних чинників. Вивчення структурно-функціональної 
організації угруповань мезофауни у природних і антропогенно спрощених 
чи штучно сформованих насадженнях дає можливість встановити загальні 
закономірності їх формування, особливості антропогенних змін і визначити шляхи 
збереження.

Угруповання ґрунтової мезофауни налічує понад 50 таксонів безхребетних. 
Видовий склад і трапляння окремих таксономічних груп в умовно первинних 
екосистемах відрізняються та залежать від складу рослинного покриву, 
умов зволоження, властивостей ґрунту тощо. Найбільшою таксономічною 
різноманітністю відзначаються угруповання ґрунтової мезофауни у природних 
сирих, вологих і свіжих сосново-дубових суборах (16–29 таксонів), менше 
різноманіття у сухому сосновому борі (11 таксонів).

У насадженнях сосни, які створені на постійно заліснених територіях, не 
спостерігається значного збіднення видового різноманіття. У них зберігається 
природна структурна організація угруповань. У той же час заліснення сосною 
перелогів призводить до формування угруповань мезофауни, які характеризуються 
біднішим, порівняно з первинними, видовим складом. На перелогах із первинного 
видового різноманіття зникають майже всі сапробіонти, зберігаються лише деякі 
види хижаків і фітофагів. 

Загальною закономірністю формування мезофауни у соснових лісах є її 
концентрація у підстилці, проте абсолютні показники чисельності значною мірою 
залежать від умов зволоження. Найбільш населеною мезофауною є підстилка 
у природних сирих дубово-соснових суборах, де зосереджено більше 90% усіх 
особин мезофауни, решта заселяє верхній шар ґрунту. У свіжому дубово-сосновому 
суборі та свіжому сосновому бору в підстилці зосереджено 7075%, а решта - у 
верхньому шарі ґрунту. У сухому сосновому бору в підстилці зосереджено лише 
60% особин мезофауни, а у верхньому шарі ґрунту - близько 40%.Таке співвід-
ношення безхребетних у підстилці та верхньому шарі ґрунту визначається не 
лише режимом зволоження, але й потужністю підстилки. Так, у суборах більше 
рослинного опаду, шар підстилки становить від 10 см до 21 см у природних лісах 
і 7 см у лісових культурах віком 50–60 років. У соснових борах шар підстилки 
менший і становить 3–5 см. 

Найбільш заселеним є 10-сантиметровий шар ґрунту, глибше трапляються 
лише поодинокі особини, що можна пояснити хорошою аерованістю верхнього 
шару ґрунту, захищеністю від втрат вологи завдяки шарові підстилки, теплішими 
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умовами та кращою трофічною базою, порівняно з глибшими шарами. Кількісні 
показники мезофауни верхнього шару ґрунту відрізняються у борах і суборах, 
які ростуть в умовах різного зволоження, різного ступеня опідзолення та 
гранулометричного складу ґрунту. Висока вологість болотно-підзолистого та 
дерново-середньопідзолистого, дерново-середньопідзолистого глеюватого ґрунтів 
сирих і вологих суборів пояснює оселення у верхньому шарі невеликої кількості 
найбільш гігрофільних видів (до 10%). У свіжих суборах на дерново-слабопідзо-
листих легкосупіщаних ґрунтах частка мезофауни верхнього шару ґрунту значно 
більша (до 32%), а у свіжому та сухому соснових борах на дерново-слабопідзо-
листому піщаному та дерново-підзолистому піщаному ґрунтах частка мезофауни 
верхнього шару ґрунту становить 25 і 40%.

У досліджених дубово-соснових суборах і соснових борах як у підстилці, так і 
у верхньому шарі ґрунту відбуваються сезонні флуктуації чисельності мезофауни. 
Загальною закономірністю є збільшення чисельності мезофауни верхнього 
шару ґрунту від весни до осені. Це пояснюється вертикальними міграціями 
безхребетних із підстилки, яка влітку пересихає, тоді як верхній шар ґрунту є 
достатньо зволоженим. Окрім цього, в ньому протягом літа збільшується маса 
молодих коренів. 

В умовно первиних лісових екосистемах, незалежно від їхнього видового 
різноманіття, формується схожа структурно-функціональна організація мезофауни. 
Аналіз співвідношення трофічних груп показав, що в цих угрупованнях за показником 
маси та споживання енергії домінуючою трофічною групою є сапрофаги (66–84% 
за показником маси та 58–80% за показником споживання енергії).

ПОЛІМОРФІЗМ ВИВІРКИ ЗВИЧАЙНОЇ, SCIURUS VULGARIS L., 
З ТЕРИТОРІЇ ШАЦЬКОГО НПП ЗА МІКРОСАТЕЛІТНИМИ ЛОКУСАМИ

Білоконь С.Ю.1, Белоконь М.М.2, Белоконь Ю.С.2, Дикий І.В.1

1Львівський національний університет імені Івана Франка
2 Інститут загальної генетики ім. М.І. Вавилова РАН, Москва

bilokon1990@gmail.com

Вивірка звичайна (Sciurus vulgaris L., 1758) на території Шацького національ-
ного природного парку є розповсюдженим мешканцем соснових і мішаних лісів. 
Місцеву вивірку різні автори класифікують як підвид S. v. kessleri [1-3] або S. v. 
varius [4, 5]. Особини, поширенні на цій території, відрізняються від вивірок із 
Прикарпаття більш яскравим рудим забарвленням літнього хутра.

Метою нашого дослідження стало встановлення параметрів популяційно-
генетичної мінливості вивірки з території Шацького НПП та порівняння цих 
параметрів з іншими популяціями. Нами було відібрано 18 зразків протягом 
2014 року, а також, ще раніше, 2 зразки з колекції Львівського державного 
природознавчого музею. Загалом вдалося проаналізувати 16 із них.
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ДНК для аналізу виділяли із фрагментів шкур і опудал вивірок. Генетичну 
мінливість аналізували за 13 мікросателітними локусами. Всі локуси виявилися 
поліморфними з числом алелів від 3 до 9. Середнє число алелів на локус становило 
5,46 (±0,57). Середня спостережена гетерозиготність HO = 0,611 (±0,049) і середня 
очікувана гетерозиготність HE = 0,668 (±0,030) вказують на високу генетичну різ-
номанітність вивірок Шацького НПП. Значення індексу фіксації F = 0,094 (±0,048) 
вказує на відсутність значного дефіциту гетерозигот. Такі ж рівні генетичної мін-
ливості раніше встановлені для вивірок із Карпат і Прикарпаття [6]. Близькі до 
рівноважних (за правилом Харді-Вайнберга) співвідношення генотипів і високий 
рівень спостереженої гетерозиготності у дослідженій популяції свідчать, що вона 
не зазнавала значного скорочення чисельності.

Вивчення генетичної мінливості вивірки у Шацькому НПП дає підстави зробити 
висновок, що місцева популяція перебуває в задовільному стані. Відсутність 
сильного антропогенного впливу дає змогу зберігати нативну структуру популяції 
вивірки без значних коливань.

1. Мигулін О.О. Звірі УРСР :матеріали до фауни. К.: Вид-во АН УРСР, 1938. 426 с.
2. Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран :звери Восточной Европы и Северной Азии. 

Том IV. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 615 с.
3. Онуфреня М. В. Обыкновенная белка Sciurus vulgaris (Linnaeus 1758) // Грызуны бывшего 

СССР. Виды. М.: Центр охраны дикой природы, 2000-2005. www.biodiversity.ru.
4. Татаринов К.А. Звірі західних областей України. К.: Вид-во АН УРСР, 1956. 188 с.
5. Шнаревич И.Д. Об ареалах карпатских белок // Наук. Зап. Чернів. ун-ту. Сер. Біологія. 

1950. Т. 7. № 2. С. 155-162.
6. Білоконь С., Белоконь М., Белоконь Ю., Дикий І. Мінливість вивірки звичайної (Sciurus 

vulgaris L.) заходу України за мікросателітними локусами // Вісник Львів. ун-ту. Сер. 
біол. 2014. Вип. № 65. С. 296-305.

ЕКОЛОГІЧНІ НІШІ КСИЛОСАПРОТРОФНИХ АСКОМІКОТІВ 
(ASCOMYCOTA) НА ЯЛИНОВОМУ СУБСТРАТІ У ЛІСОВИХ 

ЕКОСИСТЕМАХ СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДІВ

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

bublykyaroslav1302fungi@gmail.com

Кожний вид або рід ксилотрофних грибів поширюється на деревних субстратах 
того чи іншого виду або роду чи певних життєвих форм, різного ступеня їх 
деструкції грибами та іншими організмами, різних за розмірами, на різних органах 
рослин-субстратів, на різних за типом наростання видах пагонів тощо не хаотично, 
а у строгому порядку, оскільки має тут свої екологічні ніші [2, 3].

Проблема екологічних ніш ксилотрофних грибів є однією з найменш 
розроблених у науковій літературі. Пояснюється це малою вивченістю видового 
складу грибів на рослинах, особливостями розвитку сапротрофів, складністю 
методичних і методологічних підходів до їхнього вивчення. Особливо важливо 
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отримати такі наукові матеріали в умовах гірських заповідних територій, де 
через заборону суцільних рубок накопичується значна маса відмерлої деревини, 
що слугує субстратом для дереворуйнівних грибів. Тому метою роботи було 
спробувати дослідити екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів у лісових 
екосистемах НПП «Сколівські Бескиди» на мертвій деревині ялини звичайної 
(Picea abies (L.) Karst.).

Матеріалами дослідження послужили збори грибів на ялиновому субстраті 
в осінній період 2011–2015 рр. Хоча ялина звичайна є домінантом у лісових 
екосистемах досліджуваного регіону, проте порівняноз листопадними породами 
на ній виявилося значно менше видів дереворуйнівних аскових грибів. Збір 
зразків здійснювали маршрутно-експедиційним методом. Гербаризацію матеріалу 
проводили згідно із загальноприйнятими методами. До уваги брали тільки мертву 
деревину. При зборі матеріалу проводили детальне обстеження відмерлих дерев. 
Матеріал зберігається у гербаріях Львівського національного університету ім. 
І. Франка (LW) і Державного природознавчого музею НАН України (LWS). Для 
ідентифікації зразків грибів використовували іноземні та вітчизняні визначники, 
наукові статті, а також атласи. Сучасні назви грибів узгоджені з 10-м виданням 
«Dictionary of Fungi» та номенклатурною базою даних «Index Fungorum». 

На мертвому ялиновому субстраті нами виділяється чотири групи екологічних 
ніш ксилосапротрофних грибів [1]: 1) просторові з сімома типами (за пагонами 
різного діаметра і форми галуження та виділенням структурних частин стовбурів, 
включаючи пні); 2) топічні з кортикофільним, лігнофільним і кортико-лігнофільним 
типами; 3) біоморфні (за життєвими формами) з типами хвойних дерев, листо-
падних дерев і чагарників; 4) сапротрофні (за станом розкладання субстрату) з 5 
типами на основі шкали деструкції деревного субстрату П. Ренвалла. 

У результаті дослідження в лісових екосистемах Сколівських Бескидів на 
мертвій деревині Picea abies зареєстровано 11 представників ксилосапротрофних 
аскомікотів, які тут є найбільш поширеними на цьому деревному субстраті, проте 
цей список можуть доповнювати й інші представники дереворуйнівних сумчастих 
грибів. У просторовій екологічній ніші ксилосапротрофних аскомікотів на пагонах 
ІV порядку з діаметром гілок d=3-10 мм зареєстровано піреноміцет Valsa abietis 
Fr., який колонізує кору, тобто топічну кортикофільну й одночасно сапротрофну 
екологічну нішу І типу. Цей вид присутній на І і ІІ стадіях деструкції деревини, 
допоки кора не опаде і таким чином утвориться топічна лігнофільна екологічна 
ніша для інших груп ксилосапротрофних грибів на наступних стадіях розкладу 
деревини, де аскомікотів нами вже не було виявлено. 

На пагонах ІІІ і ІІ порядків з діаметрами гілок d=10-15 мм і d=15-25 мм 
відповідно представників аскових ксилотрофів виявити не вдалося.

Мікобіота просторової екологічної ніші дереворуйнівних аскових грибів на 
пагонах І порядку з d ≥ 25 мм налічує два види. На І і ІІ стадіях розкладу деревини 
тут формується сапротрофна екологічна ніша, яку займає кортикофільний 
Valsa abietis. Після опадання кори, коли в сапротрофній екологічній ніші ІІІ типу 
з’являється топічна лігнофільна екологічна ніша, її колонізує Bertia moriformis 
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(Tode) De Not., займаючи свою мікронішу. На пізнішому етапі ІІІ стадії деструкції 
деревного субстрату, для якого характерним є обсипання і трухлявіння деревини, а 
також її незначне потемніння, формується лігнофільна екологічна мікроніша, яку 
займає Pesotum piceae J.L. Crane & Schokn. Подальшу участь у розкладі мертвої 
породи ялини європейської буруть інші представники дереворуйнівних грибів. 

Стовбур Picea abies являє собою одну просторову екологічну нішу ксилотрофних 
сумчастих грибів, що об’єднує його верхню, центральну та нижню частини, 
оскільки тут виявлено однаковий склад грибів, однаковий процес сукцесійних 
змін мікобіоти і формування протягом цього процесу однакових нових ніш.

На І і ІІ стадіях деструкції деревини досліджена просторова екологічна ніша 
водночас є топічною екологічною нішею кортикофільного типу і сапротрофною 
екологічною нішею І типу. На цьому етапі сукцесійних змін її колонізує дерматієвий 
представник Pezicula livida (Berk. & Broome) Rehm з жовто-оранжевими апотеціями. 
Плодові тіла зазначеного виду заселяють кору, згодом розростаються і посилюють 
вплив на щільну кору як механічно, за рахунок тиску міцелію, так і хімічно – за 
допомогою ферментів [4]. Коли поверхневі шари кори злегка розкладаються під 
дією дереворуйнівних ферментів, цей вид все ще наявний в екологічній ніші. 

Про формування топічної лігнофільної екологічної ніші, яка є водночас  
і сапротрофною еконішею ІІ типу, свідчить оголена, тверда і світла деревина. 
Спершу таку нішу колонізує гіпокреальний представник Hypocrea schweinitzii (Fr.) 
Sacc. разом з його анаморфною стадією Trichoderma citrinoviride Bissett, займаючи 
свою мікронішу. Наступним видом-колонізатором є Bertia moriformis, строми якої 
заміщують попередній гіпокреальний вид, що свідчить про утворення тут нової 
лігнофільної мікроніші. 

На IV стадії деструкції ялинового субстрату, коли деревина більше обсипається, 
стає м’якою, темнішою, тут формується топічна лігнофільна, або сапротроф-
на екологічна ніша ІІІ типу з Hypocrea citrina De Not. або H. pulvinata Fuckel. 
Унаслідок впливу на деревину попередніх ксилосапротрофних аскових грибів 
нову екологічну мікронішу колонізують напівзанурені, які згодом виступають, 
чорні, кулясті, з довгим хоботком плодові тіла Pesotum piceae. Екологічна ніша 
попереднього виду часто перекривається з дискоміцетами Orbilia coccinella Fr. 
або О. xanthostigma (Fr.) Fr., іноді можуть бути присутні апотеції Tapesia spp. та 
Scutellinia nigrohirtula (Svrček) Le Gal. На V стадії розкладу деревини зазначені 
екологічні ніші аскових грибів зникають. Деревні частки осипаються на землю, де 
у процес деструкції включаються гумусові та підстилкові сапротрофи, бактерії та 
безхребетні тварини.

Отримані дані дають змогу з високою імовірністю прогнозувати знахідки 
ксилосапротрофних грибів з відділу Ascomycota в різних типах їх екологічних ніш 
на мертвому ялиновому субстраті у лісових екосистемах Сколівських Бескидів.
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ CAREX L. В ОЗЕЛЕНЕННІ

Вербицька Г.А.
Кременецький ботанічний сад

aniverbitska@ukr.net

Родина осокові (Cyperaceae) об’єднує 90 родів і 4600 видів, поширених пере-
важно в холодних і помірних зонах. Це трав’яні багаторічні, рідше однорічні рос-
лини. Представники роду у природних умовах на території України трапляються 
практично в усіх регіонах: на луках, узліссях, більшість із них росте близько до 
боліт і уздовж річок. Осокові не мають вагомого господарського значення, деяких 
їхніх представників використовують як кормові рослини та широко застосовують 
в зеленому будівництві як декоративно-листяні рослини. У практиці ландшафт-
ного дизайну особливу увагу приділяють багаторічним травам, невибагливим до 
ґрунту і стійким до несприятливих умов навколишнього середовища. Саме до 
таких рослин належить рід Carex. Завдяки різновиду форм вони використовують-
ся як ґрунтопокривні рослини для рокаріїв і міксбордерів. Осоки не вимогливі в 
догляді, швидко ростуть, гарно виглядають на будь-якій ділянці [3-5].

Колекція осокових у Кременецькому ботанічному саду була створена у 2003 р. 
з місцевих видів. На сьогоднішній день рід Carex налічує 13 видів, а саме: Carex 
acuta L., C. caryophyllea Latour, C. contigua Hoppe, C. digitata L., C. hirta L. C. humi-
lis Leys., C. leporine L., C. montana L., C. pilosa Scop., C. pseudocyperus L., C. remota 
L., C. siderosticta Hance, C. sylvatica L. [2].

Оцінку практичних результатів інтродукції проводили за методикою Н.В. 
Билова, Р.А. Карписонової [1]. Результати інтродукції видів оцінювали шляхом 
сумування балів за всіма досліджуваними ознаками, зокрема:

- інтенсивність плодоношення (сім видів рослин слабо, але щорічно плодоно-
сять, пʼять видів плодоносять стабільно у великій кількості, і лише у C.siderostiсta 
плодоношення немає, незважаючи на щорічне цвітіння);

- насіннєве розмноження (незначний самосів відзначений у 10 видів, три види 
не дають самосіву);

- вегетативне розмноження оцінено у восьми видів як задовільне, а пʼять видів 
розмножуються добре;

- загальний стан розвитку (в усіх 13 видів габітус та інтенсивність цвітіння не 
відрізняються від рослин у природних умовах);

- стійкість проти шкідників і хворіб (шість видів інколи пошкоджуються, решта 
видів стійкі та не пошкоджуються);
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-стан рослин після зими (шість видів мають середній стан, сім видів – 
бездоганний).

Оцінку перспективності інтродукції осокових наведено на рисунку.

 
Результати успішності інтродукції видів роду Carex

Виходячи з отриманих даних, 62% видів роду Carex належать до групи 
перспективних, а 38% - до особливо перспективних. Вони не потребують особливих 
прийомів догляду та можуть широко використовуватись у ландшафтному 
будівництві. Представників цього роду можна побачити не лише у науковій зоні 
Кременецького ботанічного саду, а й в експозиціях (водойма, альпійська гірка, яр).
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УЗАГАЛЬНЮЮЧІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ 
САНІТАРНО-ГІДРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Воліков Ю.М.
Інститут гідробіології НАН України, Київ

olga7410@ukr.net

Оцінка водного об’єкта міста, на відміну від природного, може одночасно 
відбуватися в кількох різних аспектах. Окрім екологічного, практично завжди наявна 
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ще низка інших: культурно-історичний, санітарний,  техніко-експлуатаційний, 
соціально-психологічний.

Залежно від вибраного напряму буде визначатися і вибір заходів покращення 
екологічного стану водних об’єктів. Основною метою заходів екологічної 
реабілітації є поновлення природних екосистем, що раніше існували на цій 
території. Проте за відношенням до водних об’єктів міста даний принцип з цілого 
ряду причин є неприйнятним, тому що значна частина водойм міста має штучне 
походження. Насамперед це стосується ставків або ділянок обвідних каналів, які 
створювали люди для задоволення своїх потреб.  Природних екосистем як таких у 
них, здебільшого, ніколи не було. Істинною метою заходів є не відновлення в них 
рослинних і тваринних угруповань, а запобігання забрудненню і збереження їх 
рекреаційного потенціалу.

Завдання із запобігання забрудненню можуть бути вирішені за допомогою 
традиційних профілактичних заходів для рекреаційних зон, тобто шляхом 
здійснення таких видів робіт:

1) упорядкування зон відпочинку;
2) збереження деревно-чагарникової рослинності по берегах;
3) рекультивація і озеленення прибережних зон. 
Проведення біотехнічних робіт:
1) створення берегових біоплато із угруповань макрофітів у найбільш забруд-

нених місцях і заплавах. Основна технологія очищення з використанням біоплато 
полягає у створенні та культивуванні біосистеми, призначеної для біологічного 
очищення стоків від нафтопродуктів, сполук важких металів і органічних речовин.

2) створення берегових біоплато з використанням очисних властивостей 
двостулкових молюсків (дрейсени та ін.). Відфільтровуючи з води зависі як 
мінерального, так і органічного походження, дрейсени активно очищують воду 
і надають додаткові поживні речовини для гідробіонтів, що мешкають у тих же 
біотопах. Підвищити темп розвитку молюсків можна, створюючи „штучні рифи”, 
занурюючи у воду тверді субстрати, проте для здійснення таких заходів треба 
керуватися відповідними науковими обґрунтуваннями [1].

В окремих випадках для відновлення озер та їх екосистем можливе виконання 
гідротехнічних робіт:

1) берегоукріплення;
2) часткове вилучення поверхневого шару (до 2 м) донних відкладень;
3) екранування донних відкладень;
4) аерація придонних щарів у найбільш забруднених місцях;
5) розчищення джерел і привезення води із озер (з пелагічними угрупованнями);
6) формування донних відкладів, доставка мулів з біотичними угрупованнями.
Зазначимо, що проведення інженерно-технічних заходів без глибокого аналізу 

їх екологічних наслідків у багатьох випадках призводить не до поліпшення, а, 
навпаки, до погіршення екологічної ситуації. Разом з тим, результати екологічних 
досліджень безпосередньо самі по собі не можуть бути основою для виконання 
конкретних робіт із покращення в містах якості навколишнього середовища. 
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Розробка наукових основ інженерно-екологічного  облаштування малих водних 
об’єктів міста є достатньо актуальним завданням.

Дуже важливими є освітньо-виховні заходи:
1) проведення екскурсій школярів по берегах водойм з метою поширення 

навчально-освітньої інформації про мешканців водойм і заходи їхньої охорони;
2) організація учнів для очищення прибережних територій і водойм від сміття;
3) звіти про проведені заходи з оздоровлення водойм засобами масової 

інформації (телебачення, місцева преса).
Найбільш дієвим фактором впливу на водні об’єкти лотичного типу є керування 

водним режимом, що змінює витрати, рівні води, швидкість течії, зовнішній і 
внутрішній водообмін. Водний режим визначає інтенсивність фізичних, хімічних 
і біологічних процесів, завдяки яким відбуваються розведення, седиментація, 
сорбція, розпад забруднюючих речовин, продукування й деструкція органічної 
речовини у воді.

1. Ляшенко А.В., Маковський В.В., Зоріна-Сахарова К.Є., Лещенко Н.М. Екологічний стан 
водойм м. Києва. К.: Фітосоціоцентр, 2005. С. 144-181.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЧЕРЕТЯНКИ ПРУДКОЇ 
(ACROCEPHALUS PALUDICOLA) В ЄВРОПІ

Гнатина О.С., Горбань І.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

zoomus@franko.lviv.ua

Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)) є найбільш рідкіс-
ним мігруючим співочим птахом Європи і єдиним континентальним видом гороби-
них птахів, якому загрожує небезпека зникнення. Він включений у Червоний список 
глобально вразливих видів IUCN як «вразливий» (категорія VU). У минулому цей 
вид траплявся від Франції до Сибіру і від Італії до Латвії, але на даний час його ареал 
розмноження дуже скоротився і займає виключно сприятливі біотопи в Польщі, 
Білорусі й Україні. Протягом ХХ ст. розмір світової популяції виду скоротився на 
95%. Головним чином це сталося внаслідок трансформації та руйнування унікальних 
біотопів торфових боліт, що були фрагментовані та пересушені в усіх країнах Європи 
[3]. Тому охорона A. paludicola нині концентрується на збереженні та відновленні 
гніздових біотопів виду, а також на наданні заповідного статусу африканським 
територіям, де даний вид зимує. Збереження репродуктивної популяції відбувається 
шляхом ренатуралізації торфових боліт у національних природних парках (в т. ч. й 
у Шацькому НПП) та завдяки вдосконаленню планів управління щодо збереження 
біологічного різноманіття на заповідних територіях Європи.

Вразливий статус очеретянки прудкої викликаний скороченням популяцій 
через втрату гніздових біотопів, зміну їх гідрологічного режиму. У минулому 
столітті значна частина придатних біотопів виду була втрачена через масштабне 
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добування торфу й отримання нових територій для потреб сільського господарства. 
Згодом через трансформацію систем господарювання у Східній Європі, відмову 
населення від традиційного ведення сільського господарства (ручне викошування, 
заготівля сіна, випасання худоби) гніздові біотопи очеретянки прудкої швидко 
деградували і зазнали сукцесій у напрямі інтенсивної сильватизації.

Для здійснення активної охорони виду найпершим завданням є виявлення 
важливих для нього територій і загроз. Відповідно до типу загроз необхідний 
раціональний вибір найбільш придатного менеджменту для цих територій. 
Недостатньо просто виявити такі території й відокремити їх від будь-якого 
антропогенного впливу (наприклад, включити до складу природоохоронних 
територій). У теперішніх умовах через відмову від традиційного ведення сільського 
господарства низинні болота швидко заростають очеретом, кущами верб і 
деревами. Тому для очеретянки прудкої основний фокус активної охорони має бути 
спрямований на постійну підтримку гніздових ділянок у відкритому стані. Такі 
заходи необхідно здійснювати з метою елімінувати очерет і щільні вербові кущі 
та підтримувати придатну структуру рослинності. На територіях, де наявний вид, 
викошування слід проводити пізніше, ніж звичайно. Після закінчення розмноження 
виду доцільно пильнувати, щоб випасання худоби не було занадто інтенсивним. 
Однак практика ручного викошування й екстенсивного випасання худобою чи 
кіньми можлива на невеликих ділянках. Натомість, у сучасних умовах неможливо 
відновити ручне викошування у великих масштабах через значні фінансові 
витрати і той факт, що не знайдеться багато бажаючих виконувати таку важку 
роботу. Вирішенням проблеми стала спеціальна косарка на гусеничному ходу, яка 
є адаптованим ратраком (спеціальний транспортний засіб із легких матеріалів на 
широких гусеницях, що використовується для підготовки гірськолижних схилів і 
лижних трас) із дуже низьким пресом на ґрунт і високою швидкістю роботи. Така 
косарка викошує 5-10 га протягом робочого дня, включаючи видалення скошеної 
рослинності. Вона також вилучає кущі, може працювати в умовах із високим 
рівнем води та не руйнує делікатний торфовий шар і рослинність. Таке рішення 
було настільки успішним, що косарку вже використовують на великих територіях 
у Польщі та починають у Німеччині, Білорусі й Литві [3].

Для підтримки екстенсивних методів ведення сільського господарства у 
2009 р. в Польщі були запроваджені агроекологічні схеми, які фінансуються 
з сільськогосподарського бюджету ЄС. Згідно з цими схемами фермерам 
оплачують збитки через екстенсивний менеджмент на територіях, де вони раніше 
намагалися збільшити обсяги сільськогосподарської продукції. Таким чином, 
необхідний менеджмент фермери будуть здійснювати принаймні доти, доки 
матимуть фінансову компенсацію. У землевласників, які не зацікавлені у таких 
пропозиціях фінансової компенсації за господарські збитки, землю викуповували 
національні парки й товариство охорони птахів. Оскільки національні парки не 
мають можливості управляти великими ділянками торфових боліт на державних 
землях у межах своїх кордонів, вони здають в оренду цінні природні території 
приватним фермерам і підприємцям. У цих випадках заздалегідь обумовлюються 
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умови режиму землекористування на засадах обґрунтованого природоохоронного 
менеджменту. Така практика була впроваджена на території понад 10 000 га в 
Бєбжанському національному парку та на 400 га у Воліньському національному 
парку [1-3].

Необхідною умовою менеджменту збереженням гніздових біотопів 
для очеретянки прудкої є забезпечення належного рівня вологості шляхом 
контрольованого перекриття меліоративних канав і розбудови системи регуляції 
водного режиму в конкретних угіддях. Також необхідно здійснювати контрольоване 
випалювання рослинності для підтримки біотопів у відкритому стані, що не 
потребує значних фінансових затрат. Випалювання слід проводити пізно восени 
або взимку над шаром води, снігу чи льоду.

Іншим цінним підходом до збереження біотопів очеретянки прудкої є пошук 
альтернативного економічного використання великої кількості сіна низької 
якості, яке розглядали як відходи виробництва, що потребують додаткових 
затрат. Традиційне використання такого сіна для худоби вийшло з ужитку. 
Альтернативними типами використання рослинної біомаси стала продукція 
компосту для городництва, біогазу чи твердого палива для енергетичних потреб. 
Така продукція брикетів для обігріву з нульовим балансом викиду вуглецю 
виявилася найефективнішим використанням біомаси від пізнього косіння вологих 
біотопів. Це особливо сприятлива умова для забезпечення стійкого клімату. 
Залежно від загальних економічних умов, продаж таких продуктів біомаси сприяє 
підтриманню стійкості місцевого клімату і частково компенсує економічні затрати 
на менеджмент торфових боліт [2, 3].

У 2013 р. Польське товариство охорони птахів (PТОР) відкрило підприєм-
ство для виробництва брикетів із сіна з низинних боліт. Цей досвід свідчить про 
успішну природоохоронну практику на основі засад розвитку малого бізнесу, 
що дуже важливий для сільської місцевості [2]. Збереження цінних біотопів 
очеретянки прудкої практикується за допомогою підвищення екологічної освіти 
і свідомості місцевого населення й туристів. Такі біотопи цікаві для операторів 
фірм із розвитку екологічного туризму. Тому на торфових болотах часто  
проводять екскурсії, використовуючи спеціально обладнані дерев’яні доріжки, які 
допомагають зрозуміти мету і значення природоохоронних заходів на відкритих 
низинних болотах. 

1. Aquatic Warbler Conservation in Eastern Poland // Newsletter LIFE+ Project No. 2 / September 
2012. 7 p.

2. Aquatic Warbler Conservation in Eastern Poland // Newsletter LIFE+ Project No. 4 / October 
2014. 9 p.

3. Zadrąg M., Szałański P., Lachmann L. Conserving Aquatic Warblers in Poland and Germany. 
Achievements of the Aquatic Warbler LIFE Project. Polish Society for the Protection of Birds, 
2011. 24 p.
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ОХОРОНА ПРИРОДИ І РЕКРЕАЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЕМИ НА 
ПРИКЛАДІ «ЯВОРІВСЬКОГО ОЗЕРА»

Горбань О.І., Горбань І.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

ihorban@yahoo.com

До недавнього часу ми розглядали проблеми охорони природи та рекреації у 
різних пакетах щодо регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Ця 
проблема виглядала розділеною на окремі частини, де природоохоронні питання 
стосувалися територій із наявними об’єктами природо-заповідного фонду (ПЗФ), 
а рекреаційне навантаження на такі території було і залишається одним із факторів 
загроз для природних і заповідних екосистем загалом. Вплив фактора розвитку 
рекреації вважався найбільш загрозливим щодо перспектив збереження біоти, 
рідкісних і зникаючих видів флори та фауни. Але тепер ми бачимо, що обидва 
аспекти цієї проблеми тісно взаємопов’язані. Вони навіть утворюють спільний 
ланцюг процесів, які недоцільно розглядати окремо. Навпаки, тепер важливо 
інтегрувати завдання, які сприятимуть вирішенню питань щодо раціонального 
природокористування, особливо на територіях ПЗФ та координованого розвитку 
рекреації заради оздоровлення як місцевого населення, так і туристів. Нині чітко 
помітна тенденція необхідності формування менеджмент-планів регіонального 
розвитку для підвищення ефективності природоохоронних заходів, збереження 
природних цінностей (саме вони найбільш важливі для розвитку екологічного 
туризму) і можливості розбудови рекреаційного потенціалу. Такі менеджмент-
плани мають стати і бути складовими місцевих стратегій регіонального розвитку. 
В недалекому минулому була вироблена стратегія розвитку Яворівського району на 
Львівщині, але вона діяла до 2015 р. Тепер відчутною є потреба у новій стратегії, 
яка би врахувала вже існуючий досвід і сприяла впровадженню нових знань щодо 
інтегрованого вирішення природоохоронних і рекреаційних проблем місцевого 
характеру. 

Тепер на передній план виступає процес, у якому шляхи вирішення питань 
природоохоронного спрямування та розвитку рекреації повинні бути зведені до 
спільного знаменника.

Замість попередньої конфронтації інтересів рекреаційного розвитку, що 
базуються на економічному зиску, та природоохоронних планів дій, що формуються 
на екологічних засадах, необхідно розвивати обґрунтовану стратегію спільної 
взаємодії цих підходів, що обумовлені факторами суспільного розвитку та 
зростаючим антропогенним тиском на біосферу в цілому. Ця вимога вкладається 
у концепцію сталого розвитку, яка тепер набула масштабного поширення і 
застосування у країнах ЄС, де планування та вирішення регіональних перспектив в 
обов’язковому порядку мають дотримуватись засад цієї концепції. Адже в сучасних 
умовах уже чітко проглядається залежність, при якій успішні природоохоронні 
акції та стійке до антропогенних факторів природне середовище обумовлюють 
перспективу можливого розвитку місцевого рекреаційного потенціалу. Окрім 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.

22

цього, раціональне планування рекреаційного господарства дозволить передбачити 
і спрогнозувати спроможність та ефективність природоохоронної діяльності у 
тому чи іншому районі або на території окремих національних парків. Науково 
обґрунтоване планування рекреаційного розвитку обов’язково має сприяти 
підтриманню збереження природних екосистем, а не виснажливому використанню 
потенційного природного ресурсу, що консервується у спроможності екосистем до 
надання послуг, пов’язаних із можливостями розвитку місцевої рекреації. Іншими 
словами, екологічно грамотне планування рекреаційних процесів обов’язково 
сприятиме ефективності природоохоронної діяльності у національних природних 
парках або на окремих територіях з високими екологічними ризиками чи обмеженим 
природним потенціалом.

У даному випадку ми розглядаємо проблему гострого дефіциту відновлюваних 
ресурсів щодо використання їх у процесі планування оздоровчих заходів, особливо на 
територіях з високим розвитком агломерацій, наявністю великих міст із обмеженими 
ландшафтними можливостями для ефективного розвитку масової рекреації. Таким 
прикладом є Львів і його сусідні адміністративні райони з містами, що приваблюють 
туристів і відпочиваючих (Жовква, Яворів та ін.). Найбільш помітними у даному 
контексті є значення і можливості Яворівського району, де завдяки значній площі 
лісових масивів першої категорії та природно-заповідних територій забезпечується 
необхідний кисневий баланс для Львова, розташованого у 20 км зоні з недостатнім 
потенціалом міського зеленого господарства для вирішення питань, пов’язаних із 
якістю міського повітря. Але саме Яворівський район упродовж останніх десятиліть 
зазнав найбільш високого антропогенного тиску через розбудову структури 
гірничого видобування та розробку запасів сірки. Тут виникли гострі проблеми, 
пов’язані з рекультивацією земель, використаних гірничою промисловістю, з 
підтримкою і розвитком місцевих курортів загальнодержавного значення. У даному 
контексті, враховуючи особливу популярність і значення водойм із якісною водою 
для відпочинку й оздоровлення, виникає гостра необхідність дослідити ідеї та 
можливості наявного потенціалу для рекреаційного забезпечення населення.

Це також дуже актуально у взаємозв’язку вирішення питань розвантаження 
природних озерних і лісових екосистем Шацького НПП, які на даний момент 
отримують критичне антропогенне навантаження у найбільш сприятливий 
рекреаційний період – із травня по вересень. Відомо, що серед відпочиваючих 
на природних озерах у Шацькому НПП переважають жителі найближчих міст 
Волинської області (Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, Нововолинськ), а 
також м. Львова. Зростає частка рекреантів і з інших міст країни, навіть таких як 
Київ і Одеса. Тому віднайдення альтернативних можливостей для відпочиваючих 
у гідних екологічних умовах поблизу м. Львова стало вкрай актуальним. Найбільш 
реально це можна втілити завдяки великим водоймам природного чи штучного 
походження і з якісною водою. Але поблизу Львова такі умови дуже обмежені, тому 
тисячі людей вирушають на Шацькі озера не лише завдяки їх високій популярності, 
але й через те, що немає гідної альтернативи в радіусі 100 км навколо міста. З іншо-
го боку, саме з цим пов’язане зростаюче навантаження автотранспорту в Шацькому 
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районі, збільшення негативного впливу на якість повітря у низці населених 
пунктів, зростання фактів загибелі багатьох видів тварин на автошляхах, які ведуть 
у напрямку Шацька. Ця невідповідність особливо відчутна, коли йдеться про збе-
реження рідкісних видів, які саме й охороняються у Шацькому НПП та на інших 
ділянках місцевого ПЗФ. 

Обговорення цієї проблеми заслуговує на особливу увагу навіть у зв’язку з 
тим, що перед органами самоуправління, керівництвом відповідних департаментів 
екології обласного рівня, науковцями та місцевими природоохоронцями постає 
питання щодо ефективного управління процесами, які мають вагомий вплив 
на можливості раціонального природокористування та збереження природних 
ресурсів, у тому числі й біологічного різноманіття. В умовах нашої реальності, 
враховуючи брак достатньої кількості природних озер або придатних для відпочинку 
(рекреації) річкових берегів на Львівщині, необхідно розглянути альтернативні 
можливості завдяки утвореним штучним водоймам значних розмірів, які виникли 
на основі розроблених кар’єрів гірничої промисловості. Також необхідно 
врахувати той факт, що окремі водойми, такі як «Янівське озеро», впродовж 
багатьох десятиліть використовуються як рибогосподарські ставки. У минулому, 
особливо в довоєнний час, смт Івано–Франкове (колишній Янів) Яворівського 
району мало статус курорту, який на сьогодні втрачено значною мірою через 
залучення місцевих водойм до рибогосподарського виробництва. Тому «Янівське 
озеро» втратило свій рекреаційний потенціал, і мешканці Львова й інших сусідніх 
міст перестали користуватися цим природним ресурсом. Відтак, на Львівщині й 
у Львові помітно зменшилися можливості для оздоровлення місцевого населення, 
розбудови рекреаційної інфраструктури і спроможності місцевих громад до 
залучення інвестиційних коштів у просторовий розвиток регіону. Без сумніву, це 
сприяло зростанню антропогенного навантаження на місцеві природні екосистеми, 
на ріст переміщення рекреантів в інші області країни, де збережено сприятливі 
можливості для оздоровлення за рахунок літнього відпочинку біля водойм. Так 
виникло зростаюче навантаження і на озерні екосистеми Шацького НПП. 

Отож, на даний час найбільш перспективною виглядає ідея використання 
великого кар’єру, розташованого між містами Новояворівськ і Яворів (на відстані 
близько 35 км від Львова) для розвитку місцевої рекреації. На даний час кар’єр 
наповнений водою на площі понад 700 га і вже відомий під назвою «Яворівське 
озеро» [1]. Ця водойма ще не має офіційного статусу і належить до найбільших 
штучних водойм Львівської обл. (глибина до 70 м, а об’єм води – понад 200 млн 
м³) (див. рисунок). Це штучне водосховище виникло за проектом Львівського ін-
ституту «Гідрохімпром» за рахунок заповнення водою протягом 2002–2006 рр. із 
кількох малих місцевих річок, основною з яких була річка Шкло, що і на даний час 
впадає у це водосховище та забезпечує його проточність (водообмін). Формування 
берегової лінії водосховища тривало понад 5 років [2-3].
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Краєвиди «Яворівського озера» (автор фото В.Перегінець)

На берегах водосховища планується створити п’ять зон відпочинку, назви яких 
відповідають найближчим селам. Зокрема, це Залужжя (затока Якша, завдовжки 
800 м і завширшки 100 м, має дуже сприятливі умови, які вже використовуються 
для розбудови гавані для яхт і катерів), Цетуля (великий гідропарк), Вільшаниця 
(тут планується створення міжнародного рекреаційного об’єкта санаторного 
типу; поруч у місцевому лісі починають розгортатися літні туристичні бази) тощо. 
Загалом передбачається, що на берегах водойми одночасно зможе відпочивати 
близько 30 тисяч осіб [2-3]. Це надзвичайно потужний рекреаційний потенціал. 
Для організації тривалих спостережень за процесом формування штучного 
водосховища, нового місцевого ландшафту, впливу водойми на навколишнє 
природне середовище та запобігання негативним явищам створено центр 
екологічного моніторингу. До його складу входить гідрометеостанція, лабораторії 
нагляду за повітрям і якістю води, геодезичні служби контролю за деформацією 
берегової лінії. Оскільки вода з водойми річкою Шкло потрапляє у Віслу, за станом 
води у водосховищі спостерігають і польські науковці. У складі води водосховища 
наявна сірка, тому досліджується хімічний склад води і його динаміка. На даний 
час сірководнева зона у водосховищі розташована на глибині близько 25 м [2-3].

Важливою перевагою для розвитку рекреації й екологічного туризму є той факт, 
що поруч із водосховищем розташований Чолгинський орнітологічний заказник 
місцевого значення. Хоча заказник виник в угіддях техногенного характеру, тут 
досі концентрується високий потенціал видового біологічного різноманіття, а в 
час сезонних міграцій наявна висока кількість перелітних мігруючих птахів. Однак 
найбільш негативним фактором у місцевому розвитку рекреації та збереженні 
об’єкта ПЗФ (заказника) є розташування місцевого сміттєзвалища поруч із 
заказником. Фактично сміттєзвалище м. Новояворівськ, яке розташоване на лінії 
між орнітологічним заказником і «Яворівським озером», має негативний вплив як 
на заповідний об’єкт, так і на можливості оздоровлення людей, що уже стихійно 
розташовуються на відпочинок уздовж берегової лінії водосховища. В окремі 
спекотні дні, коли на різних ділянках узбережжя «Яворівського озера» відпочивають 
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тисячі людей, з боку водосховища надходить задушливе забруднене повітря, склад 
якого потребує термінового дослідження. З іншого боку, особливо небезпечний 
характер має потенційна можливість забруднення води у річці Шкло, береги якої 
омивають північно-західний і північний схили місцевого сміттєзвалища. Стоки з 
полігону сміттєзвалища надходять прямо у річку, коридор якої лежить на відстані 
близько 100 м від краю самого сміттєзвалища. Цей відрізок річки, що прямує у 
Яворівське водосховище, має не більше 1 км завдовжки. Звісно, таке розташування 
стоку річки Шкло суттєво загрожує перспективі розвитку рекреації у даному ра-
йоні та підриває можливість вирішення багатьох регіональних природоохоронних 
проблем, які у першу чергу пов’язані з підтриманням екологічної мережі й 
екологічних коридорів, необхідних для збереження біологічного різноманіття. Ця 
проблема особливо гостра з огляду на те, що в даному районі проходить Головний 
Європейський вододіл, який має міжнародне значення для збереження якісних 
вод, природних екосистем і їх біологічної продуктивності. Загроза забруднення 
води у річці має і міжнародне значення, адже мала річка Шкло несе свої води в 
басейн Вісли.

Розташування місцевого сміттєзвалища біля величезного водосховища й 
орнітологічного заказника є екологічно необґрунтованим рішенням місцевих 
органів самоврядування. Саме у зв’язку з таким розташуванням сміттєзвалища 
в цінні екосистеми проникають агресивні адвентивні види, які загрожують 
підтриманню стійкості місцевих екосистем, видовому різноманіттю аборигенної 
флори та фауни. Саме через це значна кількість водно-болотних птахів 
орнітологічного заказника починають змінювати свої трофічні зв’язки. Окремі 
види мартинів, які відвідують сміттєзвалище, у значних кількостях (часом тисячі 
особин у міграційний час) перелітають на водосховище з метою відпочинку 
і нічліжки на воді. І саме ці мартини є носіями паразитів риб, які заселяють 
водосховище. Це також дуже актуальна проблема, адже тут рибалять сотні людей, 
відпочивають діти. Мартини також є переносниками окремих арбовірусів, тому 
виникає необхідність максимально обмежити доступ цих птахів до водойм, що 
мають рекреаційне значення. 

У Шацькому районі маємо подібну проблему – є нагальна необхідність в утилізації 
побутових відходів, які значною мірою нагромаджуються у літній період за рахунок 
масового напливу туристів і відпочиваючих. Кількість таких людей у Шацькому 
НПП в останні роки помітно зростає, що пов’язано з переорієнтацією потоків 
туристів і рекреантів через анексію Кримського півострова, війну на сході країни. А 
у зв’язку з цим зростає і нагромадження побутових відходів у національному парку, 
засмічуються лісові ділянки, окремі береги озер парку. Контролювати зростаюче 
рекреаційне навантаження силами одної лише адміністрації Шацького НПП вкрай 
складно, а в даних умовах стає уже неможливим. Тому  виникає питання про те, 
як вирішувати цю проблему, чітко взаємопов’язану з природоохоронною роботою 
Шацького НПП та багатьох інших національних парків у західних областях країни 
(в тому числі Яворівського НПП) та розбудовою місцевої інфраструктури, особливо 
з вибором місць для утворення санкціонованих сміттєзвалищ. Саме сміттєзвалища 
на даний час стали на перешкоді вирішення проблем і можливостей розвитку 
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рекреаційного потенціалу та його взаємодії з перспективами ефективного збереження 
і використання потенціалів природних екосистем. Відтак ми бачимо взаємозв’язок 
між розвитком і плануванням природоохоронних заходів у Шацькому НПП та 
Яворівському НПП на рівні вирішення проблеми спроможності підтримувати на 
достатньо високому рівні рекреаційне навантаження і забезпечувати збереження 
біологічного різноманіття, потенціал екосистемних послуг. Для успіху цієї 
взаємодії раціонального використання можливостей розвитку рекреації та 
збереження природних цінностей необхідно припинити практику хаотичного, 
екологічно недоцільного розташування сміттєзвалищ біля об’єктів ПЗФ і 
територій, важливих для розвитку рекреаційного потенціалу. На Львівщині це 
у першу чергу стосується необхідності закриття сміттєзвалища біля берегів 
«Яворівського озера».

1. Гайдін А.М., Зозуля І.І. Яворівське озеро. Львів, 2007. 75 с.
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Яворівський_кар’єр
3. http://www.active.lviv.ua/topic-t462.html

ЗАГРОЗИ НЕРЕСТИЛИЩАМ ТРАВ’ЯНИХ ЖАБ RANA TEMPORARIA

Горбань І. М.1, Горбань Л. І.2

1Львівський національний університет імені Івана Франка
2Природний заповідник «Розточчя», смт Івано-Франкове, Львівська обл.

zoomus@franko.lviv.ua

До останнього часу жаба трав’яна Rana temporaria є домінантним видом 
земноводних у лісових урочищах Полісся та Розточчя. Цей вид надає перевагу 
вологим лісовим галявинам, листяним узліссям та ольсам (вільховим і березовим 
лісам). Щільність популяцій повністю пов’язана з умовами біотопів, наявністю 
ефемерних мілководних водойм та поверхневої вологи у вегетаційний період. 
Розмножується жаба трав’яна досить рано, як правило, з першої декади березня 
і навіть у холодні весни до кінця першої декади квітня покидає водойми, у яких 
нереститься. У дуже пізні й холодні весни жаба трав’яна може траплятись у 
водоймах протягом усього квітня (весна 1997 р.). Для даного виду часті ранньо-
весняні приморозки є головною причиною загибелі значної частини популяції та 
ікри. Цей фактор стає дедалі більш вагомим у зв’язку з порушенням стабільності 
фенологічних фаз виду, через різкі коливання весняних температур, що особливо 
помітні в останні роки.

За останнє десятиліття чисельність виду різко скоротилася, що значною 
мірою пов’язано зі станом природних нерестилищ. Найбільш сприятливі умови 
для нерестилищ трав’яних жаб формувалися на понижених ділянках ольсів. Такі 
місцевості, як правило, достатньо тривалий час зберігали воду і протягом квітня 
та першої половини травня з ікри встигали розвинутися личинки амфібій, які 
успішно покидали ці ділянки після метаморфозу. Важливою умовою таких біотопів 
(ольси) є той факт, що ранньою весною на цих ділянках (незалежно від їх площі) 
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найдовший час затримуються рештки снігового покриву, тонкий шар криги, яка 
може довго триматися за рахунок нічних і ранкових приморозків. Таким чином, 
тут довгий час консервуються сприятливі умови для збереження високої вологи і 
води. Рано навесні за відсутності листя такі ділянки з водою швидко прогріваються 
й утворюють найбільш сприятливі умови для нерестилищ саме трав’яних жаб, які 
серед амфібій розмножуються в наших умовах першими. Але весняна вегетація в 
ольсах розвивається швидко, що теж дуже важливо для успішного розмноження 
трав’яних жаб при наростанні добових температур. У першу чергу саме цей 
вид земноводних потребує надійного затінення, тому що розмножується у дуже 
мілководних водоймах, збереження яких до виходу молодих особин пов’язане із 
захистом від випаровування. Але в останнє десятиліття ми встановили, що ольси 
Розточчя і Полісся почали швидко й масово вирубувати у віці 40-50 років. Зважаючи 
на те, що трав’яні жаби є досить консервативними у виборі місць нерестилищ, на 
вирубках вільхи умови для розмноження цих земноводних зникають насамперед 
через швидке випаровування води.

СКОРОЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ГНІЗДОВИХ КУЛИКІВ 
НА БОЛОТАХ ШАЦЬКОГО НПП

Горбань І. М.1, Матейчик В. І.2

1Львівський національний університет імені Івана Франка
2Шацький національний природний парк

zoomus@franko.lviv.ua

Тенденція скорочення чисельності куликів і багатьох інших водно-болотних 
птахів на території Західного Полісся встановлена упродовж останнього десятиліття. 
Але найбільше порушення структури гніздових поселень місцевих популяцій у 
куликів виявлено за два останні роки. Не виключено, що така криза у цих птахів 
пов’язана зі зміною кліматичних умов: насамперед із різким коливанням і спадом 
рівня поверхневих ґрунтових вод, малосніжними зимами або й повною відсутністю 
снігу в зимовий період, сезонним скороченням кількості опадів, тривалою засухою, 
що триває з весни до кінця вегетаційного періоду. Особливий вплив на стан гніздових 
біотопів на відкритих ділянках лук і боліт, на їх придатність для гніздування мають 
фактори, пов’язані з порушенням озонового шару. У першу чергу такі порушення 
проявляються в наявності озонових дір, які посилюють високу сонячну радіацію 
уже навесні. Радіус таких озонових дір, як правило, сягає сотні кілометрів. Такі 
тенденції помітні в останнє десятиліття на території Шацького НПП (над усією 
частиною Західного Полісся), коли впродовж одної пентади або й цілого тижня у 
квітні чи першій декаді травня формується повністю безхмарна погода з високою 
сонячною радіацією. У такі безхмарні сонячні дні для даної фенологічної фази 
надмірно наростає температура, і при цьому наростає швидкість вітру над самою 
поверхнею суші (відкритими просторами, що важливі для гніздування куликів). 
Ми вже кілька років регулярно спостерігаємо таке явище і саме внаслідок таких 
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кліматичних змін відбувається швидке випаровування мілких водойм на торфових 
болотах, луках, пасовищах. А наявність таких водойм є необхідною умовою для 
успішного гніздування, забезпечення молоді кормом.

Як і у попередні роки на болотах парку (14 дослідних майданчиків для 
моніторингу) гніздилося шість видів куликів, але структура поселень помітно 
порушена за рахунок того, що в багатьох псевдоколоніях у посушливі 2015–2016 
рр. гніздилось лише по одному виду на чотирьох ділянках, по два види на чоти-
рьох ділянках, по три види – на двох ділянках, по чотири і по п’ять видів – на одній 
ділянці. Жодної пари не виявлено в урочищі Гряда, а в урочищі Став гніздилося 
п’ять видів. Не виявлено жодної ділянки, де за два останні роки гніздились би всі 
шість видів, як це було в минулі роки на торфових болотах урочищ Став і Уничі. 
Всього у 2016 р. виявлено на гніздуванні 32 пари чайки Vanellus vanellus, по 14 пар 
коловодника звичайного Tringa totanus і баранця звичайного Gallinago gallinago, 
чотири пари грицика великого Limosa limosa. Виявлена лише одна гніздова пара 
кульона великого Numenius arquata (урочище Став, але успішного гніздування не 
зафіксовано). Окрім цього, на токовищах виявлено дев’ять самців баранця великого 
Gallinago media (урочище Став – п’ять, урочище Уничі – чотири).

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ MAGNOLIACEAE JUSS. 

В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

Гордійчук А. В.
Кременецький ботанічний сад

alla_go@ukr.net

Важливою функцією ботанічних садів, окрім збереження генофонду місцевої 
аборигеної дендрофлори, є всебічне вивчення інтродукованих деревних рослин 
для збільшення різноманітності особливо цінних і рідкісних видів та використання 
їх у ландшафтному дизайні [4].

Родина Magnoliaceae Juss. у Кременецькому ботанічному саду представ-
лена двома родами – рід Magnolia L. та рід Liriodendron L. Згідно з інвентари-
зацією у 2015 р., колекційний фонд родини становить 11 видів, п’ть гібридів і 
дві декоративні форми. Всі представники належать до листопадних рослин. Це 
реліктові рослини, що мають наукову цінність і слугують об’єктом вивчення 
науковців і природодослідників як в Україні, так і за її межами.

Культура листопадних магнолій у нашій країні має віковий досвід. Інтродуковано 
їх було головним чином у західних областях і на південному узбережжі Криму [2]. 
З кожним роком ця група екзотичних рослин набуває дедалі більшої популярності 
в декоративному озелененні. Вона збагачує асортимент рослин, які гарно квітують 
і надають краси садам і паркам України тощо.

Успішність інтродукції рослин у нові умови вирощування залежить від їхньої 
життєздатності в цих умовах, що проявляються в особливостях проходження 
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рослинами циклу сезонного та онтогенетичного розвитку [1]. За характером 
циклів сезонного розвитку та ступеня їхньої відповідності кліматичним умовам 
нового району можна скласти попередній прогноз інтродукції.

Одним із суттєвих чинників, які лімітують інтродукцію магнолієвих в 
Кременецькому ботанічному саду є температура повітря, особливо в осінньо-
зимовий період. Перспективність інтродукції визначали методом інтегральної 
числової оцінки на основі візуальних спостережень за загальним і сезонним 
розвитком рослин, які характеризують їхній стан і можливість існування в нових 
умовах [3].

Для оцінки життєздатності та перспективності було обрано 4 види та 3 гібриди 
роду Magnolia та роду Liriodendron, які досягли віку вступу в генеративну фазу 
(табл.).

Оцінка життєздатності й перспективності інтродукції представників 
родини Magnoliaceae Juss. у Кременецькому ботанічному саду
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Magnolia kobus DC 20 25 10 5 5 25 7 97 I
M. × loebneri Kache 20 25 10 5 5 25 7 97 I

M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) Maxim. 20 25 10 3 5 1 0 64 III
M. × kewensis Pearce 10 25 10 1 2 1 0 49 IV

M. × soulangiana Soul.- Bod. 15 20 10 3 5 15 3 71 III
M. denudata Desr. 20 25 10 3 2 1 0 61 III

Liriodendron tulipifera L. 20 25 10 5 5 25 3 93 I

Згідно з оцінкою, до цілком перспективних, зі сумою балів 97 належать 
Magnolia kobus, M. × loebneri та Liriodendron tulipifera (93 бали). Рослини І групи 
зимостійкі; обмерзання однорічних пагонів спостерігається лише в суворі зими. 
Ці магнолії зберігають свій габітус, характеризуються високою пагоноутворю-
вальною здатністю, щороку утворюють повноцінне насіння. Менш перспективни-
ми, зі сумою балів від 61 до 71, є M. salicifolia, M. × soulangiana, M. denudata. До 
ІV групи (малоперспективні) – віднесена M. × kewensis (49 балів).

Враховуючи оцінку життєздатності й перспективності інтродукції 
представників родини Магнолієві у Кременецькому ботанічному саду, рослини, 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.

30

що належать до групи цілком перспективних, можна використовувати в озелененні 
та ландшафтному дизайні нашого регіону.

1. Коршук Т.П. Листопадні магнолії. К.: Дім, сад, город. 2004. 73 с.
2. Коршук Т.П., Палагеча Р.М. Магнолії (Magnolia): монографія. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2007. 207 с.
3. Лапин П.И., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции растений по данным 

визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. М., 1973.
4. www.cyberelinka.ru / Коляда Н.А. Оценка перспективности интродукции. Вестник Сам-

ГУ. Естественонауч. Серия. 2011. № 5 (86).

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-САНІТАРНОГО СТАНУ ШТУЧНОГО 
ВОДОТОКУ МЕГАПОЛІСУ ЗА МІКРОФІТОБЕНТОСОМ

Давидов О. А.
Інститут гідробіології НАН України, Київ

lasp_i@mail.ru

Оцінка еколого-санітарного стану водних екосистем і його порушення під 
впливом антропогенних чинників є одним із пріоритетних завдань сучасної 
санітарної гідробіології [8].

Кількісну оцінку еколого-санітарного стану водних об’єктів і ступеня його 
зміни  проводять за мікрофітобентосом на визначених показниках його структурних 
компонентів. Ці компоненти чутливо реагують на певні екологічні чинники, що 
дає змогу кількісно виміряти рівень погіршення стану та якості середовища [4, 6, 
7].

При антропогенному забрудненні водних об’єктів особливо важлива роль як 
синбіоіндикатора належить еколого-морфологічній групі бентосних ниткуватих 
синьозелених водоростей (ЕМГ Бнс), яка є постійним структурним компонентом 
мікрофітобентосу [1, 2, 6, 7].

Стан штучного водотоку м. Києва (Русанівського каналу) оцінювали за індексом 
еколого-санітарного стану (ІЕС). Цей індекс являє собою відношення фактичних  
значень показників індикаторних характеристик ЕМГ Бнс (видове багатство, 
чисельність, біомаса), за якими розраховувався мультиметричний показник, до 
еталонних, притаманних визначеному альгоценозу [5, 6, 7].

Дослідження мікрофітобентосу Русанівського каналу, проведені у 2014-2015 
рр., дали змогу встановити, що у літоральній зоні на замуленому бетонному 
облицюванні, у місцях, вільних від заростей вищої водяної рослинності, основним 
альгоценозом є Staurosira construens  Ehr.+ Melosira varians Ag.

На особливу увагу заслуговує еколого-санітарний стан штучного водотоку 
в пізньоосінній період, коли на тлі постійного антропогенного тиску, який 
чинить розташований навколо житловий масив Русанівка, додається біологічне 
забруднення внаслідок деструкції фітомаси вищої водяної рослинності після 
періоду вегетації.
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Так, у листопаді 2014 р. у літоральній зоні досліджуваного водного об’єкта 
частка індикаторної ЕМГ Бнс серед бентонтів становила у середньому 7% видового 
багатства, 56% чисельності та 6% біомаси (мультиметричний показник 23%), сут-
тєво перевищуючи еталонні вихідні значення у цьому альгоценозі [7].

Оцінка ситуації у літоральній зоні штучного водотоку в цей період за індексом 
еколого-санітарного стану за ЕМГ Бнс показала, що його значення досягає 3,8 
та відповідає класу ІV, вказуючи на погану якість середовища внаслідок антро-
погенного пресингу та незбалансованих внутрішньоводоймових процесів, котрі 
призводять до біологічного самозабруднення.
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ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ВОДОЙМ 
УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

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

lasp_i@mail.ru

На урбанізованих територіях в межах м. Києва розташовані водойми різних 
типів – природні, істотно змінені, штучні. Гідрохімічні та гідрологічні особливості, 
ступінь антропогенного навантаження на їх екосистеми обумовлюють якість 
середовища існування гідробіонтів і навколишнього середовища людини [1-3, 9].

Методичні підходи використання мікрофітобентосу як невід’ємної складової 
частини системного моніторингу екологічного стану водних об’єктів розроблені в 
Інституті гідробіології НАН України, апробовані на  Канівському, Кременчуцькому 
та Каховському водосховищах, пониззях Дніпра і Південного Бугу, Дніпровсько-
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Бузькому лимані, на українській ділянці дельти Дунаю, Північно-Кримському й 
Інгулецькому магістральних каналах [4-8].

Разом з тим, підходи до оцінки стану водойм різного типу урбанізованих 
територій м. Києва у практичній площині до теперішнього часу не були опрацьовані, 
що і зумовило необхідність детального розгляду цієї проблеми.

Принципові підходи методу оцінки екологічного стану водних об’єктів за 
мікрофітобентосом базуються на реакції структурних і кількісних показників 
донних альгоценозів на вплив антропогенних чинників. При цьому ступінь 
порушення оцінюється за відхиленням від еталонних характеристик [5, 6].

Результати досліджень мікрофітобентосу водойм різного типу м. Києва, 
проведені у 2011-2016 рр., дали змогу встановити, що альгоценози формуються 
лише у природних водоймах (напр., оз. Редькіно), розташованих у рекреаційних 
зонах, які зазнають незначного антропогенного впливу. В істотно змінених 
водоймах (озера Н. Опечень, Вербне, Верхнє, Тельбін) та у штучних (оз. Нижнє) 
стабільних угруповань мікрофітобентосу не було – на дні альгоугруповання утво-
рювали альгосинузії або ж альгоагорегації, де резидентна альгофлора була пред-
ставлена невеликою кількістю видів, що не формували стійкого альгоценозу.

Відповідно до зазначеного, оцінка стану водойм мегаполісу за мікрофітобентосом 
можлива тільки для природних водойм. Так, у оз. Редькіно формувався альгоценоз 
Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm. + Amphora ovalis (Kütz.) Kütz. Розраховані се-
редньо-вегетаційні значення індексу еколого-санітарного стану за індикаторною 
еколого-морфологічною групою бентосних ниткуватих синьозелених водоростей 
становили 1,0, не перевищуючи у літній період показник 1,2, тобто санітарно-
гідробіологічний стан відповідав класу І, якість середовища бездоганна, порушення 
стану середовища дуже слабке.

У штучних та істотно змінених водоймах відсутність сформованих донних 
альгоценозів не давала змоги проводити адекватну оцінку за індикаторними 
характеристиками мікрофітобентосу, а отримані попередні результати можуть 
слугувати лише як орієнтовні.
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ОБ`ЄКТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 
В ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «ДРЕВЛЯНСЬКИЙ»

Жижин М. П., Коминар М. Ф., Орлов О. О., Шимончук П. П.
Природний заповідник «Древлянський», смт Народичі, Житомирська обл.

zhizhin_academy@ukr.net

Прообразом сучасного моніторингу можна вважати «Літопис природи» (ЛП), 
ведення якого започатковано 1848 р. В ньому були сформульовані основні принципи 
спостережень: безперервність, достовірність і зіставлення збору, обробки та 
збереження інформації за всіма біотичними й абіотичними компонентами природи. 
Сучасний етап розвитку екологічних досліджень є логічним продовженням 
Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Слід відзначити, що 1-й Міжнародний 
конгрес із біосферних заповідників, який був організований ЮНЕСКО, ЮНЕП, 
ФАО та МСОП, відбувся у Мінську в 1983 р.

Природний заповідник «Древлянський» загальною площею 30 872,84 га ство-
рено відповідно до Указу Президента України № 1038/2009 від 11 грудня 2009 р. 
на базі однойменного ландшафтного заказника місцевого значення на підставі на-
укового обґрунтування О.О. Орлова.

Надання радіоактивно забрудненим територіям заповідного статусу (див. 
таблицю) було прецедентом для подальшого й своєрідного збільшення площі при-
родно-заповідного фонду країни. Так, тривалі дискусії, що велися про доцільність 
організації Чорнобильського біосферного заповідника, юридично завершилися 
підписанням Указу Президента України. Склалася парадоксальна ситуація, за якої 
охороні підлягають не лише природні екосистеми чи їхні окремі компоненти, а й 
безпека життєдіяльності співробітників цієї установи.

У структурі землекористування заповідника, за даними О.О. Орлова (2009), 
переважають ліси (54,68% площі), луки (34,58%) і старі перелоги (7,87%). Ра-
ритетна компонента фітоценофонду представлена п’ятьма формаціями водної 
рослинності. На території заповідника представлені 12 рідкісних біотопів Європи, 
які потребують охорони.

Природна флора судинних рослин заповідника налічує близько 800 видів – 53% 
флори Українського Полісся в цілому. У заповіднику охороняються рідкісні види 
рослин, зокрема два види з Європейського червоного списку, п’ять – з Бернської 
конвенції та 16 – з Червоної книги України. У заповіднику представлені популяції 
37 видів тварин, які занесені до Червоної книги України, в т. ч. сім видів ссавців, 
18 – птахів, один вид плазунів, один вид риб, один вид круглоротих, дев’ять видів 
комах. 28 таксонів фауни різних рангів заповідника потребують охорони за Додат-
ком II Бернської конвенції та 18 таксонів – за Додатком III.
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Поділ частини території заповідника за зонами радіаційного забруднення 
станом на 01.01.2009 р. (щільність забруднення ґрунту цезієм-137 в Кі/км2)

Загальна площа 
забруднення, га

%

В т.ч. за щільністю забруднення
зона І зона 2 зона 3

Більше 15,0
підзона підзона

а б в а б
5,1-7,0 7,1-10,0 10,1-15,0 1,1-2,0 2,1-5,0

16880,7 15310,6 58,0 55,0 1408,1 0 49,0
100,00 90,70 0,34 0,33 8,34 0 0,29

Організація регіонального моніторингу, який має проводитися згідно 
з «Літописом природи», передбачає вибір об’єктів у територіальному й 
таксономічному аспектах. Проте через відсутність наукового обґрунтування у 
«Проекті…» перед науковцями заповідника постала проблема не тільки вибору 
їх у природі, але й розробки теоретичних питань щодо критеріїв отримання 
інформації  про структуру рослинного покриву. Особливості природних і соціально-
економічних умов у поєднанні з відсутністю основних описових та картографічних 
матеріалів обумовлює специфіку ведення ЛП і науково обґрунтований вибір 
об’єктів для спостереження. Проте на сьогодні навіть у літературі немає єдиної 
думки щодо критеріїв як вибору об’єктів, так і кількості їхніх параметрів. Слід 
зауважити, що залежно від фаху дослідника акцент робиться на той чи інший 
компонент або тип екосистеми.

На підставі власних багаторічних польових досліджень на Волино-Поділлі,  
Волинському Поліссі та в Українських Карпатах, поданих у попередніх 
публікаціях, і попередніх досліджень у цьому році в Древлянському заповіднику, 
нами пропонуються такі основні критерії.

Головним критерієм радіоактивного забруднення є безпека життєдіяльності 
дослідників, яка обумовлює його мінімальний контакт при отриманні максимально 
достовірної інформації. Тому класичні польові методи відбору, обробки та 
зберігання матеріалу потребують істотного корегування. Хоча, безумовно, візуальна 
інвентаризація видового складу та структурно-функціональної організації біоти 
в найближчому майбутньому не матиме альтернативи, незважаючи на сучасні 
технічні досягнення.

Превалювання созологічних інтересів над іншими є другим із пропонованих 
критеріїв. Тобто радіоактивне забруднення традиційно й послідовно мають вивчати 
професіонали, процеси демутації внаслідок осушення та сильватизації перелогів 
– лісівники, синантропізацію флори – ботаніки, а не співробітники заповідника, 
кваліфікація яких поки що не є задовільною.

Третій критерій – пріоритет оселищної концепції над аут- і синфітосозологічною 
(охорона видів і угруповань). Організація практично всіх природних заповідників 
ґрунтувалася на детальному вивченні структури флори, на підставі якої потім 
розробляються обґрунтовані заходи охорони. Чудовим прикладом є численні 
роботи Т.Л. Андрієнко щодо Українського Полісся, в яких чітко можна простежити 
еволюцію актуалізації від традиційно геоботанічної до фітосозологічної. Саме 
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ця раритетність місцезнаходжень таксонів або фітоценозів і була підставою для 
закладення наукових полігонів.

Наступним критерієм є принцип емерджентності (цілісності), який 
застосовується геоботаніками під час укладання класифікаційних схем, тобто 
отримання даних на основі цілісної оцінки, а не простою сумою окремих 
характеристик. Цей критерій можна застосовувати як до територіальних одиниць, 
так і до окремих параметрів.

Синхронність передбачає вибір таких параметрів, вимірювання яких 
збігається з періодом зміни процесів і властивостей, які вони характеризують. 
Щодо моніторингу, то він передбачає необхідність перманентності спостережень 
протягом усього року і тісний функціональний зв’язок обраного параметра з тим 
процесом або властивістю об’єкта, для відображення якого він призначений.

Ще одним критерієм є принцип функціональної ізометричності (Куркин,1980), 
тобто різні значення обраного параметра, які мають якомога точніше відображати 
масштаби змін властивостей, процесів, взаємодій, котрі вони характеризують.

Вибір об`єктів для моніторингу є найбільш оптимальним за критеріями 
оселищної концепції збереження біорізноманіття. Однак її реалізація в умовах 
заповідника найближчим часом, тобто до максимально повної інвентаризації 
фітобіоти, ускладнюється тим, що виявлення специфічних екотопів, до яких, як 
правило, приурочена більша частина раритетних таксонів і екосистем, візуально, 
на відміну від гір та височин, утруднено й небезпечно, а через габітус багатьох 
рослин – просто неможливо.

Ліміт матеріальних і людських ресурсів потребує селекції за ступенем 
інформативності, універсальності параметрів і полягає в оцінці їхньої 
репрезентативності щодо відображення інтегрального стану екосистем.

Безумовно, у зв’язку з тим, що, з одного боку, рослинність є основою 
функціонування екосистеми, а з іншого - відносною доступністю її візуального 
діагностування, просторової структури, основна кількість публікацій присвячена 
саме їй. Аналіз літератури (Кагало, Жижин, 2009) свідчить, що питання про 
отримання репрезентативної інформації про сучасний стан і динамічні тенденції 
природно-територіальних комплексів залишається актуальним і буде таким і надалі, 
незважаючи на бурхливий розвиток різних способів отримання нових даних.

Враховуючи необхідність охоплення моніторинговими дослідженнями значних 
територій, доцільним є використання обмеженого числа найінформативніших 
показників, що характеризують біоту і стан окремих екосистем різного рівня 
організації. Серед таких параметрів найпридатнішими, насамперед, є видовий 
склад флори та синтаксономічна структура рослинного покриву до рівня асоціацій 
і їхніх варіантів, видовий склад раритетного ядра, структура й стан локальних 
популяцій раритетних та індикаторних видів, динаміка структури і стану 
ценопопуляцій. З параметрів фітоценозу мультиінформаційністю відзначаються 
показники проективного вкриття і висоти травостою на луках, діаметр, висота і 
зімкненість деревостану в лісах.

Як базові об’єкти фітомоніторингу доцільно використовувати місцеві 
популяції видів і фітосистеми, що сформувалися внаслідок їхньої взаємодії між 
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собою та середовищем, параметри стеження за якими є необхідними й достатніми 
для визначення закономірностей їх структурно-функціональної організації та 
динамічних тенденцій.

Своєрідним варіантом імпактного моніторингу за видами, їх популяціями та 
найбільш помітними процесами можна вважати «Календар природи». Цілорічні 
спостереження проводяться за 21 видом судинних рослин, в тому числі за одним 
із 17 раритетних, а також за представниками тваринного світу (синиця, крук, 
крижень, гуска, шпак, жайворонок, глухар, зяблик, нерест щук, сірий журавель, 
жаби, чорний і білий лелеки, тетерук, мурашки, бджоли, ящірки, вуж, одуд, гадюка, 
зозуля, снігур). Унікальним явищем є включення до заповідника антропогенних 
біотопів (2,75% території), до яких належать землі шести заселених і 16 відселе-
них сіл. Цим зумовлена необхідність спостережень за процесом синантропізації.

Особливе значення має вивчення структурно-функціональної організації 
популяцій раритетних модельних видів, параметри яких можуть слугувати 
індикаторами для оцінки стану й динамічних тенденцій цілих природно-
територіальних комплексів. Одночасно вони відображають характер диференціації 
між структурними одиницями рослинного покриву.

ПЗ « Древлянський» - поки що єдиний об’єкт в Україні, де реально мінімізований 
безпосередній антропогенний вплив на біоту через невисоку щільність населення 
та добре організовану охорону. Нині у заповіднику внаслідок відсутності потужного 
безпосереднього антропогенного впливу на рослинний світ відбуваються процеси 
демутації у вигляді сильватизації, яка є аналогічною до резерватогенних сукцесій. 
Так, за останні 30 років різні угіддя сільськогосподарського призначення природним 
шляхом вкрилися лісовою рослинністю, що становить 2 552,0 га земель (сосна 
звичайна – 2 227,4 га, береза повисла – 206,9 га, вільха клейка – 117,7 га). 

Закладка відносно великих полігонів забезпечує, з одного боку, репрезентативне 
відображення реального стану природно-територіальних комплексів і їхнього 
просторово-функціонального зв’язку в еколого-сукцесійних рядах, а з іншого – 
можливість достатньо точної прив’язки екологічних стаціонарів до конкретних 
умов у межах репрезентативного виділу (мінімально на рівні фації).

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ В ПРИРОДНОМУ 
ЗАПОВІДНИКУ «ДРЕВЛЯНСЬКИЙ»

Жижин М. П., Коминар М. Ф., Шелюк М. І.
Природний заповідник «Древлянський», смт Народичі, Житомирська обл.

drevlyansky@ukr.net

Неухильне прагнення України до застосування стандартів ЄС подекуди 
призводить до парадоксальної ситуації у багатьох сферах життя суспільства. 
Особливо наочно це демонструє стратегія розвитку природно-заповідного фонду 
(ПЗФ), площа якого на 01.01.2016 р. в Україні склала 6,8%, в той час як в Європі – 
не менше 10%, а в деяких державах навіть більше 15%. Спроба досягнути такого 
показника робиться за рахунок надання статусу заповідного обʼєкту природно-
територіальним комплексам, які не відповідають вимогам Закону про ПЗФ. 
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Особливо добре це видно на прикладі природного заповідника «Древлянський».
До початку нинішнього тисячоліття створенню обʼєктів високих категорій: 

біосферних заповідників (БЗ), природних заповідників (ПЗ), національних 
природних парків (НПП) передувало ретельне вивчення біоти та ландшафтів, яке 
здійснювалося дослідниками за власною ініціативою або у плановому порядку. 
Ці ж обʼєкти поступово отримували вищий ранг: заказник місцевого, загально-
державного значення, ПЗ, БЗ. Одночасно відбувалося збільшення загальної площі 
ПЗФ. Яскравим прикладом такого явища можуть бути багато природоохоронних 
установ західних областей України, насамперед Карпатський БЗ, ПЗ «Розточчя», 
Карпатський та Шацький НПП тощо. 

ПЗ «Древлянський» створено згідно з Указом Президента України № 1038/2009 
від 11 грудня 2009 р. та Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 20 грудня 2011 № 550 на загальній площі 30872,84 га у Народицькому 
районі Житомирської області. Але фактично установа розпочала свою діяльність 
лише у жовтні 2013 року. До території природного заповідника примикає близько 
10 тис. га ландшафтного заказника місцевого значення «Древлянський». Вони 
створені за ініціативи Народицької районної державної адміністрації та Державного 
управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській 
області за науковими обґрунтуваннями, розробленими за власною ініціативою 
О.О. Орловим.

Як і до прийняття закону України про ПЗФ в 1992 р., так і зараз, каркас ПЗФ 
складають БЗ, ПЗ, НПП, в яких згідно з чинним законодавством провадиться 
«Літопис природи» [1, 3]. Він є основною формою узагальнення результатів 
наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів, 
описи і матеріали яких використовуються для оцінки стану навколишнього 
природного середовища, розробки заходів з охорони й ефективного використання 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

У зв’язку з тим, що територія ПЗ «Древлянський» розташована у зоні радіаційного 
забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЄС), 
управління територією має здійснюватися не тільки на основі Закону України 
«Про природно-заповідний фонд України», але й на основі законодавчих актів, 
що регулюють питання, пов’язані з подоланням наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Територія заповідника згідно з існуючими картами радіаційного 
забруднення, потрапляє до зони обов’язкового відселення і частково до зони 
гарантованого добровільного відселення. Найбільш виражений радіоактивний 
слід спостерігається у східній частині заповідної території заповідника. Найвищий 
рівень забруднення в Народицькому районі було виявлено в с. Звіздаль – 217 Кі/
км2 [3].

Молодість установи у поєднанні з важкою економічною ситуацією в усій 
країні, депресивністю Полісся України в цілому, а в Народицькому районі зокрема, 
викликає проблему забезпечення її фахівцями, а вибір наукового куратора, в якому 
відсутні спеціалісти біологічного профілю ускладнює визначення стратегічного 
напрямку та пріоритету наукових досліджень.

Слід зазначити, що згадані території мають бути вилучені у землевласників 
та надані заповіднику у постійне користування, відповідні погодження органів 
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місцевого самоврядування наявні та передані до Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України під час розробки початкового етапу Про-
екту організації заповідника, що ще не зроблено й істотно ускладнює організацію 
проведення науково-дослідних робіт.

Частка лісів за даними О.О. Орлова [2] у площі заповідника становить 
54,68%, лук – 34,58%, в т. ч. сіножаті – 14,66% та пасовища – 19,92%. Заповідник 
характеризується значною кількістю перелогів – 7,87%, що є резервом для лісових 
земель. Незначна частка площі заповідника представлена заболоченими землями і 
чагарниками – 0,05 і 0,07% та болотами – 0,12%. Унікальним явищем є включення 
до заповідника антропогенних біотопів (2,75% площі): земель шести заселених та 
16 відселених сіл, до частини з яких повернулися люди.

Розташування заповідника в лісовій зоні за відсутності 30-річного 
безпосереднього антропогенного впливу потребує особливої уваги до динамічних 
тенденцій панівного типу рослинності. Так за даними Проекту [3] за час після 
аварії на ЧАЕС природним шляхом лісовою рослинністю вкрилися 2552,0 га 
земель, в тому числі з панівними породами: сосна звичайна – 2227,4 га, береза 
повисла – 206,9 га, вільха клейка – 117,7 га. Ці землі раніше в основному були 
представлені різними угіддями сільськогосподарського призначення.

У звʼязку з цим необхідно розглянути питання щодо термінового проведення 
лісовпорядкування на території заповідника, бо на значній його площі (14,0 тис. га) 
лісовпорядні роботи раніше ніколи не виконувалися, базове ж лісовпорядкування 
проведено у Народицькому спецлісгоспі в 2008 році, у Народицькому лісгоспі АПК 
у 2011 р. Терміново необхідна розробка Проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та встановлення їх меж в натурі.

Першочерговим завданням науковців є інвентаризація фітобіоти, яка є не тільки 
автотрофним блоком екосистем, але й середовищем існування зоокомпоненти. 
Якщо інвентаризація судинних рослин активно продовжується (вже в цьому році 
їх кількість збільшилась на 50 видів), то решта таксонів потребує активніших 
досліджень.

Надзвичайно складна ситуація з вивченням структури рослинного покриву, 
адже відсутні навіть основні матеріали (плани та планшети, повні таксаційні 
описи тощо).

Перед науковим відділом та керівництвом заповідника постає архіскладна 
проблема визначення пріоритетів у подальшій стратегії: охорони екосистем або 
видів на рівні структури популяцій раритетних видів.

Надзвичайно складна ситуація склалася з визначенням наукових полігонів, 
бо в проекті це питання окреслене досить абстрактно. Тому в цьому році буде 
проводитись подальше проектування і закладка наукових полігонів і профілів 
у відділеннях заповідника, продовжуватиметься інвентаризація флори і фауни, 
збільшуватиметься обсяг зібраного гербарного фонду.

Аксіоматично, що подальші успіхи наукової діяльності майже повністю 
залежать від вирішення організаційних проблем: передачі земель в постійне 
користування, проведення лісо- та землевпорядкування, затвердження Проекту 
організації території та охорони природних комплексів природного заповідника. 
В цьому році науковці приступили до розробки наукових аспектів з визначення 
критеріїв вибору як територіальних одиниць організації біоти, так і таксонів різ-
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ного рівня, в тому числі й веденні календаря природи. Враховуючи специфіку, а 
точніше унікальність ПЗ «Древлянський» не тільки в Україні, але й у світі, вва-
жаємо за доцільне надати йому юридичний статус біосферного заповідника або 
біосферного резервату.

1. Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю., Прядко О.І. та ін. Програма Літопису природи для за-
повідників та національних природних парків. / за ред. Т.Л. Андрієнко. К.: Академперіодика, 
2002. 102 с.

2. Природно-заповідний фонд Житомирської області: довідник / Орлов О.О., Сіренький 
С.П., Якушенко Д.М., Жижин М.П.,Степаненко М.А., Тарасевич О.В. / за заг. ред. О.О. Орло-
ва.- Житомир; Новоград-Волинський: НОВОград, 2015. 404 с.

3. Проект організації території та охорони природних комплексів природного заповідника 
«Древлянський». – К. ПП «Центр екологічного управління», 2015. 388 с.

ВЗАЄМОДІЯ ВОВЧКІВ І КАЖАНІВ У ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЛЯХ

Зайцева-Анциферова Г. Ю.
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів

zaitsevasonia@yahoo.com

Вовчки (Gliridae) є дендрофільними гризунами. Наявність у лісі природних 
захистків, таких як дупла, або штучних гніздівель, важлива для існування їхніх 
популяцій. Також у подібних сховищах оселяються кажани (Chiroptera). Під час 
використання спільних захистків, природних і штучних, між вовчками і кажанами 
виникає взаємодія [1, 3, 7].

Загалом відзначають, що випадки мешкання вовчка горішкового (Muscardinus 
avellanarius) у дуплах спільно з кажанами трапляються часто [7]. У Саксонії ці 
гризуни заселили у червні п’ять гніздових ящиків для кажанів, що були розвішані 
у ялицевому лісі [7]. У Волго-Камському краї знайшли вовчка сірого (Glis glis), 
що зробив захисток у дуплі на висоті 1,5 м. Верхня частина дупла була зайня-
та кажанами, а сам гризун жив у його нижній частині [7]. У літературі наведено 
випадок, коли дорослий самець вовчка садового (Eliomys quercinus) оселився в 
дуплі осики (Populus tremula) в заплаві річки Луги. Гризун мешкав на дні дупла, 
у прошарку деревного порохна, сухої трави і дрібного пташиного пір’я. Вище, у 
тріщині над дуплом, була колонія кажанів [1]. Як зазначають літературні джерела, 
у Східній Європі вовчок лісовий (Dryomys nitedula) заселяє штучні гніздівлі для 
кажанів [1]. Займаючи сховища після рукокрилих, він будує своє гніздо зверху їх-
нього посліду. Якщо колонія кажанів є невеликою, то види оселяються поруч [7]. 
У 1896 р. у колишній Воронезькій губернії спостерігали гніздо вовчка лісового в 
дуплі дуба. Там він жив по сусідству з вечірницею рудою (Nyctalus noctula), коло-
нія якої займала частину довгого дупла [5]. На території сучасного Воронезького 
заповідника ці вовчки використовували до 48% розвішаних для кажанів спеціаль-
них дуплянок [7].

В українських літературних джерелах є подібні дані про вовчків. Ці гризуни 
і кажани співмешкають в одному дуплі, зберігаючи ярусність розміщення. 
Наприклад, зверху живе вечірниця руда, а знизу - вовчки [3]. За матеріалами 
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1984 р., у Середньому Придніпров’ї вовчки займали 38% штучних гніздівель, а 
кажани – 7%. Зазначено, що ці тварини часто оселяються разом у дуплах, мирно 
співіснуючи: верхня частина заселена кажанами, нижня – вовчками [2]. У 1996 р. 
на Луганщині у штучних гніздівлях для птахів знаходили вовчка лісового, також 
відзначали поодинокі знахідки вуханя звичайного (Plecоtus auritus) [6]. У Волин-
ській області в липні у більшості порожніх синичників спостерігали групи кажанів, 
які влаштовуються тут на день чи холодну ніч. Відмічено, що їхнє днювання у 
синичниках може бути причиною покидання самками птахів кладок чи порожніх 
готових гнізд. У деяких гніздівлях відзначено групи до дев’яти особин нетопира 
лісового (Pipistrellus nathusii). Також на цій території спостерігали вовчків горіш-
кового і сірого у штучних гніздівлях [4]. 

Метою нашої роботи було з’ясувати тип екологічної взаємодії між вовчками 
і кажанами в рамках використання спільного ресурсу – штучних гніздівель. 
Спостереження проводили у НПП «Подільські Товтри» (Хмельницька обл.) і 
НПП «Шацькі озера» (Волинська обл.) під час моніторингу штучних гніздівель 
типу синичників. 

У штучних гніздівлях ми спостерігали особин трьох видів кажанів. У жовтні 
2005 р. та червні 2006 р. у синичниках заказника «Панівецька дача» (НПП 
«Подільські Товтри») відзначено сім знахідок вуханя звичайного загальною 
чисельністю 18 особин (див. таблицю). Серед знахідок тричі спостерігали самок із 
дитинчатами, що свідчить про використання цими тваринами штучних гніздівель 
під час розмноження. У чотирьох випадках групи кажанів знаходили у гніздівлях, 
де були побудовані свіжі гнізда вовчка горішкового. Вухані висіли під дахом чи 
на стінці, над гніздами вовчків. Крім того, у трьох синичниках відзначили випадки 
співіснування особин кажанів і вовчків. Спостерігали вуханів під дахом гніздівель 
і вовчків на їхньому дні, у власному гнізді або без нього. У двох синичниках з 
кажанами знайшли гнізда і зруйновані яйця мухоловки білошийої (Ficedula 
albicolis). Не виключено, що саме вони спричинили втрату кладки цього птаха, 
оскільки подібне зазначалось у літературі [4].

Знахідки вуханя звичайного у штучних гніздівлях 
на території заказника «Панівецька дача»

№ Вухань звичайний Штучна гніздівля ВГ Примітка
25.06.2006

2.12 7 ad висять на стінці, 
1 juv - на самці Гніздо ВГ, шарувате Екскременти 

кажанів
2.14 2 ad, 1 juv Гніздо ВГ, шарувате 1 ♀ ad, 2 ♀ sad
2.17 1 ad Гніздо ВГ, комбіноване

2.18 1 ad висить під дахом Гніздо МБ і мурашник Зруйноване яйце 
МБ

2.23 1 ad Порожня 1 ad ♀

2.34 2 ad, 1 juv Гніздо ВГ, комбіноване 
і гніздо МБ 1 ad ♂ Зруйновані 2 яйця 

МБ
23.10.2005

2.08 ad Порожня
Примітка: ad - доросла особина, sad – молода особина, juv - ювенільна особина, ♀- самка, ♂-са-

мець, ВГ - вовчок горішковий, МБ - мухоловка білошия
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Також у заказнику «Панівецька дача» 22.10.2005 спостерігали одну дорослу 
особину вечірниці рудої у порожньому синичнику (№3.11). У НПП «Шацькі 
озера» 12.09.2009 у одній зі штучних гніздівель (№1.35.08) відзначено дорослу 
особину кожана пізнього (Eptesicus serotinus). Він ховався під гніздом вовчка го-
рішкового. Гніздо гризуна було свіжозбудованим, комбінованого типу.

Згідно з проаналізованими літературними і власними даними, очевидним 
є використання кажанами штучних гніздівель незалежно від факту наявнос-
ті там будь-чиїх гнізд. Відповідно до наших спостережень, вони траплялись у 
порожніх синичниках, а також із гніздами мухоловки та вовчка. Водночас, наші 
дані підтвердили можливість співмешкання вовчків і кажанів, оскільки вони 
зберігають ярусність розміщення. Ці види не є конкурентами за сховища і можуть 
співіснувати в одних і тих самих штучних гніздівлях. На основі використання 
спільного ресурсу між ними формуються непрямі топічні зв’язки нейтрального 
типу.

1. Айрапетьянц А.Э. Сони. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. (Серия «Жизнь наших птиц и зверей»; 
вып. 5). 192 с.

2. Белик Л.И. Сони (Gliridae) как структурный элемент лесных биогеоценозов Среднего 
Приднепровья: автореф. дис. … канд. биол. наук. Днепропетровск, 1989. 17 с.
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ТАКСОНОМІЯ РОДУ GRAPTOLEBERIS (SARS, 1862) (CLADOCERA: 
ANOMOPODA: CHYDORIDAE) ЯК ІНФОРМАТИВНО-СТРУКТУРНА 

ОДИНИЦЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Іванець О. Р.
Львівський національний університет імені Івана Франка

oleh_ivanets@ukr.net

Рід Graptoleberis займає важливе місце у формуванні фітофільних 
зоопланктоценозів. Структурно-функціональні характеристики популяцій Grap-
toleberis є важливою складовою у дослідженнях типології водойм, вивченні 
факторів структурування гідробіоценозів унаслідок впливу антропогенних, 
екологічних і кліматичних чинників [6, 8].

Разом з тим, дані щодо внутрішньовидової таксономії роду Graptoleberis, які 
лежать в основі ідентифікації варієтетів та підвидів і визначають аналітичні аспек-
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ти гідроекологічного моніторингу, неоднозначні. Вони розпорошені у науковій 
літературі, потребують узагальнення та критичного підходу з позицій сучасності.

Внутрішньовидова систематика і номенклатура роду Graptoleberis до цього 
часу докладно не вивчена. Рід Graptoleberis як монотипний був виділений Г.О. 
Сарсом у 1862 р. на основі описаного раніше С. Фішером Lynceus testudinarius 
Fischer, 1851.

Б. Дибовський і М. Гроховський у 1895 р.[1, 4] зареєстрували таксони Graptole-
beris wojnowiensis Dybowski et Grochowski, 1895 та Graptoleberis wojnowiensis var. 
anacanthina Dybowski et Grochowski, 1895, які на даний час мають статус «Nomen 
nudum» [3], а також Graptoleberis reticulata, Lilljeb.

Р. Шрамек-Гушек зі співавторами [9] подає три внутрішньовидові варієтети 
роду Graptoleberis: Graptoleberis testudinaria var. testudinaria S. Fischer, 1848; 
Graptoleberis t. var. pannonica Daday, 1904 та новоописаний цими дослідниками 
Graptoleberis t. var. slovenica var. n. Šrámek-Hušek at all, 1962. На основі мінливості 
таких ознак як будова постабдомена і його кігтиків, будова зубчиків задньо-ниж-
нього кута стулки М. М. Смірнов [3] виділив у цьому таксоні п‘ять підвидів: Grap-
toleberis t. testudinaria (Fischer, 1851); Graptoleberis t. occidentalis Sars, 1901; Grap-
toleberis t. slovenica Šrámek-Hušek, 1962; Graptoleberis t. pannonica Daday, 1904; 
Graptoleberis t. orientalis Daday, 1910.

У подальшому ґрунтовний аналіз внутрішньовидової систематики і 
номенклатури роду Graptoleberis здійснив В.Д. Радзімовський [2]. Цей дослідник 
звернув увагу на неповноту першоописання виду, що привело до неясності в 
характеристиці номінативного підвиду. Зокрема, відзначено, що в першоописі 
іде мова про загальну будову рачка, підкреслюється наявність двох великих 
зубчиків на задньо-нижньому куті стулки, але недостатньо повно описано будову 
постабдомена, його кігтиків і анальних зубчиків. А саме такі ознаки мають велике 
значення для диференціювання підвидів. В.Д. Радзімовський проаналізував низку 
морфологічних описів роду Graptoleberis, відзначивши, що найбільшу увагу будові 
кігтика постабдмена приділив Р. Шрамек-Гушек зі співавторами [9]. Внаслідок 
ревізії роду Graptoleberis, співставлення морфологічниих описів, що подані 
різними авторами, а також на основі власних досліджень, В. Д. Радзімовський [2] 
підтверджує внутрішньовидові таксони, виділені М. М. Смірновим, і описує ще 
один підвид (Graptoleberis t. husheki Radzimovsky, subsp. n., 1982), який називає на 
честь Р. Шрамека-Гушека. Таксономічні матеріали, отримані В. Д. Радзімовським, 
як відзначає Д. Фльоснер [5], є вагомими в цілому для регіону Центральної Європи. 

О.О. Котов зі співавторами [7], подаючи список світoвої фауни прісноводних 
Cladocera, вказує на такі підвиди: Graptoleberis testudinaria occidentalis Sars, 1901; 
Graptoleberis testudinaria testudinaria (Fischer, 1851); Lynceus testudinaria testu-
dinaria Fischer, 1851. Разом з тим, низка дослідників на сьогодні не виділяють 
окремих підвидів Graptoleberis. Вони вказують лише на Graptoleberis testudinaria 
(Fischer, 1851), відзначаючи, що цей вид належить до монотипічного роду, має 
значну поліморфність і всесвітнє поширення.

Таким чином, на сьогодні у науковій літературі виділяєься низка 
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внутрішньовидових таксонів роду Graptoleberis, які відрізняються не тільки 
суттєвими морфологічними характеристиками, але й особливостями поширення. 
Однак деякі автори вказують лише на монотипічну форму, зазначаючи її 
космополітизм. Необхідним і важливим є подальше вивчення роду Graptole-
beris із застосуванням сучасних популяційно-генетичних методів досліджень. Це 
дасть можливість достовірно виділити криптичні форми, з’ясувати особливості 
поліморфізму внутрішньовидових таксонів і характер близькоспоріднених зв’язків 
між окремими варієтетами. Такі дані обумовлять підвищення інформативної 
цінності роду Graptoleberis як маркера стану гідробіоценозів і прогнозу їхніх змін 
у гідроекологічних дослідженнях.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВІКОВОЇ Й ОНТОГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ 
У ПОПУЛЯЦІЙ РОСЛИН

Кияк В. Г.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

vlodkokyjak@ukr.net

Останнім часом численні дослідники у своїх публікаціях поняття «вікова 
структура популяції» замінюють на «онтогенетична структура» й, відповідно, 
замінюється ціла низка похідних термінів, зокрема, «вікові стани» – на 
«онтогенетичні стани», «вікові спектри» – на «онтогенетичні спектри» тощо. 
Натомість вікова структура, яка традиційно визначалася за біологічним віком 
особин, почала фігурувати як структура, визначена виключно за їхнім календарним 
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віком. У багатьох працях названі терміни вживаються також одночасно – як 
синоніми. Така ситуація щодо різного трактування цих основоположних термінів 
популяційної екології потребує обговорення та їхньої диференціації.

Встановлення вікової структури передбачає аналіз ознак за біологічним, а не 
календарним віком особин. Адже визначення календарного віку для більшості 
видів рослин різних життєвих форм є проблематичним, а для трав’яних вегетативно 
активних багаторічників без попередніх тривалих досліджень – неможливим. Окрім 
цього, як структурне, так і функціональне значення для популяції має ситуативний 
стан особин, який визначається саме їхнім біологічним віком. Наприклад, особини 
у популяціях видів багаторічних рослин, які розвиваються за песимальних умов, 
за будь-якого календарного віку не досягають репродуктивного стану і більшу 
частину життя перебувають у ювенільному, іматурному або віргінільному стані. І 
навпаки, за сприятливих умов особини швидко переходять до репродукції. Тобто 
за одного й того ж календарного віку особини можуть перебувати у цілком різних 
станах за своїм розвитком.

Однак на основі показників вікової структури, яка базується лише на ознаках 
біологічного віку, неможливо вести мову про структуру популяції щодо онтогенезу 
її особин.

Онтогенетичну структуру популяції слід розглядати як інтегральну групову 
характеристику, що містить інформацію про сукупність індивідуального розвитку 
її особин. Для багаторічників вона передбачає аналіз багаторічних даних і не може 
бути встановлена протягом короткочасних, а тим більше однорічних досліджень. 
Онтогенетична структура популяції має базуватися на фактичних даних про 
реалізований хід онтогенезу особин, що в підсумку і є важливою характеристикою 
конкретного етапу життєвого циклу популяції, і відображає специфіку її розвитку 
й адаптації до умов оселища.

Натомість вікова структура популяції може бути визначена на основі 
однорічних і навіть одноразових досліджень, адже вона базується на зовнішніх 
ознаках, притаманних кожному віковому стану, які для більшості типів біоморф 
рослин відомі та можуть екстраполюватися.

Вікова структура є важливою складовою життєвості (віталітету) популяції, 
тобто показником її стану, а онтогенетична структура є водночас і складовою 
аналізу життєздатності популяції – ознаки прогнозної, яка визначається на основі 
багаторічних даних.

Визначення динаміки вікової структури популяції передбачає дослідження на 
одній і тій самій площі, але не обов’язково на основі спостережень за фіксованими 
особинами. Натомість встановлення онтогенетичної структури популяції – це 
аналіз репрезентативної вибірки індивідуального розвитку конкретних особин. 
Онтогенетична структура визначається  передусім на основі досліджень, які 
передбачають встановлення ознак та тривалості і календарного, і біологічного 
віку особин загалом та окремих онтогенетичних етапів; їхньої послідовності або 
наявності різних аберацій: реверсій, пропусків цвітіння, тимчасового спокою, 
квазісенільності тощо; прискорення або сповільнення розвитку та ін. 
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Загалом, фактичний матеріал із вікової структури популяцій видів рослин різних 
життєвих форм, який опубліковано у фаховій науковій літературі, є обширним, 
зокрема і в Україні. Детально описано вікові спектри та їхню динаміку, хоча 
переважно на основі лише короткотривалих досліджень. Перспектива виявлення 
нових залежностей у зміні вікової структури популяцій полягає у тривалих 
спостереженнях і експериментах. Особливо цінну інформацію можна очікувати 
від тих досліджень, які проводяться на стадіях зародження і формування популяцій 
або під час їх деградації та втрачання життєздатності.

Публікації щодо онтогенетичної структури стосуються переважно висвітлення 
лише найбільш загального ходу онтогенезу особин, який притаманний за якихось 
усереднених умов середовища і який можна охарактеризувати як типовий. Тому 
важливо акцентувати увагу дослідників на різносторонньому внутрішньо- і 
міжпопуляційному онтогенетичному аналізі, який охоплював би якомога ширший 
спектр умов росту й розвитку. Детальний онтогенетичний аналіз належить до 
чутливих способів виявлення тонких адаптаційних і гомеостатичних механізмів, 
які поєднують два рівні організації живого – організмовий і популяційний.

У популяції здебільшого можна виділити кілька модальних варіантів онтогенезу 
особин. Чим одноманітніші умови існування популяції в межах її ареалу, тим 
менше варіантів онтогенезу її особин, і навпаки. За природних умов навіть у 
малих популяціях, які налічують лише сотні або й десятки особин, переважно 
реалізується принаймні кілька варіантів послідовності онтогенетичних етапів.

Онтогенетичні спектри можуть будуватись як сукупність багаторічних ритмів 
розвитку особин від насінини до їхнього відмирання за різних умов – оптимальних, 
песимальних, критичних тощо.

Підсумовуючи, слід відзначити, що звуження поняття онтогенетичної структури 
до структури вікової й ототожнення або заміна цих понять є хибною тенденцією, 
яка лише гальмує подальший розвиток популяційно-онтогенетичного методу 
досліджень. Таким підходом применшується значення онтогенетичного напряму 
досліджень в аут- і демекології, який з об’єктивних причин розвивається повільно, 
адже потребує багаторічних скрупульозних спостережень і експериментів.

Загалом, онтогенетична і вікова структури – це основоположні взаємопов’язані 
й взаємодоповнюючі популяційні характеристики, але водночас вони не є 
взаємозамінними. Вікова структура популяції – це співвідношення особин різних 
вікових станів у ній. Встановлення вікової структури передбачає аналіз ознак за 
біологічним віком особин. Перспектива досліджень вікової структури популяцій 
полягає у встановленні її довготривалих змін, визначенні особливостей перебудов 
на різних етапах великого життєвого циклу, зокрема на стадіях зародження і фор-
мування популяцій або під час їх деградації та втрачання життєздатності. 

Онтогенетичну структуру популяції слід розглядати як інтегральну групову 
характеристику, яка містить інформацію про сукупність індивідуального 
розвитку її особин. Онтогенетична структура визначається передусім на основі 
багаторічних досліджень, які передбачають встановлення ознак і тривалості як 
календарного, так і біологічного віку особин загалом і окремих онтогенетичних 
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етапів зокрема. Актуальним залишається подальше опрацювання варіабельності 
онтогенезу особин у популяціях видів різних життєвих форм. Онтогенетичному 
аналізу в популяційних дослідженнях рослин необхідно приділяти більше уваги.

ІНТРОДУКЦІЯ COLCHICUM AUTUMNALE L. В ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ 
ПАРКУ “ДРУЖБА” (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)

Козак Т. І.1, Буняк В. І.2, Куцела О. Я.1

1Дендропарк “Дружба”, Івано-Франківськ
2 ДВЗН “Прикарпатський національний університет 

ім. В.Стефаника”, Івано-Франківськ
bioecol.59@gmail.com

Дендрологічний парк “Дружба” ДВЗН “Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника” лежить у північно-західній частині околиць Івано-
Франківська і є чудовою базою для науково-дослідної роботи та професійної 
підготовки студентів із природничих дисциплін. Також дендропарк є осередком 
збереження, вивчення і відтворення не тільки деревних і чагарникових рослин, 
а й лікарських, сортів зернових, овочевих та квітково-декоративних культур. А 
протягом останнього десятиліття тут ведеться клопітка науково-дослідна робота 
з відтворення та культивування рідкісних і зникаючих видів рослин місцевої 
флори з родин: Orchidaceae, Ranunculaceae, Gentianaceae, Liliaceae, Asteraceae. 
Дослідження з інтродукції пізноцвіту осіннього (Colchicum autumnale L.) ми 
розпочали порівняно недавно (шість років тому).

Вивченню морфолого-фізіологічних особливостей і хорології Colchicum autum-
nale присвячені роботи В.Г. Собка та Б.В. Заверухи. Зокрема, В.Г. Собко вважає, 
що пізноцвіт осінній можна легко вводити в культуру, і описує власні дворічні 
дослідження по спробі його вирощування на лучних ділянках, які, на жаль, були 
знищені “горе-ботаніками” [1, 2]. Ці дані зацікавили нас і спонукали до проведення 
власних досліджень з інтродукції C. autumnale в умовах дендрологічного парку 
“Дружба”.

Colchicum autumnale L. – багаторічна трав’яниста бульбоцибулинна рослина із 
родини Liliaceae. Вона овіяна багатьма античними старогрецькими легендами, по-
чинаючи з того часу, коли древні греки вперше виявили цей вид на берегах річки 
Колхіди. Вся таємничість пізноцвіту осіннього пов’язана із дивовижною біологією 
його онтогенезу, бо цвіте він пізно восени, плодоносить наступної весни. Під час 
цвітіння рослини перебувають у безлистому стані, а красиві рожево-бузкові квіти 
ніби “стирчать” над землею. Оцвітина у квіток проста, шестичленна, тичинок теж 
шість, плодолистків – три. Дуже довга трубочка віночка має шестироздільний 
відгин. Бульбоцибулини пізноцвіту містяться у ґрунті. Після запилення комахами, 
протягом п’яти осінньо-зимових місяців, під землею формуються плоди. Навесні 
на поверхні ґрунту спочатку розвиваються досить великі ланцетно-лілійні листки, 
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пізніше стебло видовжується і виносить плід – тригніздну коробочку, в якій до 
середини літа достигає насіння [1].

Біологічні особливості пізноцвіту вивчені порівняно недостатньо, тому ми 
вирішили простежити за розвитком рослин від часу висаджування до утворення 
плодів і дозрівання насіння, використовуючи загальноприйняту методику 
лікарського ресурсоведення та інтродукції трав’янистих видів рослин при 
введенні їх у культуру [3]. У 2011 р. 50 бульбоцибулинних особин було пере-
несено із природних місцезростань на спеціально підготовлені діляночки серед 
лікарських і декоративних рослин на території дендрологічного парку. Через рік, 
у 2012 р., відносно добре прижилися 42 особини, які “згрупувались” у чотири 
куртини (по 13, 15, 9 і 5 особин, відповідно). Два роки рослини, перебуваючи у 
безлистому стані, цвіли, починаючи з 18–19 серпня і до 20–22 вересня. Розетка 
листків і стебла розвивалась переважно у другій декаді квітня, плодоносила 
тільки половина генеративних пагонів. Приблизно в період з 25 по 28 квітня 
зав’язувались коробочки, дозрівання насіння ми спостерігали у другій декаді 
червня, а на початку липня наземні пагони рослин відмирали.

Проведені спостереження за онтогенезом Colchicum autumnale в умовах 
дендрологічного парку показали, що найкращого розвитку рослини, які прижилися, 
досягли через 4 роки. Навесні 2015 р. ми зафіксували сходи у всіх особин уже 
починаючи з 30 березня до 6 квітня, стебла із коробочками плодів розвинулися у 
третій декаді квітня. Повне плодоношення спостерігали у 18 особин 20-23 травня, 
а дозрівання насіння – 19-20 червня. Відмирання наземних пагонів почалося з 
2 липня. А вже у другій декаді серпня у 32 особин зав’язалися бутони, цвітіння 
почалося 22 серпня і тривало до 24 вересня.

Весняні спостереження 2016 р. показали, що вегетація пізноцвіту осіннього 
почалася в першій декаді квітня, повного розвитку вегетативні пагони досягли 
у другій декаді травня – висота більшості рослин була 22-25 см, але, на жаль, 
у жодної із 42 особин не розвинулися коробочки плодів. Стебла винесли на 
поверхню ґрунту тільки по 4-6 досить великих листків (ширина окремих була 6-8 
см). На нашу думку, причиною стало те, що зима 2016 р. була майже безсніжною 
і плоди загинули в замерзлому ґрунті на ранніх стадіях свого розвитку.

Дослідження з вивчення біологічних особливостей та онтогенезу Colchi-
cum autumnale в умовах дендрологічного парку “Дружба” авторами даної статті 
тривають.

1. Заверуха Б.В. Квіти дванадцяти місяців / Б.В. Заверуха. К.: Урожай, 1986. 176 с.
2. Карпатські сторінки Червоної книги України / за ред. В.Г.Собко. К.: Фітосоціоцентр, 

2002. 280 с.
3. Сікура Й.Й. Інтродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України / Й.Й. Сікура, В.В. 

Капустян. К.: Наук. думка, 2003. 280 с.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЗАКАЗНИКА «ГОРОДУВАТСЬКИЙ» В 
СИСТЕМІ ІНГУЛЕЦЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОКОРИДОРУ

Красова О. О.
Криворізький ботанічний сад НАН України

akras.akras@rambler.ru

Інгулецький меридіанний екокоридор регіонального рівня має загальну довжину 
549 км, середню ширину – 2,5 км [2]. Близько 50 км екологічного коридору на 
півночі Причорноморської низовини перетинає Криворізький залізорудний басейн, 
де розширення площі природно-заповідного фонду (ПЗФ) є надзвичайно гострою 
проблемою. Задля підвищення частки заповідних територій на Дніпропетровщині 
діє програма використання порушених земель гірничо-видобувних підприємств як 
відновлюваних елементів екологічної мережі. У правобережній частині коридору 
на цьому відрізку створено лише два об’єкти ПЗФ – техногенний ландшафтний 
заказник «Візирка» та геологічну пам’ятку природи «Відслонення аркозових 
пісковиків». Водночас досить добре збережені степові урочища залишаються поза 
увагою фахівців і громадських організацій природоохоронного спрямування.

Один із таких об’єктів, запропонований нами до заповідання, лежить на 
південному заході Дніпропетровської області (Широківський район). Терито-
рія його має площу 230 га і охоплює відрізок правого корінного берега Інгульця 
з прилеглими привододільними ділянками та пониззя балки Городуватки. Ця 
територія входить до складу середньостепової підзони Причорноморської 
ландшафтної провінції [8]. За геоботанічним районуванням вона належить до 
Бузько-Інгульського геоботанічного округу [1].

На днищі балки розташоване с. Городуватка (Сидорівка), засноване в кін-
ці XVIII ст. козацьким старшиною Сидором Білим [4]. Село переживає занепад, 
більше половини садиб покинуті населенням. Відповідно, зменшилося поголів’я 
худоби і пасовищне навантаження на рослинний покрив.

За попередніми даними, на обстеженій території налічується понад 250 видів 
вищих судинних рослин аборигенної фракції флори, з них 3 включені до Світового 
червоного списку, 3 – до Європейського, 13 – до Червоної книги України [9-11]. 
Прикметно, що тут виявлені місцезнаходження Palimbia salsa (L.fil.) Bess. та 
Koeleria moldavica M.Alexeenko [5, 6] – раритетних видів, які до недавнього часу 
не були відомі у флорі Дніпропетровської області.

У територіальній структурі рослинного покриву найбільшу площу займають 
угруповання справжніх і кам’янистих степів. Рідкісним явищем для Правобережного 
Причорномор’я є зональні угруповання формації Stipeta lessingianae на майже 
пласких привододільних ділянках. Подекуди серед них трапляються вкраплення 
фітоценозів формацій Stipeta capillatae та Caraganeta scythicae. На схилах лате-
ральних ярів і улоговин поширені угруповання формацій Elytrigieta stipifoliae та 
Chamaecytiseta granitici. Перші чотири формації включені до «Зеленої книги Украї-
ни» [3]. Формацію зіноваті гранітної на основі фітосозологічної характеристики за-
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пропоновано внести до нового видання ЗКУ і забезпечити її охорону в системі при-
родно-заповідного фонду країни [7]. Ценотичне різноманіття степів представлене 
також трав’яними угрупованнями формацій Festuceta valesiacae, Koelerieta crista-
tae, Botriochloeta ischaemi, Elytrigieta intermediae і напівчагарничковими – Jurinee-
ta brachycephalae, Teucrieta chamaedrytis. Вузькі смуги остепнених лук (формації 
Poeta angustifoliae, Elytrigieta repentis) є екотоном між ксеротермною рослинністю 
схилів і прибережно-водними заростями Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Висока наукова цінність об’єкта, пропонованого до заповідання, доповнюєть-
ся цінністю історичною (артефакти козацької спадщини) та рекреаційною (мож-
ливості розвитку зеленого туризму).

1. Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних 
територій // Укр. ботан. журн. 2003. Т. 60(1). С. 6–17.

2. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / ред. 
Д.В. Дубина, Я.І. Мовчан. К.: LAT&K, 2013. 409 с.
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ОРНІТОФАУНА ДІЛЯНОК РІЗНОГО ТИПУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ 

В ПЕРЕДМІСТІ ЛЬВОВА

Кузьо Г. О.1, Дубовик О. А.2

1Державний природознавчий музей НАН України, Львів
KuzyoHanna@smnh.org

2Львівський національний університет імені Івана Франка

Постійний ріст населених пунктів, що інтенсифікується щороку, призводить 
до трансформації екосистем. На відміну від типових урбоекосистем і агроценозів, 
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що розташовані на певній відстані від міст, екосистеми передмість, зокрема і 
передмістя Львова, нестабільні та відносно недовговічні, оскільки за певний час 
нативні види в них замінюються синантропними. У таких екосистемах також 
відбувається синурбанізація певних видів, що, зрештою, робить актуальним 
дослідження таких процесів.

Для кращого розуміння впливу явища урбанізації на орнітофауну передмість 
досліджено структуру населення гніздових птахів на територіально близьких 
ділянках околиць міста Львова, що різняться за ступенем господарського впливу 
на них як антропогенного чинника – агроценози, рудеральні травостої, дачні 
ділянки та здичавілий сад на південних околицях міста. Дані ділянки розташовані 
на околицях Львова поруч з аеропортом, тому тут переважають території 
сільськогосподарського призначення (рис. 1).

Зважаючи на відсутність даних щодо стану орнітофауни південної частини 
передмістя Львова, метою проведених досліджень було здійснити інвентаризацію 
населення гніздових птахів цієї території для з’ясування її просторово-типологічної 
структури.

Робота базується на матеріалах, зібраних у польових умовах у гніздові сезони 
2014-2016 рр. Метою даної роботи було з’ясувати стан гніздової орнітофауни те-
риторій різного типу сільськогосподарського використання в передмісті Льво-
ва [4]. Модельні ділянки належать до α- (агроценози та рудеральні травостої) та 
β-еугемеробних (дачні ділянки та здичавілий сад) за шкалою гемеробії [5]. Для 
опису населення орнітокомплексу використовували шкалу, запропоновану В.П. 
Беліком [1] зі змінами за І.В.Скільським [3]. Для встановлення трофічних груп ви-
користовували матеріали Банку зоогеографічних даних Новосибірського БІНу. Ми 
встановлювали видовий склад гніздових птахів у цих біотопах і їхню щільність, 
а також індекс Шеннона, який вимірює біорізноманіття, враховуючи відносну 
чисельність видів. Значення видів у населенні представлено домінантами (10% і 
більше), субдомінантами (1-9%) та другорядними (менше 1%). Фоновими вважали 
всі звичайні та численні види птахів, тобто щільністю 1 і більше пар на 10 га. За 
категоріями чисельності розподіл птахів здійснений за О.П. Кузякіним [4].

Агроценози – земельні наділи, розташовані поруч із с. Сокільники, містять смуги 
рудеральної рослинності з кущами та деревами. Домінуючим видом у населенні птахів 
тут є кропив’янка сіра (Sylvia communis), чисельність якої постійна протягом трьох 
років (частка участі 25±3%). Трав’янка лучна (Saxicola rubetra) та жайворонок польо-
вий (Alauda arvensis) є субдомінантами, проте чисельність останнього різко зменши-
лася за досліджуваний період, так само як і жовтої плиски (Motacilla flava). Більшу 
частину угруповання становлять наземногніздові (46±9,4%) та стовбурно-чагарнико-
ві види (30±8,5%). За типом живлення 57±10% становлять види, що збирають корм 
на землі, – типові представники агроценозів: плиска жовта, жайворонок польовий, 
куріпка сіра (Perdix perdix), чайка (Vanellus vanellus). Проте щороку дедалі більша 
кількість наділів заростає бур’янами, а згодом – кущами та деревами, внаслідок чого 
структура угруповання зміщується в бік видів, що живляться на кущах і кронах (до 
43±10%). Індекс Шеннона становить H’=1,4 в усі роки.
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Рис. 1. Модельні ділянки: 1 - рудеральні травостої; 2 - агроценози; 3 - дачні ділянки;  
 4 - здичавілий сад

Ділянки з рудеральною рослинністю поступово заростають кущами та 
деревами, спорадично на них спостерігаються підпали сухої рослинності. Домінує 
трав’янка лучна, субдомінант – плиска жовта. У даному біотопі чітко виражене 
переважання наземно-гніздових видів – 77±10% за типом гніздування та видів, що 
збирають корм на землі, – 61±5% за типом харчування.

Територія, розбита на дачні ділянки, характеризується забудовою середньої 
щільності, невеликим розміром будівель, помірною щільністю зелених насаджень 
і великим ступенем господарського впливу. В рукотворному рослинному покриві 
переважають городні культури та кущі, також рівномірно наявні плодові дерева. 
Тому серед населення гніздових птахів найбільша частка участі притаманна видам, 
що надають перевагу стовбурно-чагарниковому (38±5%) та наземному (27±10%) 
способам гніздування. Чисельність птахів-дуплогніздників менша, і їхня частка 
участі коливається від 20 до 30% у різні роки. За типом живлення найчисленнішими 
є види, що збирають корм на землі (35±5%), – серед них переважають горобець 
польовий (Passer montanus), шпак звичайний (Sturnus vulgaris) та сорока (Pica pica). 
У населенні птахів домінує кропив’янка сіра та вівчарик-ковалик (Phylloscopus 
collybita) в усі роки. Помітно (майже на один порядок) зменшилася чисельність 
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шпака звичайного з невідомих причин – можливо, це пов’язано зі збільшенням 
чисельності інших птахів-дуплогніздників і активізацією будівництв на прилеглих 
територіях. Загалом, на даній ділянці за три роки зареєстровано 35 видів птахів, 
їз них лише 13 спостерігалися на гніздуванні кожного року: кропив’янка сіра, 
вівчарик-ковалик, шпак звичайний, вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus), 
сорока, соловейко східний (Luscinia luscinia), кропив’янка чорноголова (Sylvia 
atricapilla), синиця велика (Parus major), щедрик (Serinus serinus), зозуля звичайна 
(Cuculus canorus), припутень (Columba palumbus), горобець польовий, дрізд чор-
ний (Turdus merula). Середня щільність населення птахів щороку 39,3±8,31 пар/10 
га. Індекс різноманітності Шеннона для цієї ділянки протягом періоду досліджень 
коливається і становить H’=2,56 (2014), Н’= 2,97 (2015), Н’= 2,74 (2016) (рис. 2).

На ділянці здичавілого саду, що розташований поряд, основними факторами 
антропогенного впливу на фауну є регулярне, але неінтенсивне відвідування саду в 
рекреаційних цілях, вирубування дерев місцевим населенням і шумове забруднення 
(сад розташований у площині злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту 
«Львів» у безпосередній близькості до нього). Відтак, територія саду неоднорідна, 
просіки від вирубок межують із важкодоступними хащами. Орнітофауна тут 
представлена видами, яким притаманний стовбурно-чагарниковий і наземний 
спосіб гніздування – частки чисельності таких видів коливаються і приблизно 
рівні (35±10%); для подібного біотопу спостерігається нетипово мала частка ви-
дів-дуплогніздників – близько 15%. Переважають види, ярус збирання їжі яких 
розташований у кронах і кущах (30-40%) та на землі (25-32%) – спостерігається 
тенденція до поступового вирівнювання часток цих двох груп, імовірно, через 
вирубування дерев. У структурі населення птахів домінує вівчарик-ковалик (12-
18%), також коливається щільність населення кропив’янки чорноголової (9-14%); 
основні субдомінанти: вівчарик весняний, соловейко східний (8%), дрізд чорний 
(7%), чисельність якого на даній ділянці поступово збільшується як у гніздовий, 
так і в зимовий період. На даній ділянці за період досліджень зареєстровано 33 
види птахів, з яких постійно спостерігалося 10: вівчарик-ковалик і весняний, со-
ловейко східний, кропив’янка сіра і чорноголова, сорока, дрізд чорний, синиця 
велика, очеретянка чагарникова (Acrocephalus palustris) та зозуля звичайна. Щіль-
ність населення птахів протягом періоду досліджень збільшилася з 18,4 пар/10 га 
до 64,7 пар/10 га. Окрім того, простежується й незначна тенденція до збільшення 
різноманітності на цій ділянці – значення індексу Шеннона збільшилося з Н’=2,57 
до Н’=2,93, що може бути наслідком трансформації біотопу.

У передмісті Львова наявні сільськогосподарські землі різного типу 
використання, що належать за ступенем гемеробії до α- та β-еугемеробних біотопів. 
Відповідно гніздові угруповання відрізняються за просторово-типологічною 
структурою.

Загалом на всіх модельних ділянках виявлено 56 видів. За ступенем видового 
багатства найбільше різноманіття характерне для β-еугемеробних ділянок – дач 
(26 видів) і здичавілого саду (24 види). Коефіцієнт подібності Жаккара для даних 
ділянок KJ=0,51. 
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Рис. 2. Кількість видів на модельних ділянках за досліджуваний період: 1 - агроценози; 

2 - рудеральні травостої; 3 - дачні ділянки; 4 - здичавілий сад

Найменше видове багатство характерне для агроценозів. Незважаючи на те, 
що обидві α-еугемеробні ділянки (агроценози та рудеральні травостої) мають 
подібний рослинний покрив, через відмінності типу сільськогосподарського 
використання структура домінування й екологічних груп суттєво відрізняються. 
Коефіцієнт подібності має низьке значення: KJ=0,32.

Таким чином з’ясовано, що в передмісті структура орнітофауни садово-городніх 
ділянок залежить не від географічної віддаленості їх від міста, а від інтенсивності 
господарського впливу на них та від особливостей сусідніх біотопів.
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трансформация и вопросы охраны. Ростов-на-Дону, 2000. 276 с.

2. Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н.К. Крупской. 
1962. Т. 109: Биогеография, вып. 1. С. 3–182.

3. Скільський І.В. Особливості біотопічного розподілу птахів у Чернівцях: просторово-
часовий аспект // Беркут. 2006. №1-2, т. 15. С.81-84.

4. Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe S.H. Bird Census Techniques, 2nd ed. London: 
Academic Press, 2000.

5. Kowarik I. Some responses of flora and vegetation to urbanization in Central Europe. In: Su-
kopp H. et al. (Eds) Urban Ecology. Hague: Academic Publishing, 1990. Р. 45-74.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОФІТОБЕНТОСУ ВОДОЙМИ З 
ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Ларіонова Д. П.
Інститут гідробіології НАН України, Київ

lasp_i@mail.ru

Водойми м. Києва за ступенем антропогенного навантаження на їх екосистеми 
суттєво вирізняються. Загальні підсумкові показники, за якими визначають ступінь 
антропогенного навантаження для низки київських водойм, що досліджувались 
на початку ХХІ ст., варіюють у досить широких межах – від 1 до 9 [1].
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Ступінь антропогенного навантаження на екосистему оз. Тельбін, розташованого 
на території житлового масиву Березняки м. Києва, до теперішнього часу 
залишався невизначеним. Проведені у липні 2016 р. гідробіологічні дослідження 
на оз. Тельбін дали змогу виділити за методом, запропонованим В.І. Щербаком, 
найбільш очевидні антропогенні чинники й оцінити ступінь антропогенного 
навантаження на екосистему водойми [1, 2].

З’ясовано, що загальна кількість наявних антропогенних чинників досягає 
7 (житлова забудова, штучна зміна морфометричних характеристик, наявність 
транспортних шляхів, поверхневий стік із житлової забудови, рекреація, аматорське 
рибальство), що свідчить про досить високий ступінь впливу на екосистему озера.

Водойма вирізняється низькими показниками прозорості (0,4 м за диском 
Секкі), чітко вираженою температурною стратифікацією, значними муловими 
відкладами на дні, інтенсивною вегетацією фітопланктону у верхніх шарах води.

Значний антропогенний тиск на екосистему оз. Тельбін негативно позначився 
на розвитку мікрофітобентосу. Його характерною особливістю є те, що у літній 
період як на мілководних, так і на глибоководних ділянках чисельність і біомаса 
формувалися за рахунок планктонних форм, які належали до відділу Cyanopro-
karyota. Осідаючи з товщі води, вони лімітували розвиток типових бентосних 
форм. Їхня частка у загальній чисельності й біомасі досягала 99,1-99,9% та 63,1-
90,9% відповідно, що свідчить про несприятливі умови існування на дні для 
представників резидентної альгофлори.

1. Екологічний стан київських водойм. К.: Фітосоціоцентр, 2010. 147 с.
2. Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Порівняльна оцінка ступеня урбанізації водойм за 

різноманіттями фітопланктону // Наук. записки Тернопіль. держ. пед. ун-ту ім. Володимира 
Гнатюка. Сер.: Біологія. 2005. № 3 (26). С. 498-500.

ОЦІНКА ТРОФІЧНОГО СТАТУСУ 
ПРИРОДНОГО ВОДОТОКУ М. КИЄВА

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

lasp_i@mail.ru

Природні водотоки м. Києва зазнають постійно зростаючого антропогенного 
навантаження. Охорона, утримання та їхня експлуатація потребують відповідної 
інформації про сучасний стан цих водотоків[2].

Найменші природні водотоки – струмки, водопостачання яких здійснюється 
за рахунок атмосферних опадів, підземних джерел і стоку з відповідних площ 
водозабору, є найбільш вразливими серед різнотипних водних об’єктів мегаполісу. 
Неконтрольований  вплив на гідродинамічний режим, зарегулювання, забруднення 
органічними та біогенними речовинами, збільшення рекреаційного навантаження 
та ін. негативно впливає на формування в них якості води, функціонування  різних 
екологічних угруповань гідробіонтів [1, 2, 5].
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Мікрофітобентос досить чутливий до зміни абіотичних і біотичних 
факторів середовища, що дає змогу використовувати його у процесі санітарно-
гідробіологічних досліджень, пов’язаних, зокрема, з визначенням рівня трофності 
різнотипних водних об’єктів України [3-5].

Трофічний статус найменших природних водотоків м. Києва за 
мікрофітобентосом до теперішнього часу не визначали, тому його встановлення 
є актуальним завданням.

Струмок протікає у рекреаційній зоні міста (Пуща-Водиця), на території 
змішаного лісу; берегові схили досить круті й сильно зволожені через наявність 
численних джерелець, донні ґрунти представлені  слабко замуленим піском, 
максимальна глибина  не перевищує 20 см. Оцінку трофічного статусу струмка 
виконували за результатами досліджень мікрофітобентосу у весняний період 2015 
р. Трофічний статус встановлювали за апробованою шкалою, використовуючи 
максимальні показники біомаси мікрофітобентосу, яка достатньою мірою 
пов’язана з трофністю [4, 5].

Проби мікрофітобентосу відбирали мікробентометром МБ-ТЕ  у трьох 
повторностях у верхній, середній і нижній частинах струмка й опрацьовували за 
загальноприйнятими гідробіологічними методиками [3].

Встановлено, що у весняний період максимальні показники біомаси 
мікрофітобентосу досягали 0,143 мг/10 см².

Оцінка трофічного статусу, виконана за мікрофітобентосом, дає змогу 
охарактеризувати досліджуваний природний водотік м. Києва як мезотрофний 
водний об’єкт зі зміщенням до розряду «мезотрофна», відповідає градації значень 
«низька» (ранговий показник 3), що свідчить про його відносно благополучний стан.

1. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) [та 
ін.]. К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», А-Е, 2006. 432 с.: іл. (В опр.).

2. Екологічний стан київських водойм. К.: Фітосоціоцентр, 2010. 265 с.
3. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О.М., Давидов О.А., 

Дьяченко Т.М. та ін.]; за ред. В.Д. Романенка; НАН України, Ін-т гідробіології. К.: ЛОГОС, 
2006. 408 с.

4. Оксиюк О.П., Зимбалевская Л.Н., Протасов А.А. и др. Оценка состояния водных объектов 
Украины по гидробиологическим показателям. Бентос, перифитон и зоофитос // Гидробиол. 
журн. 1994. Т. 30, №4. С. 31–35.

5. Оксиюк О.П,. Давыдов О.А. Оценка экологического состояния водных объектов по 
микрофитобентосу. К.: Ин-т гидробиологии НАНУ, 2006. 32 с. 

ВПЛИВ ВИТОПТУВАННЯ НА ВОДНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
БУРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ НПП 

«СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ» (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Леневич О. І.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

oksanalenevych@gmail.com

З метою оцінки впливу витоптування на ґрунтовий покрив упродовж 2012–
2014 рр. було проведено дослідження туристичних маршрутів (НПП «Сколівські 
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Бескиди»). Дослідження проводили на стежках маршрутів, які проходять 
безпосередньо через лісові масиви, сформовані мішаними смереково-буково-
ялицевими деревостанами віком 60–100 років, на висоті 500–1000 м н.р.м. Зраз-
ки гумусового горизонту ґрунту (0–5 см) відбирали в межах «лісової части-
ни» маршрутів. Ділянки були закладені на стежках у нижній і верхній частинах 
маршруту. Як контроль вибрано лісову ділянку на відстані 50–100 м від стежки [1].

На основі проведених досліджень і проаналізованих результатів було 
встановлено, що на витоптаних стежках (крутизна схилу ≥15°), де щільність 
будови ґрунту перевищувала 1,30 г/см³, запаси вологи в 0–5 см шарі ґрунту 
зменшилися приблизно на 25% порівняно з контролем. Також було виявлено, що 
в нижній частині стежки запаси вологи є в 1,2 разу більшими, ніж у верхній її 
частині. Однак слід також зазначити, що на відносно вирівняній поверхні стежки 
(щільність будови ґрунту ≥ 1,18 г/см³) нами було зафіксоване збільшення вологи 
на 16% порівняно з контролем. Ми припускаємо, що це може бути зумовлено 
мезо- та мікрорельєфом досліджуваної території [2].

Отож, на переущільнених ділянках ґрунтові організми, що населяють в 
основному верхні горизонти ґрунту, відчувають або дефіцит вологи, або ж її 
надлишок. Такі «стрес умови» порушують функціонування ґрунтових організмів, 
що може впливати на процеси трансформації органічної речовини у ґрунті.

1. Леневич О.І., Марискевич О.Г. Особливості нагромадження лісової підстилки на 
туристичних маршрутах (НПП “Сколівські Бескиди”, Українські Карпати) // Наукові основи 
збереження біотичної різноманітності. 2015. Т. 6(13), № 1. С. 305-316.

2. Бганцова В.А., Бганцов В.Н., Соколов Л.А. Влияние рекреационного лесопользования 
на почву / Природные аспекты рекреационного использования леса. М.: Наука, 1987. С. 70–95. 

РИБНІ УГРУПОВАННЯ Р.СТРИЙ В ОКОЛИЦЯХ М. ТУРКА

Лєснік В. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

vlesnik@i.ua

Річковій мережі зовнішніх Карпат властива значна густота (до 2 км/км2), вели-
кий об’єм стоку, просторова і сезонна мінливість гідрологічних умов. Найбільшу 
площу тут займає басейн р. Стрий (понад 3 000 км2). За таких параметрів ви-
дове різноманіття риб має бути більшим, ніж в інших річках регіону. Натомість 
багаторічними дослідженнями і аналізом літературних джерел з’ясовано, що 
іхтіофауна Стрия налічує тільки близько 35 видів. Популяції риб переважно значно 
розріджені, частина видів масово заходить у головне русло й допливи лише для 
репродукції, успіх якої відзначали тільки в окремі роки.

Упродовж майже 30 років нами проведено три серії досліджень стану і 
динаміки рибних угруповань від витоків до середньої течії р. Стрий, підсумки 
яких стосовно обраної ділянки разом із даними інших авторів наведено в таблиці. 
Тут не подано форелі райдужної, рибця звичайного, коропа звичайного, судака 
звичайного, про яких відомо, що вони трапляються поодиноко і не є типовими 
мешканцями дослідженого водотоку.
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Порівняння складу рибних угруповань басейну р. Стрий у 1989–2016 рр.
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Salmo trutta m. fario – форель струмкова - - - 2,1 - + i
Thymallus thymallus – харіус 
європейський - - - - 0,4 + -

Esox lucius – щука звичайна - - - - 1,1 + +
Rutilus rutilus – плітка звичайна - - - - - + 6,0
Leuciscus leuciscus – ялець звичайний - 1,9 - 3,0, 1,8 + +
Squalis cephalus – головень звичайний 2,3 16,7 4,1 31,6 19,5 +++ 5,0
Phoxinus phoxinus – гольян звичайний 25,9 18,1 11,1 16,3 21,3 +++ 67,0
Leucaspius delineatus – вівсянка, малявка - 0,4 - 0,5 1,0 + -
Tinca tinca – лин звичайний - - - - - + -
Chondrostoma nasus – підуст звичайний - 9,4 - 0,8 4,4 +++ 2,0
Pseudorasbora parva – чебачок амурський - 4,7 - - - - -
Romanogobio kessleri – пічкур дністр. 
довговусий - - - 0,7 0,2 + -

Gobio gobio carpaticus – пічкур 
карпатський 12,7 5,7 0,3 6,7 5,1 ++ +

Barbus barbus – вусач звичайний 25,9 6,4 - - 7,5 ++ +
Barbus carpaticus – вусач карпатський 2,8 9,2 - - 1,4 + -
Alburnus alburnus – верховодка звичайна 0,7 6,6 - 5,3 8,7 +++ 7,0
Alburnoides bipunctatus – бистрянка 
звичайна 4,6 3,3 0,8 6,0 7,2 +++ -

Rhodeus amarus – гірчак звичайний - 6,4 - 2,0 1,4 ++ +
Carassius gibelio – карась сріблястий - 1,0 - - - + 4,0
Barbatula barbatula – слизик звичайний 2,5 0,9 - 2,6 1,4 +++ +
Sabanejewia aurata – щипавка золотиста 4,1 3,3 - 1,6 2,9 +++ -
Lota lota – минь річковий - - - 0,4 - + +
Perca fluviatilis – окунь звичайний - 0,8 83,0 2,9 - ++ +
Gymnocephalus cernua – йорж звичайний - - - - 2,0 ++ +
Gasterosteus aculeatus – колючка 
триголкова 1,4 0,2 - - 0,6 + -

Perccottus glenii – головешка амурська - 1,3 - 0,8 1,1 - -
Neogobius fluviatilis – бичок річковий, 
бабкa - - - - - + -

Mesogobius gymnotrachelus – бичок 
гонець - 0,4 1,6 - - ++ -

Cottus gobio – бабець звичайний 18,5 2,0 - - - ++ -
Cottus poecilopus – бабець строкатоногий - 0,6 - - - ++ -

Примітка: * - у цій колонці сума часток видів, позначених «+», становить 9%; і – перевірені 
свідчення аматорів про відлов особин виду.
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В останні десять років річкову мережу р. Стрий заселив чебачок амурський – 
дрібнотілий усеїдний представник далекосхідної фауни, популяція якого тут 
значно численніша, ніж усім відомої головешки-ротана. Чебачок успішно 
конкурує з молоддю аборигенних видів, яка тримається прибережних захищених 
мілководь, ділянок із повільною течією.

Серед причин аномального складу угруповань риб – поновлення роботи 
Явірської МГЕС і наявного у зв’язку з цим розриву континіуму іхтіокомплексу 
водотоку, через що зменшився вибір доступних нерестових ділянок для вусача 
звичайного, підуста звичайного та інших ключових для річкової екосистеми видів. 
Не менш вагомими регуляторами є наслідки значного сільськогосподарського 
освоєння першої прирічкової тераси і заплави, зміна гідрологічних умов через 
знеліснення гірських схилів, забруднення й захаращення русла побутовим 
сміттям, тісне сусідство транспортної інфраструктури тощо. Рибу також повсюдно 
виловлюють дозволеним і забороненим знаряддям, ефективність якого з роками 
значно зросла.

МОНІТОРИНГ ЗАСЕЛЕНОСТІ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ ПТАХАМИ 
У ШАЦЬКОМУ НПП У 2016 р.

Лисачук Т. І.
Шацький національний природний парк

lisachuk.t@gmail.com

У 2016 р. було продовжено дослідження населення птахів у штучних гніздівлях. 
Моніторингом охоплено 250 гніздівель, розвішаних у Мельниківському лісництві 
Шацького НПП. Основними біотопами для приваблення дуплогніздних птахів, що 
заселяють штучні гніздівлі, були обрані молоді та пристигаючі соснові насадження, 
де вкрай бракує природних порожнин у деревах для гніздування цих птахів. 
Штучна гніздівля вважалася нами заселеною, коли у ній було відкладене хоча б 
одне яйце. Гніздівля, де відбувалося гніздобудування чи просто нанесено невелику 
кількість гніздового матеріалу, але не було кладки, вважалася нами незаселеною. 
Крім цього, гніздівлі, заселені конкурентами птахів (соні, оси, шершні, джмелі, 
мурахи), також вважалися нами незаселеними.

Заселеними було 174 штучні гніздівлі (69,6%). Загалом на гніздуванні виявлено 
8 видів птахів: мухоловка строката – 93 спроби гніздування, синиця велика – 69 
спроб, горихвістка звичайна – 11 спроб, шпак – 6 спроб, синиця чорна – 4 спроби, 
крутиголовка, синиця блакитна, повзик – по одній спробі гніздування.

Найчисленнішим гніздовим видом залишається мухоловка строката, що заселила 
53% зайнятих штучних гніздівель. Успішність гніздування цього виду становила 
80,7%, а успішність вилуплення – 84%. Завдяки штучним гніздівлям гнізда 
успішно покинули 444 пташенята. Другим видом за чисельністю гніздових пар є 
синиця велика, що заселила 69 штучних гніздівель (33,9% заселених гніздівель). 
Успішність гніздування становила 76,1%, а успішність вилуплення пташенят 
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– 87,1%, успішно покинули гнізда 389 пташенят. У 13 випадках синиця велика 
розпочала до другої кладки без зміни місця гніздування. При втраті кладки чи пта-
шенят пара завжди покидає дану гніздівлю і повторну кладку розпочинає в іншій. 
Ці два види дуплогніздників щороку заселяють близько 90% зайнятих гніздівель. 
Простежується обернена залежність успішності гніздування цих видів – при 
збільшенні успішності гніздування мухоловки строкатої зменшується успішність у 
синиці великої. Решта видів є нечисленними гніздовими. Повзик і синиця блакитна 
не відмічені нами на гніздуванні у попередні 5 років. Спостерігається незначний 
спад кількості гніздових пар горихвістки звичайної та шпака. Синиця чорна, котра 
перші роки досліджень (2011-2013) була рідкісною і непостійною на гніздуванні, 
почала гніздитись у штучних гніздівлях постійно в невеликій кількості. На особливу 
увагу цього року заслуговує велика кількість покинутих кладок. На нашу думку, 
птахи покидають кладки через надмірне їх турбування кажанами.

ВІДТВОРЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ASTRAGALUS PONTICUS PALL. 
НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я

Лисогор Л. П.
Криворізький державний педагогічний університет

Донецький ботанічний сад НАН України
lisogor.2004@mail.ru

Збереження біорізноманіття як фундаментальної властивості живого на сьогодні 
гостро постала перед людством у зв’язку із постійно зростаючим антропогенним 
впливом на природне довкілля, а також із постійною трансформацією ландшафтів. 
Видове різноманіття, що сформувалося внаслідок тривалого процесу еволюції, 
становить основу цілісності екосистем, а отже, і біосфери загалом. Збереження рід-
кісних і зникаючих видів, моніторинг їх стану та виявлення нових оселищ на тери-
торії Правобережного степового Придніпров’я (ПСП) є пріоритетним завданням 
у сфері природокористування і невід’ємною умовою екологічно збалансованого 
соціально-економічного розвитку регіону.

Astragalus ponticus Pall. – понтичний степовий вид на північній межі поширен-
ня. Має вузьку еколого-ценотичну амплітуду та вразливість до дії антропогенного 
тиску. Природоохоронний статус – вразливий [1, 3]. За літературними джерелами, 
досліджуваний вид має змішаний тип ценотичної стратегії – CS (конкурентно-
патієнтний) [5]. Занесений до «Червоної книги України» та «Червоної книги 
Дніпропетровської області» [3, 4].

У межах балки Демурина біля села Демурино-Варварівка П´ятихатського 
району Дніпропетровської області нами у 2015 р. зафіксовані нові оселища 
популяції A. ponticus,  що складається з трьох ценопопуляцій, дві з яких розташовані 
на схилах основного русла балки, а третя – на старому перелозі (за флористичним 
складом відповідає четвертій стадії демутації – вторинної цілини), який прилягає 
до правого борта відрогу балки.
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Перша ценопопуляція локалізується на схилі (крутизна схилу 5˚) південної 
експозиції у складі асоціації Festucetum (valesiacae) teucriosum (chamaedrytis) 
з високою ценотичною роллю Poa angustifolia L., Salvia nutans L., Astragalus 
pubiflorus DC., Convolvulus lineatus L. Травостій диференційований на три 
під’яруси, загальне проективне покриття – 75%, зафіксовано від 23 до 37 видів. 
Ценопопуляція займає незначну за площею ділянку близько 350 м2. Виявлено 42 
генеративні особини.

На схилі північної експозиції зосереджена друга ценопопуляція у складі 
угруповання асоціації Festucetum (valesiacae) medicagosum (romanicae), площа 
якої близько 150 м2. Травостій середньовисокий, чітко диференційований на три 
під’яруси. Перший (60–85 см) під’ярус сформований високостебловим видом 
A. ponticus із покриттям 30–45% (виявлено 14 генеративних особин). У другому 
(35–60 см) переважають Salvia tesquicola Klokov & Pobed, Achillea millefolium L., 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link. До третього під’ярусу (15–35 см) входять види, 
що мають високий клас постійності та проективне покриття  2–10%: Plantago 
urvillei Opiz, Koeleria cristata (L.) Pers., Festuca valesiaca Gaudin, Teucrium polium 
L., T. chamaedrys L., Xeranthemum annuum L., Agrimonia eupatoria L., Thymus х 
dimorphus Klokov & Des.-Shost. У складі угруповань налічується загалом 39 видів.

На перелозі четвертої стадії демутації локалізована третя ценопопуляція, що 
входить до складу асоціації Koelerietum (cristatae) festucosum (valesiacae), у яко-
му проективне покриття A. ponticus становить 3%. Загальне проективне покриття 
травостою близько 75%, частка домінанта становить 35%. Флористичне ядро ста-
новлять Thymus х dimorphus, Salvia tesquicola, Medicago romanica Prodan, Astraga-
lus pubiflorus, A. onobrychis L., A. austriacus Jacq., A. cornutus Pall. У межах контуру 
нараховано 4 генеративні особини.

Слід зазначити, що самовідновлення ценопопуляції A. ponticus на території 
балки Демуриної відбувається за рахунок насіннєвого розмноження, про що 
свідчить наявність проростків і ювенільних особин у досліджених угрупованнях. 
Очевидно, виявлену популяцію можна вважати однією з найбільших на території 
ПСП. Існування вищезазначеної ценопопуляції можливе за умови обмеження 
негативного впливу антропогенних факторів. У цілому, висока созологічна 
цінність території балки Демуриної та перспективність її заповідання висвітлені 
у низці публікацій [4].
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СКЛАД ПУГОЛОВКІВ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ 
(PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX) 

В ІСЬКОВОМУ СТАВІ (НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»)

Макарян Р. М., Бірюк О. В., Коршунов О. В., Кравченко М. О., 
Мелешко О. В., Трохимчук Р. Р., Шабанов Д. А.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
d.a.shabanov@gmail.com

Іськів ставок, що розташований у Зміївському районі Харківської області 
в Національному природному парку «Гомільшанські ліси» (49º37´33´´ пн. ш; 
36º17´09´´ сх. д) є водоймою з тривалою історією батрахологічних досліджень. 
Як зазначено в розміщеній у цьому ж збірнику роботі В.О. Стах зі співавтора-
ми, що присвячена Коряковому яру, дослідження зелених жаб на цьому ставку 
розпочато в 1995 р. Г.А. Ладою. Він описав тут «чисту» популяційну систему, що 
складалася майже виключно з диплоїдних Pelophylax esculentus. З 2000 р. Г В. 
Шабанова та Д.А. Шабанов почали моніторинг складу популяції сірих ропух, що 
нереститься на цьому ставку. У 2000 р. Іськів ставок було спущено, а з 2001 р. — 
відновлено. Імовірно, саме це призвело до змін ГПС Pelophylax esculentus complex 
на цьому ставку; вона перетворилася на R Em HPS (склад Pelophylax esculentus 
complex і типологія його популяційних систем обговорюються у роботі В.О. Стах 
зі співавторами). За минулі з того часу роки ГПС зелених жаб Іськівого ставка 
зазнала кількох змін [6].

ГПС зелених жаб Іськівого ставка стала одною з перших ГПС у басейні 
Сіверського Дінця, що були досліджені сучасними методами. Унаслідок 
багаторічних досліджень було описано Сіверсько-Донецький центр різноманіття 
Pelophylax esculentus complex [3, 4]. Унікальність цього центру пов’язана з такими 
його особливостями:

— на частині його території поширені триплоїдні P. esculentus з обома 
можливими геномними композиціями (LLR і LRR);

— у ньому переважають R E HPS і R E Ep HPS;
— у ньому немає статевозрілих P. lessonae; особини цього виду, які виника-

ють у результаті гібридолізу (схрещування гібридів), гинуть на початкових етапах 
онтогенезу;

— у ньому реєструється значна кількість особин P. esculentus з гібридною 
амфіспермією (продукуванням статевих клітин обох батьківських видів); 

— значна частина особин P. esculentus демонструє порушення фертильності.
Зміни ГПС Іськівого ставка та інших ГПС цього центру стали об’єктом 

імітаційного моделювання: спочатку засобами Microsoft Excel [1], а згодом — із 
застосуванням консольного додатку для Java, розробленого А.О. Леоновим [3, 8]. 
Моделювання проводили для ГПС, що складаються з диплоїдних жаб, які належать 
до форм, поширених у Сіверсько-Донецькому центрі різноманіття Pelophylax 
esculentus complex. Завдяки моделюванню встановлено, які ГПС зелених жаб є 
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стійкими (зберігають у часі свою приналежність до певного типу). Такі ГПС мо-
жуть існувати лише в чотирьох стійких станах, у яких до їх складу входять пред-
ставники P. esculentus. Два із цих станів належать до R E HPS, а два — до E HPS .

Для запису складу E HPS і результатів схрещування, що в них відбувається, ми 
застосуємо таку систему. Геном P. lessonae позначається літерою L, P. ridibundus — 
R. Чоловічий геном позначається індексом Y, жіночий — X (у жаб така ж система 
спадкування статі, як у людей; гетерогаметною статтю є чоловіча). Клональність 
геному позначається взяттям його символу в дужки; у особин із гібридною 
амфіспермією обидва геноми клонально переходять у гамети і тому беруться у 
дужки. Можливі склади E HPS є такими (символи особин батьківських видів, що 
виникають унаслідок схрещування гібридів та є нежиттєздатними, закреслені):

EHPS type I:
♀(XL)(XR) × ♂(XL)(YR) → ♀♀(XL)(XL) : ♀♀(XL)(XR) : ♂♂(XL)(YR) : ♂♂(XR)

(YR) → → ♀♀(XL)(XR) : ♂♂(XL)(YR);
EHPS type II:
♀(XL)(XR) × ♂(YL)(XR) → ♂♂(XL)(YL) : ♀♀(XL)(XR) : ♂♂(YL)(XR) :♀♀(XR)(XR) → 

→ ♀♀(XL)(XR) : ♂♂(YL)(XR).
В обох випадках сталий склад E HPS характеризується кількома незвичайними 

особливостями:
— нерестове стадо в таких ГПС складається з представників двох клонів (чо-

ловічого і жіночого), кожен із яких характеризується гібридною амфіспермією;
— у цих ГПС передається по три клональних геноми: геноми одного з 

батьківських видів обох статей і жіночий геном іншого батьківського виду;
— половина потомства в цих ГПС виникає внаслідок гібридолізу та гине до 

статевої зрілості;
— якщо гібридолізні представники хоча б одного батьківського виду дожива-

ють до віку, в якому можна визначити їх вид і стать, за нею можна розрізнити ці 
два типи ГПС.

Можна припустити, що більш імовірним є E HPS type II. Гібриди, що 
клонально передають чоловічий геном P. Lessonae, виникають частіше, ніж такі, 
що передають чоловічий геном P. ridibundus. Річ у тім, що самці P. lessonae під 
час нересту поводяться агресивніше й частіше утворюють пари з більш крупними 
самицями P. ridibundus.

Спостереження за ГПС Іськівого ставка [2, 6] доводять, що в ньому зменшу-
ється частка триплоїдів і знижується ефективність відтворення. Це може свідчити 
про повернення до одного з двох можливих типів E HPS.

Щоб визначити, до якого типу E HPS наближається ГПС Іськівого ставка зараз 
(і, ймовірно, до якого типу вона належала у 1995 р., коли її досліджував Г. А. 
Лада), ми у серпні 2013 р. зібрали випадкову вибірку пуголовків і метаморфів із 
цього ставка. Ці пуголовки та жаби були дорощені до стану, коли їхню таксономіч-
ну приналежність можна було впевнено визначити за зовнішніми ознаками. Таке 
визначення дає надійний результат, коли стосується диплоїдів, і є недостатнім для 
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точного визначення триплоїдів. Тому в усіх цих особин була визначена плоїдність 
із застосуванням непрямого (вимір розмірів еритроцитів) та прямого (каріоаналіз 
клітин кишечника) методів. Усі особини виявилися диплоїдними, що дає підстави 
вважати надійними результати визначення їх приналежності до P. ridibundus або P. 
esculentus. Стать молодих жаб визначали при розтині за морфологією гонад.

У тому разі, якщо б серед потомства було зареєстровано переважання самиць 
P. lessonae і самців P. ridibundus, можна було би зробити висновок, що ГПС Іськівого 
ставка наближається до E HPS type I. E HPS type II відповідає переважання ♂♂ 
P. lessonae і ♀♀ P. ridibundus. Зареєстрований варіант відповідає E HPS type II, за 
винятком, що P. lessonae серед потомства не зареєстровано. Склад дослідженої 
вибірки був таким: 21 ♀♀ P. ridibundus (68%), 2 ♀♀ P. еsculentus (6%), 8 ♂♂ 
P. еsculentus (26%). Ми вважаємо, що відсутність P. lessonae серед потомства є 
наслідком того, що представники цього батьківського виду, які виникли внаслідок 
гібридолізу, гинуть на ранніх стадіях онтогенезу й не доживають до метаморфозу. 
Відсів P. ridibundus відбувається пізніше, і представників цього виду можна 
зареєструвати серед метаморфів і незрілих жаб. Така різниця у термінах загибелі 
представників батьківських видів, що утворюються внаслідок гібридолізу, може 
бути пов’язана з різним рівнем змін геномів батьківських видів, що викликані їх 
клональним спадкуванням. Є два механізми, здатні забезпечувати нежиттєздатність 
особин батьківських видів, які виникають внаслідок гібридолізу. По-перше, 
це — накопичення в них мутацій, очищення від яких негативним добором при 
клональному спадкуванні виявляється неефективним унаслідок популяційно-
генетичного феномена, що має назву храповика Мюлера [7]. По-друге, — може 
бути наслідком позитивного добору клональних геномів на їх здатність забезпе-
чувати елімінацію іншого, рекомбінантного геному [3]. Звісно, ці два механізми 
можуть працювати одночасно. У будь-якому разі геноми P. lessonae, статевозрілих 
представників яких немає в Сіверсько-Донецькому центрі різноманіття Pelophylax 
esculentus complex, мають бути змінені клональним спадкуванням більш глибоко, 
ніж геноми P. ridibundus.

Таким чином, ми вважаємо, що в Іськівому ставку переважно реалізується 
схрещування, схему якого показано на рисунку.

Як міг відбутися перехід від R Em HPS, що спостерігалася на ставку після 
його спуску та поновлення, до E HPS type II? Для такого переходу достатньо 
було попадання у ставок однієї особини з гібридною амфіспермією. Ймовірний 
сценарій показано нижче. На етапі R Em HPS переважна кількість схрещувань 
була такою: ♀ XRXR × ♂ XR(YL) → ♂♂ XR(YL); ця ГПС могла існувати тільки 
завдяки потраплянню у ставок самиць P. ridibundus з інших місцеперебувань.

У разі попадання до ставка самиці з гібридною амфіспермією відбувалося таке 
схрещування: ♀ (XL)(XR) × ♂ XR(YL) → ♂♂ (XL)(YL): ♂♂ (XR)(YL) → ♂♂ 
(XR)(YL). Схрещування ♂ (XR)(YL) з такого виводку зі самицями ♀ (XL)(XR) і 
є саме таким, що характерне для E HPS type II. У разі виникнення такої ГПС вона 
виявляється певною мірою стійкою до попадання до неї інших геномів. Так, у 
разі, якщо деякі самиці P. ridibundus доживуть до статевої зрілості або потраплять 
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у ставок з інших місцеперебувань, відбудуться такі схрещування: ♀ XRXR × ♂ 
(YL)(XR) → ♂♂ XR(YL): ♀♀ XRXR. Життєздатність самиць з такого потомства 
також, імовірно, має бути зниженою. Наявність певної частки ♂♂ XR(YL) може 
бути причиною переважання чисельності самців над самицями, що реєструється 
у ході спостережень за ставком.

Схема схрещування двох амфіспермічних клонів, що характерне для E HPS type II і 
переважає, за нашими даними, на Іськівому ставку

Втім, якщо інші типи схрещування в такій ГПС будуть відбуватися 
систематично, інші форми жаб можуть витіснити два клони, що характерні для E 
HPS type II. Річ у тім, що відтворення в обох типах E HPS відбувається із нижчою 
ефективністю внаслідок того, що половина нащадків гине внаслідок гібридолізу.

Викладене дає підстави вважати, що подальші спостереження за ГПС зелених 
жаб Іськівого ставка становлять винятковий інтерес. Ми очікуємо, що ставок 
може вийти у стійкий E HPS type II. На жаль, якщо відтворення жаб виявиться 
недостатньо ефективним, ця ГПС може загинути або, ймовірніше, зазнати 
витіснення формами жаб іншого складу.
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СИНАНТРОПНА БРІОФЛОРА НА ТЕРИТОРІЇ ШАЦЬКОГО 
БІОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО СТАЦІОНАРУ (ОЗЕРО ПІСОЧНЕ, 

ШАЦЬКИЙ НПП)

Мамчур З. І., Драч Ю. А., Чуба М. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

dzvinkamamchur@gmail.com

Шацький біолого-географічний стаціонар заснований у 1958 р. в урочищі озера 
Пісочне на земельній ділянці площею 4,74 га, має розвинену інфраструктуру як 
для проведення практик, так і для відпочинку. Інтенсивний понад півстолітній 
антропогенний вплив спричинив зміни природних умов, у тому числі рослинного 
покриву. Метою дослідження було виявити видовий склад, а також залежності 
поширення синантропних видів мохоподібних від ступеня трансформованості їх 
місцевиростань.

Видову різноманітність вивчали маршрутним методом. Збір і визначення 
матеріалу здійснено за загальноприйнятими методиками. Екологічні групи рослин 
виділяли на основі власних спостережень, використовуючи шкали, розроблені 
Я. Дідухом, Р. Дюлем, М. Бойком [2-3, 6-7].

У результаті наших досліджень виявлено 32 види мохоподібних із двох відділів, 
чотирьох класів, 16 родин, 25 родів, у тому числі відділ Marchantiophyta – 1 вид, 
Bryophyta – 31 вид із трьох класів (Sphagnopsida, Polytrichopsida, Bryopsida), 15 
родів і 24 родин [1].

Бріофлору України (відділи Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta) 
складають дві фракції: індигенофіти й апофіти, оскільки на сьогодні немає даних 
про мохи-антропофіти [2, 5].

Незначний відсоток (15,6%) мохоподібних, знайдених на території й околицях 
стаціонару, можна віднести до індигенофітів. Це види, які ростуть у природних 
ценозах, і, якщо траплялися в антропогенно змінених екотопах, то умови за часом 
давності або незначного антропогенного втручання максимально наближені до 
природних: це стосується видів роду Sphagnum L. і Polytrichum commune Hedw. 
(на дні давно виритої канави, де є достатнє зволоження), Lophocolea heterophylla 
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(Schrad.) Dumort. (на трухлявому пеньку), Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins. 
(поодинокі дернини в основі стовбура дуба), чи невеликі подушки Leucobryum 
glaucum (Hedw.) Ångstr. у місцях, які мінімально піддані витоптуванню.

Серед синантропних видів мохоподібних за класифікацією М. Бойка виділяють 
апофіти, які заселюють різноманітні техногенні екотопи: цегляні, бетонні, кам’яні 
споруди, дерев’яні й металеві конструкції, канави, осушені водойми, узбіччя доріг 
тощо. За екологічною пластичністю до антропогенного чинника серед апофітів 
виділяють евентапофіти, геміапофіти і евапофіти. Евапофітів, які трапляються 
виключно в антропогенних екотопах, на території дослідження не виявлено, що 
загалом властиво для території України [2].

Відсоток евентапофітів – мохоподібних, які частіше трапляються у природних 
екотопах, ніж антропогенних, становить 56,3%. Це види, які ростуть в умовах, що 
за своїми екологічними характеристиками майже не відрізняються від природних 
екотопів: Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., Dicranum scoparium Hedw. 
у сосновому лісі на ґрунті; Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. на луці; 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., Barbula convoluta Hedw., Ptychostomum 
pseudotriquetrum (Hedw.) J.R. Spence et H.P. Raеmsay на пізній стадії заростання 
колишнього багаття; Polytrichum juniperinum Hedw., Plagiomnium ellipticum (Brid.) 
T. Kop., P. cuspidatum (Hedw.) T. Kop. на ґрунті; Brachythecium rutabulum (Hedw.) 
Schimp., Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp., Brachytheciastrum velutinum 
(Hedw.) Ignatov et Huttunen на кам’янистих субстратах; Hypnum pallescens (Hedw.) 
P.Beauv, H. cupressiforme Hedw. на пеньках. Епіфіти-евентапофіти трапляються 
на різних видах роду Quercus L.: у прикореневій ділянці Pohlia nutans (Hedw.) 
Lindb., Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex Web. et Mohr) Schimp., у стовбуровій 
– Orthotrichum affine Schrad. ex Brid., O. speciosum Nees.

Мохоподібні-геміапофіти (28,1%) трапляються як в антропогенно змінених 
екотопах, так і у природних. На місцях колишніх багать трапляється Funaria 
hygrometrica Hedw., на піщаному ґрунті – Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., на 
підмурівках, бордюрах, кам’яних сходах – Tortula muralis Hedw., Syntrichia ruralis 
(Hedw.) Web. et Mohr, Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp., Bryum 
argenteum Hedw. У прикореневій ділянці форофітів – Amblystegium juratzkanum 
Schimp., у прикореневій і стовбуровій – Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. і 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.

Щодо субстратної приналежності, то найбільшу кількість становлять епігейні 
види (47%), а епіфітів і епілітів є значно менше (відповідно 25 і 22%). Епіксилів 
виявлено 16%. На території дослідження мохоподібні не знайдені на корі Pinus 
sylvestris L., епіфітні обростання виявлені на листяних деревах. Загалом, найбільшу 
кількість епіфітів (серед них є індигенофіти, евентапофіти й геміапофіти) знайде-
но на деревах Quercus robur L.: Homalothecium lutescens, Brachythecium salebrosum, 
Hypnum cupressiforme, Amblystegium juratzkanum, A. serpens, Orthotrichum affine, 
O. speciosum. На Quercus rubra L. знайдені лише геміапофіти Pylaisia polyantha, 
Amblystegium serpens. На Quercus petrea (Matt.) Liebl. мохи росли тільки у 
прикореневій зоні: евентапофіти Hypnum cupressiforme і Pohlia nutans.
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Для мохоподібних визначальними екологічними чинниками є трофність 
субстрату, освітленість і вологість. Щодо вимогливості бріофітів до субстрату, 
то найбільший відсоток становлять мезотрофи (40,8%), представлені також 
мезоевтрофи (29,6%), олігомезотрофи (25,9%) і евтрофи (3,7%).

Найпоширенішими видами на різних антропогенних субстратах (насипаний 
пісок, підмурівки будівель, кам’яні сходи, місця багать) є світлолюбні, 
посуховитривалі геміапофіти: Ceratodon purpureus (геліофіт, ксеромезофіт, 
олігомезотроф), Bryum argenteum (геліофіт, ксеромезофіт, олігомезотроф), Tortula 
muralis (геліофіт, ультраксерофіт, мезоевтроф), що масово розвиває спорогони 
навіть на побілених вапном бордюрах, Syntrichia ruralis (ультрагеліофіт, ксерофіт, 
мезотроф), Funaria hygrometrica (субгеліофіт, мезофіт, мезотроф).

Загалом, серед апофітів домінують гемісціофіти (48%), причому 85% із них 
становлять евентапофіти. Решту видів є субгеліофітами (22,5%), геліофітами 
(22,5%) й ультрагеліофітами (7%). У спектрі пристосування до вологості/сухості 
субстрату наявними є мезофіти (44,5%), ксеромезофіти (30%), ксерофіти (11,1%), 
гігромезофіти (7%), гігрофіти (3,7%) і ультраксерофіти (3,7%). Таким чином, 
синантропна бріофлора, яку переважно становлять евентапофіти, за екологічними 
показниками наближена до бріофлори природних ценозів Шацького НПП 
(мезотрофи, мезоксерофіти і мезофіти, гемісціофіти, субгеліофіти) [4].
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ФАУНА ВОДОЙМ ДОМБРОВСЬКОГО КАР’ЄРУ 
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Упродовж 1967 - 2005 рр. у м. Калуш Івано-Франківської області діяв Домбровсь-
кий кар’єр із видобутку калійної руди. В останнє десятиріччя відбувається поступо-
ве затоплення кар’єру, внаслідок чого утворилася водойма (умовно називатимемо її 
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«озером»). Глибина кар’єру – 140 м, довжина – 900 м, ширина – 850 м, площа – 64 га 
[2]. Таким чином, у Прикарпатті сформувалось унікальне солоне озеро.

Проблематиці екологічних ризиків, зумовлених затопленням Домбровського 
кар’єру, присвячено чимало наукових праць на гідрогеологічну й гірничу тематики 
[1, 2, 5-7, 13]. На думку науковців, найбільш небезпечним явищем під час подальшо-
го формування водойми є ймовірність прориву вод із кар’єру в басейн ріки Сивки, 
відповідно й у басейн Дністра. Наявність у зоні затоплення сміттєзвалища відходів 
першого класу небезпеки значно підвищує ступінь екологічного ризику [7].

Зважаючи на актуальність проблеми, метою цієї роботи є охарактеризувати су-
часний стан Домбровського озера з гідроекологічної точки зору та рекомендувати 
можливі шляхи зменшення чи подолання екологічних ризиків.

Матеріал із водойм Домбровського кар’єру зібрано 2 квітня 2014 р. і 19 березня 
2015 р. Під час першого польового виїзду сіткою Апштейна відібрано шість проб 
із літоралі озера, три проби з різних глибин у центрі плеса, чотири проби з калюж, 
розташованих за кілька метрів від берегової лінії, і три проби з обвідного каналу. 
Під час другого виїзду цим же методом відібрано шість проб із літоралі, дві проби 
з центру озера та п’ять проб із калюж неподалік берегової лінії. Досліджували во-
дяних безхребетних як планктону, так і бентосу. Об’єм планктонних проб стано-
вив 20–100 л, площа збору бентосних – 1 м2. Ідентифікацію таксонів проводили 
за низкою визначників [3, 4, 8, 9]. Відразу зазначимо, що у пробах з центру плеса 
водяних безхребетних немає (глибше 2 м). Вода озера під час досліджень мала зе-
ленувате забарвлення, що свідчить про розвиток водоростей, проте у фіксованих 
формаліном і спиртом пробах їх не знайшли. Очевидно, в озері розвиваються 
безпанцирні одноклітинні водорості, які руйнуються під час фіксації і їхнє визна-
чення можливе тільки у живому стані.

Загальна мінералізація поверхневого шару води під час досліджень у 2014 р. 
сягала 56 г/л, у 2015 р. – 54 г/л. Тенденція до опріснення зберігається й надалі – у 
2016 р. мінералізація біля поверхні води сягала 45 г/л [6].

У пробах із літоралі Домбровського озера відзначено вісім таксонів.
У 2014 р. на ділянках літоралі зі скупченнями рослинних решток масово розви-

валися личинки прибережних мух роду Ephydra – до 240 ос./м2. Також із двокри-
лих комах поодиноко траплялися личинки мокреців (Ceratopogonidae) і справжніх 
комарів (Culicidae); з інших водяних безхребетних – поодинокі особини коловер-
ток Brachionus plicatilis Müller, 1786 і молоді личинки водяних клопів роду Corixa. 

У 2015 р. із попередніх таксонів відзначено лише личинок мокреців і комарів. 
Крім них, у скупченні затоплених рослинних решток на поверхні води траплялися 
ногохвістки з родин Poduridae, Isotomidae й водяні кліщі родини Halacaridae.

На личинкових стадіях визначення двокрилих комах є ускладненим, особливо 
враховуючи наявність у пробах переважно личинок молодого віку (1-3 стадії). Ча-
стина личинок мокреців у Домбровському озері за діагностичними ознаками [3] 
належала до виду Culicoides salinarius Kieffer, 1914. Личинок справжніх комарів 
ідентифікували до групи видів «rusticus» у межах збірного роду Aedes. З-поміж 
них більшість знайдених особин визначили як Ochlerotatus (Rusticoidus) lepidono-
tus (Edwards, 1920), проте цей вид вказаний лише для Греції й Туреччини [4], тому 
таке визначення потребує підтвердження спеціалістів-диптерологів. 
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З-поміж наведених таксонів більшість трапляється у водоймах із підвищеною 
солоністю – частина видів роду Ephydra, C. salinarius, O. (R.) lepidonotus, B. 
plicatilis. Мухи ефідри масово розвиваються у солоних водоймах узбережжя Чор-
ного моря. Більшість видів з родини кліщів-галакарид поширені у морях. Таким 
чином, Домбровське озеро заселяється здебільшого солоноводними видами без-
хребетних, склад фауни яких істотно залежить від мінералізації води.

В узбережних калюжах знайдено вісім таксонів водяних безхребетних, з яких 
чотири є спільними з фауною озера (C. salinarius, O. (R.) lepidonotus, B. plicatilis, 
Poduridae). Також у цих астатичних водоймах відзначено личинок комарів-дзвінців 
(Chironomidae) і волохокрильців (Trichoptera) 1-2 стадії розвитку, ракоподібних 
Megacyclops viridis ( Jurine, 1820) і Candona sp. Найбільш численними були 
брахіоніди – 24,3 тис. ос./м3. Інші організми траплялися спорадично. З наведених 
таксонів лише три траплялись у калюжах у березні 2015 р. – Candona sp., O. (R.) lep-
idonotus, Chironomidae. Черепашкові ракоподібні Candona не відзначені у 2014 р.

Найбільше різноманіття водяних безхребетних відзначено в обвідному каналі 
кар’єру, який інтенсивно заростає водяними й напівводяними рослинами. Тут 
(проби за 2014 р.) траплялися водяні кліщі різних таксонів, личинки ранніх стадій 
дзвінців і волохокрильців. За чисельністю переважали гіллястовусі (Cladocera) й 
веслоногі (Copepoda) ракоподібні: Chydorus  sphaericus (O. F. Müller, 1776) – до 
6,7 тис. ос./м3, Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) – до 3,3 тис. ос./м3, Paracyclops 
fimbriatus (Fischer, 1853) – до 0,3 тис. ос./м3 й Cyclops strenuus Fischer, 1851 – до 4,7 
тис. ос./м3. Найбільш численними були копеподити циклопід – до 20,4 тис. ос./м3.

Для безхребетних зоопланктону, відзначених у водоймах Домбровського 
кар’єру, максимальні межі солоності води за літературними даними є такими: B. 
plicatilis – до 8‰ [12], C. sphaericus – до 8‰ [10], E. serrulatus – до 10‰ [9], P. fim-
briatus – до 30‰ [11], C. strenuus – до 6‰ [12], M. viridis – до 21‰ [10]. Проте по-
ширення цих видів значною мірою лімітується не тільки загальними показниками 
солоності, а й складом солей.

Подальші гідроекологічні дослідження інших авторів у червні 2015 р. [13] вка-
зують на більш значний якісний розвиток гідробіонтів Домбровського озера: 14 
видів коловерток, чотири види гіллястовусих, один вид веслоногих ракоподібних, 
два види одноклітинних. З-поміж них найбільш численними були B. plicatilis і 
Paradileptus elephantinus (Svec, 1897). Незрозумілою є відсутність у списках цих 
авторів личинок двокрилих.

Загалом Домбровське озеро у весняний період активно заселяється насамперед 
двокрилими комахами (прибережні мухи, мокреці, справжні комарі). Серед план-
ктонних організмів опрісненні ділянки Домбровського озера (узбережжя, затоки) 
мають заселятися M. viridis, P. fimbriatus, E. serrulatus.

Із зоогеографічної точки зору Домбровське озеро є унікальним прикладом со-
лоноводних континентальних екосистем України, оскільки до складу його фау-
ни входять види, місцеві популяції яких віддалені від основних ареалів на сотні 
кілометрів.

Намагання перетворити водойму на прісну, на нашу думку, не є аргументо-
ваним. Якщо зменшити можливість прориву озерних вод поза чашу кар’єру, то в 
Домбровському озері сформується раритетне солоноводне угруповання.
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Для того, щоб збільшити цінність водойми з природоохоронної точки зору і при-
швидшити процес встановлення її екосистеми, рекомендуємо вселити зяброногів 
Artemia salina (Linnaeus, 1758), які в багатьох солоних водоймах є основним ком-
понентом кормової бази для риб і птахів. Якщо артемії створять достатню кормову 
базу, ця водойма слугуватиме важливим пунктом відпочинку на шляхах міграцій 
для водоплавних птахів.

Проблему постійних обвалів берегів озера можна поступово вирішити виполо-
женням схилів кар’єру й посадкою очерету південного Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud., який уже покриває невеликі ділянки берегової лінії.

Для убезпечення потрапляння вод озера в басейн Дністра, на нашу думку, ба-
жано каналізувати русло р. Сивки на кілька кілометрів униз за течією. Оскільки 
р. Сивка уже переведена в обхідний канал, значного порушення її природних 
біоценозів не відбудеться. Бажано поставити на р. Сивка шлюз перед її впадінням 
у р. Дністер на ділянці, де можливо створити загатну тимчасову водойму в пониззі 
рельєфу. Це дасть змогу затримати солоні води у разі їх прориву з чаші кар’єру.

Для убезпечення та швидкого реагування у разі негативних гідрогеологічних 
процесів у Домбровському кар’єрі необхідним є постійний гідроекологічний 
моніторинг у басейнах річок Сивка і Лімниця.

Такі заходи перетворять Домбровське озеро із зони «екологічної катастро-
фи» у природоохоронний об’єкт, на якому можна розвивати водно-відпочинкові, 
оздоровчі й туристичні форми рекреаційної діяльності, а також створити умови 
для заповідання.
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ВПЛИВ ЧУЖОРІДНИХ ОРГАНІЗМІВ 
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ

Назарук К. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

katja.nazaruk@gmail.com

Вселення нових видів в екологічні системи – природний процес, який 
відбувається протягом усього періоду існування планети. Однак із діяльністю 
людини відбувається порушення структури природних екосистем, що впливає на 
їхню стійкість і стабільність [1]. Відповідно вплив чужорідних організмів буде 
відбиватися різкіше на екосистемах.

Проблема видів-вселенців за останні десятиліття постала дуже гостро і є однією 
з головних проблем, які стосуються навколишнього середовища. Це пов’язано 
з тим, що види-вселенці по-особливому впливають на екосистеми. Якщо немає 
суттєвих змін умов середовища, куди потрапив вид-вселенець, то він здатен 
існувати в біотопі дуже довго. Коли новий вид потрапляє в нове середовище, 
то його чисельність незначна, проте з часом його кількість різко збільшується, 
що впливає на інші компоненти екосистеми. Вплив чужорідного виду може 
відчуватися на значній відстані. У багатьох випадках вплив видів-вселенців 
стосується різних аспектів функціонування екосистеми. Один і той самий вид 
може по-різному впливати на різні екосистеми. Інколи його дію неможливо 
передбачити. Та найважливішою властивістю чужорідних видів є те, що негативні 
наслідки впливу практично неможливо усунути.

Проте вселення нових видів в екосистему - це свого роду експеримент, який дає 
змогу досліджувати у природних умовах механізми функціонування екологічних 
екосистем.

1. Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах. М.: Т-во науч. изданий КМК, 
2004. 236 с

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ 
ЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ

Неспляк О. С., Гнєзділова В. І., Маховська Л. Й., Буняк В. І.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 

Івано-Франківськ
victoria1975@bigmir.net

Урочище “Узин”, площею близько 10 га, розташоване на південно-східних 
околицях міста Івано-Франківська, поблизу комплексної пам’ятки природи 
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місцевого значення “Вовчинецькі Гори”, де у середині 80-х років минулого 
століття функціонував спортивно-оздоровчий комплекс із трампліном зі штучного 
покриття. Спортсмени ефективно використовували його протягом десяти років, 
унаслідок чого видовий склад флори був повністю знищений. Після закриття та 
знесення трампліна відбулися сукцесійні зміни рослинного покриву. Тому метою 
нашої роботи було вивчити сучасний стан урочища “Узин”.

Дослідження флористичного складу антропогенно трансформованого урочища 
відбувалося протягом 2011-2016 рр. маршрутним методом. Було проведено 
систематичний, біоморфологічний, екологічний і флороценотипічний аналіз та 
встановлено частоту трапляння видів. Рослини визначалися за “Определителем 
высших растений Украины” [3], систематичні таксони приймалися за А.Л. 
Тахтаджяном [4], життєві форми визначали за Раункієром [1]. Рясність видів 
досліджували окомірним методом за шкалою О. Друде [1]. Класифікацію 
флороценотипів здійснювали за Б.В. Заверухою [2].

Рослинність антропогенно трансформованого урочища “Узин” представлена 
лісовим і лучним фітоценозами. У лісовому угрупованні домінує дубово-грабово-
зеленчукова асоціація (Carpineto-Quercetum roboris galeobdolosum), а у лучному 
– різнотравно-злаково-бобова.

У ході наших спостережень було виявлено, що в першому ярусі асоціації Car-
pineto-Quercetum roboris galeobdolosum едифікаторами виступають Carpinus betu-
lus L. та Quercus robur L., асектатором є Acer pceudoplatanus L. У другому ярусі 
ростуть Pyrus communis L., Crataegus monogyna Jacq., Malus sylvestris (L.) Mill., 
Corylus avellana L., Sambucus nigra L. У трав’яному покриві з покриттям 60-70% 
домінує Galeobdolon luteum Huds. (25-30%), субдомінантами виступають Stellaria 
holostea L. (6-8%), Asperula odorata L. (3-5%), Galium aparine L. (3-5%), Pulmo-
naria obscura Dum. (1-2%), Asarum europaeum L. (3-5%), Melampyrum nemorosum 
L. (1-2%), Aposeris foetida (L.) Less (1-2%), поодиноко трапляються Carex sylvatica 
Huds. (+), Equisetum sylvaticum L. (+), Dryopteris filix-mas (L.) Schott (+), Ranunculus 
lanuginosus L. (+). Слід зауважити, що у досліджуваному лісовому угрупованні ми 
виявили фрагменти асоціацій з домінуванням декоративної та водночас лікарської 
рослини Convallaria majalis L. і двох рідкісних видів Lilium martagon L. та Allium 
ursinum L., які ростуть у більш зволожених місцях. Allium ursinum і Convallaria 
majalis утворюють доволі великі плями з проективним покриттям 25-30%, а Lilium 
martagon трапляється окремими вкрапленнями по 2-4 особини.

Вивчення видового складу лучної ділянки урочища “Узин” показало, що згідно 
з таксономічним аналізом тут ростуть 36 видів вищих судинних рослин, які на-
лежать до 28 родів, 15 родин, 2 класів відділу Magnoliophyta. Найчисленнішими 
родинами є Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Rosaceae, які становлять 50% від 
загальної кількості виявлених видів. Найбагатшими за кількістю видів є такі роди 
як Salvia, Filipendula, Lathyrus і Trifolium. Всі інші роди та родини представлені 
одним або двома видами.

Флороценотип відображає приуроченість рослин до умов навколишнього 
середовища, оскільки кожен із них характеризується певними властивостями 
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(зволоженість ґрунту, освітленість поверхні) [2]. Проведений нами флороценотич-
ний аналіз показав, що найбільше видів належать до неморального флороценоти-
пу, їхня частка становить близько 35% (Rubus caesius L., Clematis recta L., Stachys 
sylvatica L., Digitalis grandiflora Mill. та інші). До лучних місцезростань приуро-
чено 30% виявлених видів (Origanum vulgare L., Inula britannica L., Taraxacum 
officinale Weber et Wigg., Plantago lanceolata L., Sanguisorba officinalis L. та інші). 
Ці рослини невибагливі до вологості й багатства грунту, але для кращого росту і 
розмноження потребують достатньої кількості світла [2]. Ці два флороценотипи є 
найбільш численними.

Аналіз рясності видів показує закономірності розподілу рослин у фітоценозах 
[1]. Частка видів із високою рясністю, тобто коли рослини покривають не менше по-
ловини площі, але не змикаються своїми наземними частинами, на досліджуваній 
території становить 20%. Це такі види як Lotus corniculatus L., Medicago lupulina 
L.,Coronilla varia L., Hypericum perforatum L., Dactylis glomerata L. Найбільша 
кількість аналізованих видів характеризується середньою рясністю, тобто покриває 
близько 1/2–1/5 площі. Їхня частка становить 43% і вони представлені такими ви-
дами: Prunella vulgaris L., Filipendula vulgaris Moench, F. denudate Fritsch, Salvia 
pratensis L., Lathyrus vernus (L.) Bernh, Pyrethrum corymbosum (L.) Scop., Plantago 
lanceolata та інші. Розпорошено росте близько 12% видів. Площа їх проективного 
покриття становить менше половини, але вони трапляються в достатній кількості. 
Серед них є такі представники як Hieracium cymosum L., Carex praecox Schreb., 
Digitalis grandiflora, Inula britannica, Campanula persicifolia L., Trollius europaeus 
L. та інші.

Біоморфологічний аналіз флори урочища виявив, що переважаючими 
життєвими формами є гемікриптофіти (Inula britannica, Salvia verticillata L., San-
guisorba officinalis та інші) і криптофіти (Gladiolus imbricatus L., Lathyrus sylvestris 
L. та інші).

Пристосування рослин до різних умов довкілля відображає аналіз їх екологічних 
особливостей [1]. За відношенням рослин до світла найбільше виявлених видів на-
лежить до геліофітів (65%): Taraxacum officinale, Helianthemum ovatum Dun., Sal-
via verticillata L., Hypericum perforatum L. та інші. Ці рослини ростуть на відкритій 
місцевості та приурочені до лучного флороценотипу. А під наметом широколистя-
них лісів переважають сціофіти (5%). Зокрема, Dryopteris filix-mas (L.) Schott (+), 
Gladiolus imbricatus, Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin та інші.

За відношенням до зволоженості екотопів найбільша кількість видів належить 
до ксеромезофітів (67% від загальної кількості видів): Coronilla varia L., Medi-
cago lupulina L., Plantago lanceolata, Taraxacum officinale та інші. Мезофіти (13%) 
представлені такими видами: Lotus corniculatus, Digitalis grandiflora, Hypericum 
perforatum та інші.

За відношенням до грунтових умов перше місце займають евтрофи (55%) – 
Prunella vulgaris, Filipendula vulgaris, Lotus corniculatus, Lathyrus sylvestris та інші. 
Друге місце – мезотрофи (35%), такі як Origanum vulgare, Plantago major L., Inula 
britannica, Salvia verticillata та інші, а третє – оліготрофи (10%).
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Проведені нами дослідження вказують на те, що флора лучного фітоценозу є 
алохтонною з домінуванням неморального та лучного флороценотипів, які утворені 
гемікриптофітами і криптофітами, а серед екоморф трапляються геліофіти, 
ксеромезофіти, евтрофи та мезотрофи [5]. Територія урочища “Узин” зазнала 
значного антропогенного тиску у зв’язку з тривалим функціонуванням спортив-
но-оздоровчого комплексу. У майбутньому тут доцільно обмежити господарсь-
ку діяльність і застосувати комплексний підхід для збереження фіторізноманіття 
антропогенно змінених лучних фітоценозів і продовжити фенологічні дослідження 
з моніторингом за кількісним і якісним станом популяцій рослин та їхнім 
онтогенезом.
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НОВІ ВИДИ ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН ПЗ «ДРЕВЛЯНСЬКИЙ» 
(2016) ТА ЇХ КОРОТКИЙ АНАЛІЗ

Орлов О. О.1, Жижин М. П.2, Коминар М. Ф.2, 
Шимончук П. П.2, Шевченко С. В.2

1Поліський філіал УкрНДІЛГА, с. Довжик, Житомирська обл.
orlov.botany@gmail.com

2ПЗ Древлянський, смт Народичі, Житомирська обл.
drevlyanskynaukviddil@ukr.net

ПЗ «Древлянський» (далі по тексту – заповідник) був створений за нашим на-
уковим обґрунтуванням згідно з Указом Президента України № 1038/2009 від 11 
грудня 2009 р. на загальній площі 30 872,84 га. Його територія лежить на сти-
ку Житомирського Полісся (західна частина, у межах виявлення відслонень 
кристалічних порід) і Київського Полісся (східна частина) [2]. За нашою поперед-
ньою оцінкою, флора судинних рослин заповідника налічує близько 800 видів [2].

Флора судинних рослин вивчалася переважно у 1990-1995 рр.; її попередній 
список, наведений нами у «Проекті організації території природного заповідника 
«Древлянський» та охорони його природних комплексів» [3], містить 668 видів.

Протягом червня–липня 2016 р. були проведені експедиційні дослідження фло-
ри судинних рослин заповідника, переважно у Розсохівському науково-дослідному 
відділенні та частково – у Народицькому. Дослідження проводили маршрутним 
методом [1]. Латинські назви подано за S.L. Mosyakin, M.M. Fedoronchuk [5].

Перелік нових видів флори ПЗ «Древлянський» в алфавітному порядку наведе-
но нижче. Зірочками позначені адвентивні види рослин. Для цих видів визначено 
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групи за часом занесення на територію України (вказано у дужках після назви 
виду): Ar – археофіти, Kn – кенофіти. Жирним шрифтом виділено види, внесені до 
Червоної книги України [4].

1. Achillea pannonica Scheele
2. *Aesculus hippocastanum L. (Kn)
3. Agrostis gigantea Roth
4. *Alcea rosea L. (Kn)
5. Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub
6. Allium vineale L.
7. Allium rotundum L.
8. Alopecurus aequalis Sobol.
9. Alopecurus arundinaceus Poir.
10. *Amaranthus powellii S.Watson (Kn)
11. Anchusa procera Besser
12. *Anthemis cotula L. (Ar)
13. *Anthemis ruthenicus M.Bieb. (Ar)
14. Arenaria brevifolia Gilib. 
15. Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl. et C.Presl.
16. *Armeniaca vulgaris Lam. (Kn)
17. *Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot (Kn)
18. Artemisia austriaca Jacq.
19. *Aster lanceolatus Willd. (Kn)
20. *Atriplex micranthum C.A.Mey (Kn)
21. *Calendula officinalis L. (Kn)
22. Campanula bononiensis L.
23. Campanula latifolia L.
24. Cardamine impatiens L.
25. Cardamine parviflora L.
26. Carduus nutans L.
27. Carex juncella (Fr.) Th.Fr.
28. Carex otrubae Podp.
29. Cerastium arvense L.
30. Cerastium semidecandrum L.
31. Cerasus vulgaris Mill.
32. Ceratophyllum submersum L.
33. Chenopodium lanceolatum Muehl. ex Willd.
34. *Chenopodium opulifolium Schrad ex DC. (Ar)
35. *Chenopodium suecicum J.Murr. (Kn)
36. Chondrilla juncea L.
37. *Consolida regalis S.F.Gray (Ar)
38. Eleocharis mamillata Lindb. f. (ЧКУ)
39. *Eragrostis suaveolens A.Becker ex Claus (Kn)
40. *Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Kn)
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41. Festuca arundinacea Schreb. var. arundinacea
42. Festuca gigantea (L.) Vill.
43. Fragaria viridis Duchesne
44. *Fraxinus lanceolata Borkh. (Kn)
45. *Galeopsis ladanum L. (Ar)
46. *Galinsoga urticifolia (Kunth) Benth. (Kn)
47. *Geranium sibiricum L. (Kn)
48. Geum allepicum Jacq.
49. Glyceria notata Chevall.
50. Jovibarba globifera (L.) J.Parn. (ЧКУ)
51. Juncus minutulus (Albert et Jahand) Prain
52. Lapsana communis L.
53. Lapsana intermedia M.Bieb.
54. *Lemna turionifera Landolt (Kn)
55. *Medicago sativa L. (Kn)
56. Melampyrum polonicum (Beauverd) Sоó
57. Minuartia leiosperma Klokov
58. Myosotis arvensis (L.) Hill
59. Otites borysthenicus (Grun.) Klokov 
60. *Partenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch (Kn)
61. *Phalacroloma septentrionale (Fernald. & Wiegand) Tzvelev (Kn)
62. *Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. (Kn)
63. Pilosella officinarum F.Schult. & Sch.Bip.
64. Pilosella x praealta (Vill. ex Gochn.) F.Schult. & Sch.Bip.
65. Poa compressa L.
66. Populus alba L.
67. Populus nigra L.
68. Potamogeton crispus L.
69. Potamogeton pectinatus L.
70. *Prunus divaricata Ledeb. (Kn)
71. *Prunus domestica L. (?)
72. Ranunculus lingua L.
73. Ranunculus sardous Crantz
74. *Reynourtia japonica Houtt. (Kn)
75. Rhinanthus alectorolophus Pollich
76. Rosa corymbifera Borkh.
77. *Rosa rugosa Thunb. (Kn)
78. Salix rosmarinifolia L.
79. Scirpus radicans Schkuhr.
80. Scutellaria hastifolia L.
81. *Sedum spurium M.Bieb.
82. *Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun (Kn)
83. *Spergula maxima Weihe (Ar)
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84. Spergularia rubra (L.) J.Presl et C.Presl.
85. Stachys recta L.
86. Succisella inflexa (Kluk) G.Beck (ЧКУ)
87. *Swida alba (L.) Opiz (Kn)
88. *Symphoricarpos rivularis Suksdorf (Kn)
89. *Syringa vulgaris L. (Kn)
90. *Trifolium hybridum L. (Kn)
91. Typha foveolata Pobed.
92. Utricularia australis R.Br. (ЧКУ)
93. Verbascum blattaria L.
94. Verbascum lychnitis L.
95. Veronica anagalloides Guss.
96. *Veronica polita Fr. (Ar)
97. Vicia sativa L.
Всього у заповіднику було знайдено 97 нових видів судинних рослин, в т.ч. 

61 вид природної флори та 36 адвентивних видів. У складі адвентивних фракцій 
переважали кенофіти – 27 видів (75% нових адвентів), археофітів налічувалося 
8 видів (25%), що в цілому відповідає їхній пропорції у регіоні досліджень. Слід 
наголосити на тому, що у складі адвентивних видів виявлено небезпечні види-
трансформери [6], які можуть завдати істотної шкоди природним екосистемам 
заповідника та потребують моніторингу і контролю поширення: Aster lanceolatus, 
Lemna turionifera, Partenocissus inserta, Reynoutria japonica. Особливо небезпеч-
ною є Lemna turionifera, знайдена біля р. Уж 0,7 км вище с. Розсохівське.

Таким чином, з урахуванням нових видів, знайдених нами у 2016 р., у флорі 
судинних рослин ПЗ «Древлянський» нині налічується 765 видів. Враховуючи, 
що на наступний період заплановано обстеження флористично багатих сосново-
дубових і світлих ацидофільних дубових лісів, флора заповідника буде значно 
поповнена.

На додаток до знайдених нами раніше на території заповідника 17 видів, 
занесених до Червоної книги України [2], у 2016 р. нами знайдено ще чотири 
нових рідкісних види: Eleocharis mamillata, Jovibarba globifera, Succisella inflexa, 
Utricularia australis.

1. Корчагин А.А. Видовой (флористический) состав растительных сообществ и методы 
его изучения / А.А. Корчагин // Полевая геоботаника / под общ. ред. Е.М. Лавренко и А.А. 
Корчагина. Т.IIІ. М.; Л.: Наука, Ленингр. отд., 1964. С. 39-59.

2. Орлов О.О. ПЗ Древлянський / О.О. Орлов // Фіторізноманіття заповідників і національ-
них природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / кол. авторів 
під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. К.: Фітосоціоцентр, 2012. С. 115-123.

3. Проект організації території природного заповідника «Древлянський» та охорони його 
природних комплексів. К., 2015. 383 с.

4. Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 
2009. 911 с.

5. Mosyakin S.L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist / S.L. Mosyakin, M.M. 
Fedoronchuk / Ed. S.L. Mosyakin. Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, 1999. 345 p.
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6. Protopopova V.V. The transformer species of the Ukrainian Polissya / V.V. Protopopova, M.V. 
Shevera, O.O. Orlov, S.M. Panchenko // Biodiversity Resources Conservation. 2015. Vol. 39. P. 7-18.

АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ ПТАХІВ НА АВТОМАГІСТРАЛІ «КИЇВ–ЧОП» 
У МЕЖАХ НПП «СКОЛІВСЬКІ БЕСИДИ» У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2016 р.

Пограничний М. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

kem53et.ukr.net@gmail.com

Автомагістралі – це місце, де автомобілі рухаються на великій швидкості, що 
становить небезпеку для всіх живих істот, зокрема птахів. Українська траса M-06 – 
«Київ – Чоп» загальною протяжністю 888,8 км пролягає з Полісся через Розточчя, 
Подільську Височину, Передкарпаття, Карпати і закінчується на Закарпатті. 
Ландшафт уздовж траси неоднорідний: ліси, населені пункти, сільськогосподарські 
угіддя, поля, луки, береги річок.

Для дослідження ми обрали відрізок автомагістралі між селами Коростів і 
Дубина Сколівського району Львівської області завдовжки 12,3 км: з північно-
західної сторони на цій ділянці тече р. Опір, а з південно-східної – росте зрілий 
мішаний ліс; через 2,6 км від стартової точки спостережень починається м. Сколе і 
з’являються оселі й індустріальні будівлі загальною протяжністю 1,6 км; далі тра-
са оминає центральну частину міста і вже до самого початку с. Дубина – мішаний 
ліс. Цей відрізок пролягає вздовж НПП «Сколівські Бескиди».

Завданням наших досліджень було встановити вплив цієї автомагістралі на 
обраному відрізку на смертність птахів під час весняних міграцій. Ми проводили 
облік постраждалих птахів маршрутним методом. Облік починали з устя р. Орява 
один раз на тиждень о 13 годині, а закінчували в усті р. Кам’янка. Загальний час 
обліку становив приблизно 3 години. Спостереження проводили з 4 березня по 15 
квітня 2016 р. Всього здійснено 7 обліків.

За весь період досліджень зафіксовано 14 мертвих птахів:
•	 4 березня: Parus major – 2 особини;
•	 11 березня: 0 ос.;
•	 18 березня: 0 ос.;
•	 23 березня: 0 ос.;
•	 1 квітня: Erithacus rubecula – 1 ос.;
•	 8 квітня: Motacilla alba – 1♂, Phoenicurus ochruros – 1♀, Parus caeruleus 

– 1 ос., P. major – 3 ос., Fringilla coelebs – 1♀, Sp. – 1 ос.;
•	 15 квітня: P. ochruros – 1♂, F. coelebs – 1♂.
Всього зареєстровано 6 видів птахів, що загинули, та одну особину, котру не 

вдалося визначити до виду. Загальна кількість загиблих птахів – 13 особин:
•	 M. alba – 1 ос.;
•	 P. ochruros – 2 ос.;
•	 E. rubecula – 1 ос.;
•	 P. caeruleus – 1 ос.;
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•	 P. major – 5 ос.;
•	 F. coelebs – 2 ос.;
•	 ? – 1 ос.
На початку польового сезону весняна міграція дендрофільних видів 

починалась і була слабо виражена, тому ми реєстрували тільки осілі види птахів. 
Станом на 8 квітня 2016 р. міграція була найбільш виражена і тому зафіксовано 
більше видів птахів, які тільки-но прилетіли з півдня. За спостереженнями 
15 квітня 2016 р. міграція закінчувалась, але смертність птахів на дорогах не 
зменшувалась. Це пояснюємо тим, що на період закінчення міграції деякі птахи 
вже проявляли шлюбну поведінку, що, власне, розсіювало їхню пильність і 
тому вони потрапляли під автомобіль. Крім того, ближче до закінчення міграції 
середньодобова температура повітря зросла, що спричиняло нагрівання поверхні 
дороги, тепло якого приваблювало комах, а комахи – птахів, що у частині випадків 
теж призводило до загибелі пернатих. Слід зазначити, що всі обліковані птахи 
належать до ряду Passeriformes. Решта типових дендрофільних представників із 
рядів Falconiformes, Strigiformes, Piciformes не зафіксовано.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВАРИННОГО 
ТА РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ У ВИСОКОГІР’Ї 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Сачок О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

sachok.oksana@yandex.ua

Багато видів тварин у процесі своєї життєдіяльності тісно пов’язані з 
автотрофними компонентами екосистем, зокрема, це стосується збереження комах-
запилювачів рослин, тварин, які змінюють середовище тощо. Однією з актуальних 
проблем сучасної екологічної науки є пошук ефективних шляхів збереження і 
відтворення рослин. Це особливо стосується популяцій зникаючих або рідкісних 
видів. Тут важливого значення набуває пізнання взаємодії між автотрофними і 
гетеротрофними організмами, за допомогою яких можна розкрити структурно-
функціональну організацію екосистем і механізми самовідновлення популяцій 
багатьох видів рослин. Оскільки є серйозні загрози для певних типів природних 
оселищ і окремих видів тварин та рослин, виникає нагальна потреба надати 
особливого пріоритету їхній охороні та якомога швидше розпочати реалізацію 
заходів щодо їх збереження.

Ідея збереження біорізноманіття як фундаментальної властивості живого 
спричинила необхідність обґрунтувати нові підходи до реалізації практичних 
засад охорони природи, які забезпечили би збереження сталості умов середовища 
за неминучого нині збільшення антропогенного впливу на природне довкілля й 
подальшої трансформації ландшафтів. 

Проблема збереження різноманіття безхребетних тварин і, зокрема, охорони 
раритетних видів комах є актуальною, зважаючи як на їхню величезну таксономічну 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.

80

різноманітність, так і на важливу функціональну роль, яку вони виконують у 
природних екосистемах. Проте розробка охоронних заходів щодо раритетних 
видів комах пов’язана з істотними методологічними і практичними труднощами. 
Це стосується як мети і завдань охорони, так і критеріїв відбору видів, котрі 
потребують охорони, а проблема ускладнюється через переважно дрібні розміри 
та прихований спосіб життя більшості видів комах, а відтак – брак даних щодо 
багатьох таксономічних груп.

Є багато негативних чинників, які ведуть до зменшення популяцій хребетних 
і безхребетних тварин Українських Карпат. Серед найбільш впливових чинників 
– фрагментація ландшафтів і середовищ існування тварин на невеликі ділянки, 
розвиток інфраструктури доріг і збільшення інтенсивності руху транспорту, 
браконьєрство та інші види людської діяльності, зокрема, мисливство, рекреація, 
розширення поселень і сільське господарство, а також міжвидове схрещування 
(особливо для зубрів, коли має місце низька чисельність популяції). Більшість цих 
загроз для природи та диких тварин зростає, і їхній вплив посилюється через брак 
відповідної законодавчої бази та недостатнього виконання чинних законів.

МОХОПОДІБНІ ДНІСТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО 
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ (В МЕЖАХ ГОРОДЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Семенюк Ю. С., Гнєзділова В. І.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», Івано-Франківськ
julia.semenyk@mail.ru

Дністровський регіональний ландшафтний парк розташований на території 
Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франківської області ( площа 
близько 19 тис. Га). Сучасний стан флористичного різноманіття цього регіону 
вивчений недостатньо. Мохоподібні є найменш дослідженою частиною флори 
Дністровського регіонального ландшафтного парку.

Дослідження проводили упродовж 2015-2016 рр. на території Дністровського 
РЛП вздовж річки Дністер у межах Городенківського району. Для збору гербарних 
зразків та виконання польових досліджень використовували маршрутний метод. 
Види мохів визначали за загальноприйнятою порівняльно-морфологічною 
методикою, використовуючи відповідні визначники [1-3]. При визначені видів 
консультувалися з бріологами Інституту екології Карпат НАН України (м. Львів).

На території дослідження станом на 1.07.2016 визначено 39 видів мохоподібних, 
що належать до 2 відділів, 22 родин, 33 родів. Найчисленнішим відділом є Bryophy-
ta (38 видів), до Marchantiophyta належить тільки один вид – Radula complanata. 
Провідні родини – Hypnaceae (7 видів), Brachytheciaceae (4 види), Hylocomiaceae 
(3 види), Bryaceae (3 види). Найпоширенішими представниками родини Hypna-
ceae є Hypnum cupressiforme та Homomalium incurvatum. 14 родин є монотипни-
ми, зокрема, Segileriaceae (на території дослідження представлена видом – Blindia 
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acuta), Entodontaceae (Entodon concinnus), Dicranaceae (Dicranella heteromalia), 
Grimmiaceae (Schistidium apocarpum), Thuidiaceae (Thuidium tamariscinum), Cli-
maceae (Climacium dendroides) та ін. По два види містять чотири родини: Plagiom-
niaceae (Plagiomnium undulatum, P. ellipticum), Encalyptaceae (Encalypta vulgaris, 
E. streptocarta), Anomodontaceae (Anomodom attenuatus, A. viticulosus), Pottiaceae 
(Didymodon rigidulus, Tortula muralis).

1. Бачурина Г.Ф., Мельничук В. М. Флора мохів Української РСР. К.: Наук. думка, 1987-
1989. Вип. І. 1987. – 180 с.; Вип. ІІ. 1988. – 179 с.; Вип. ІІІ. 1989. – 176 c.

2. Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора средней части европейской России. Т. 1: Sphagnaceae–
Hedwigiaceae. М.: КМК, 2003. 608 c.; Т. 2: Fontinalaceae–Amblistegiaceae. М.: КМК, 2004 335 c.

3. Лазаренко А.С. Определитель лиственных мхов Украины. К.: Изд-во АН УССР, 1955. 
467 с.

ГІДРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗЕРА МОШНЕ
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4Шацький національний природний парк

Відомо, що Шацькі озера – група з понад 20 озер у північно-західній частині 
Шацького району Волинської області, у межиріччі Прип’яті й Західного Бугу, 
поблизу смт Шацьк [1-3]. Шацькі озера розташовані серед лісових масивів. 
Шацьке поозер’я простягається зандровою рівниною в межах Поліської низови-
ни. Центральна його частина характеризується поширенням озерних карстових 
улоговин, які утворились у крейдових відкладах. Озера, що лежать серед болот-
них ландшафтів, виникли внаслідок нагромадження алювію і підвищення рівня 
ґрунтових вод, за умов незначного похилу території та браку постійного стоку. Бе-
реги озер низькі, складені піщаним, піщано-гальковим і біогенним матеріалами; є 
заболочені ділянки. У 60-70-ті роки ХХ ст. на цій території інтенсивно проводили-
ся осушувальні меліорації. Шацькі озера живляться атмосферними і підземними 
водами, а також за рахунок водообміну по каналах, якими сполучені окремі озера. 
Серед науковців немає єдиної думки щодо походження Шацьких озер. Одні вва-
жають, що після відступу Дніпровського льодовика понад 100 тис. років тому на 
Поліссі утворилося величезне водоймище, так зване Пінське море. Льодовик з 
півночі підпирав його, не давши воді стікати вниз. Озера вважають реліктами, тоб-
то залишками цієї гігантської водойми, западини якої з часом поглибилися вими-
ванням вапняків підземними потоками. Інші дослідники стверджують, що озера 
мають виключно карстове походження. А поява глибоких западин, за цим припу-
щенням, пов’язана з підняттям і опусканням окремих тектонічних блоків.
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Мошне – озеро у Шацькому районі Волинської області України. Лежить за 2 
км на північ від озера Пісочне, за кілька сотень метрів від кордону з Білоруссю. 
Площа озера 36 га, довжина – 800 м, ширина – 600 м, максимальна глибина – 3,0 
м, середня глибина – 2,0 м, об’єм води близько 0,7 тис. м3. Щодо походження 
озера Мошне, то вважають, що дане озеро є реліктовим і належить до групи за-
лишкових озер. Серед групи Шацьких озер озеро Мошне вважається найстаршим, 
і його вік близько 10 000 років [2, 4]. Берегова лінія озера Мошне слабо розви-
нена. Береги низинні, порослі лісом, заболочені. Вода в озері каламутна, корич-
невого кольору, має нейтральну реакцію рН. Прозорість води слабка – 0,5-0,7 м. 
Термічні, морфологічні, гідрохімічні дослідження озера Мошне, які проводили в 
70-80-х роках показали, що озеро дистрофічне (постійно замулюється і заростає, 
перероджується в болото), і воно є еталоном реліктових озер [2, 4].

Територія Шацького національного природного парку поділена на 
функціональні зони. Озеро Мошне належить до заповідної зони парку, яка 
призначена для охорони і відновлення природних комплексів, режим котрої 
визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідних 
територій. У цій зоні забороняються всі види рекреаційної та господарської 
діяльності, крім наукових робіт [1-4].

Гідроекосистема оз. Мошне відносно мало досліджена [5]. Уже підкреслювалося, 
що у гідроекологічному аспекті, й гідрохімічному зокрема, Шацькі озера дуже 
нерівномірно досліджували починаючи від 1946 р. [8]. Визначення гідрохімічних 
показників виконано за загальноприйнятими стандартними методиками хімічного 
аналізу поверхневих вод [6-7]. Проби води для дослідження відбирали із поверх-
невого горизонту співробітники Інституту гідробіології НАН України (м. Київ), 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 
і Шацького національного природного парку (с. Світязь).

У табл. 1 викладено результати гідрохімічних досліджень оз. Мошне, які вда-
лося відшукати у доступних наукових джерелах [5].

Таблиця 1
Хімічний склад води оз. Мошне та ґрунтових вод прилеглих територій [5]

Компоненти
Концентрація компонентів, мг/дм3

озеро свердловина біля озера
11.04.1989 р. 21.07.1991 р. 24.10.1991 р. 6.07.1989 р. 24.10.1991 р.

Na+ + К+ 5 8 7 6 4
Са2+ 13 24 14 21 14
Мg2+ 3 Сліди Сліди - 1
Fe3+ - - 1,0 7,0 5,0

HCO3
- 40 61 43 46 55

Cl- 11 9 12 11 7
SO4

2- 6 6 6 38 12
NO2

- 0,05 - 0,05 0,03 0,1
NO3

- 1 - - сліди -
NH4

+ 0,4 0,4 1,5 2,0 2,5
Окисність 25,09 24,4 22,74 19,04 10,98

рН 6,1 7,2 7,55 6,55 7,3
Загальна 

мінералізація
80 110 85 131 101
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Результати наших досліджень (січень – квітень 2012 р.) викладені у табл. 2.

Таблиця 2
Хімічний склад води оз. Мошне (зима – весна 2012 р.), мг/дм3

Хімічні показники 2012 р.
січень лютий квітень

рН, одиниці рН 6,35 6,26 6,16
НСО3

- 23,91 22,42 16,44
Cl- 14,46 14,46 10,85

SO4
2- 20,16 34,56 82,56

Твердість, мг-екв./дм3 0,92 1,28 1,10
Ca2+ 13,53 21,93 10,96
Mg2+ 3,01 2,31 6,66

Na+ + K+ 7,44 5,39 30,01
∑ йонів 82,51 101,06 157,17
NO2

- 0,003 0,010 0,002
NO3

- 0,045 0,045 0,025
NH4

+ 1,07 0,698 0,505
Fe  заг. 0,585 2,15 1,195
PO4

3- 0,027 0,052 0,010
Si2+ 0,10 3,10 4,38

Порівнюючи отримані результати у першій половині 2012 р. (табл. 2) з 
матеріалами більш ніж 20-річної давності (табл. 1), можна помітити дуже сильну 
схожість. Проте слід наголосити на деяких змінах. Збільшилася кількість заліза, 
сполук азоту й сульфатів, а з ними збільшилася і загальна мінералізація. Такі 
негативні тенденції характерні і для низки інших озер Шацького національного 
природного парку [9, 10].

Таким чином, можна стверджувати, що оз. Мошне теж піддалося  антропогенному 
пресингу навіть у зоні посиленої заповідності та наявності невеликої кількості 
відпочивальників.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ВИДІВ РОСЛИННОГО СВІТУ 
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ В ОБ’ЄКТАХ ПЗФ
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Серед проблем збереження біологічного різноманіття в Україні найгострішими 
та найактуальнішими є питання збереження й відновлення рідкісних і зникаючих 
видів флори, які занесені до Червоної книги України та інших міжнародних 
переліків. Найдієвішим методом вирішення цієї проблеми є збереження умов 
існування природних популяцій окремих видів як первинної форми існування 
їхніх генотипів та створення нових ботанічних колекцій.

Тому перед нами постало актуальне питання важливості збереження та 
збільшення чисельності рідкісних видів рослин на території об’єктів ПЗФ, особливо 
в Україні, на сучасному етапі її розвитку. Під час експедиційних досліджень наукові 
співробітники Кременецького ботанічного саду і НПП «Черемоський» відібрали 
деякі види рослин високогір’я Буковинських Карпат для поповнення колекцій 
ботанічного саду у відкритому ґрунті та з метою покращення умов відтворення 
їхніх популяцій. При цьому біотичні норми не порушено, також відібрано гербарні 
зразки цих видів. Кременецький ботанічний сад проводить роботу з інтродукції 
представників рослинного світу, зі збагачення їх видового та кількісного складу, 
з вивчення біоекологічних особливостей, адаптаційного потенціалу і подальшої 
репатріації у природні ценози.

Проведено обстеження території біля підніжжя хребта Чорний Діл у долині р. 
Сарата Путильського району Чернівецької області – пам’ятки природи місцевого 
значення «Білий Потік» площею 5,0 га. Це присхилове болото, що сформувалося 
в місці розливу однойменного потоку карстового походження, розташоване на 
вапняковому субстраті [2]. Болото має карбонатний характер і гіпсовий моховий 
покрив. На території комплексної пам’ятки природи «Білий потік» виявлено 
популяції таких видів: Swertia perennis L., Pinguicula alpinа L., Epipactis atrorubens 
(Hoffm. Ex Brnh.) Besser, Festuca saxatilis Schur., Ligularia sibirica Cass., Listera 
cordata (L.) R. Br.) Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv., Cortusa matthioli L. 
[1, 3-5]. При здійсненні моніторингу за станом популяцій даних видів виявлено, 
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що для деяких із них є потенційні загрози, зумовлені особливостями поширення 
цих рослин у даному регіоні, чисельністю, щільністю й еколого-ценотичною 
приуроченістю їх популяцій.

Слід відмітити, що розміри популяцій Swertia perennis і Pinguicula alpinа 
невеликого розміру, тому є ймовірність зникнення даних популяцій, оскільки вони 
більш схильні до демографічних, природних змін і втрати генетичного різноманіття, 
ніж популяції великих розмірів. У виду Pinguicula alpina відмічена низька щільність 
популяцій. У разі порушення їхньої цілісності антропогенними чи іншими факторами 
їхній розмір зменшиться до мінімуму, що унеможливить відтворення виду.

Проведено дослідження популяції рідкісного реліктового виду Cortusa matthioli, 
більшість популяцій якого приурочена до вологих приструмкових кальцефіль-
них оселищ. Ця популяція налічує близько 20 особин, які ростуть розрідженими 
групами по 3-4 особини. Площа дослідженої ділянки становить 4  Вид входить до 
складу формації Calliergonelletum cuspidata, що утворює асоціацію Calliergonella 
cuspidata + Pinguicula alpina. Проективне покриття рослинного покриву 65%, 
мохового – 70%. Домінантами в асоціації виступають Calliergonella cuspidata – 
70%, Pinguicula alpinа – 40%, співдомінантом є Rodococcum vitis-idaea – 20%. 
До складу деревостану входять Picea abies (L.) Karst., Alnus incana L., Sorbus 
aucuparia L., проективне покриття яких становить менше 1%. До складу рослин-
ного покриву входять такі види: Carex nigra (L.) Reichard., Carex hirta L., Tussilago 
farfara L., Parnassia palustris L., Euphorbia amygdaloides L., Ranunculus repens L., 
Viola declinata Waldst. Et Kit., Fragaria vesca L., Clematis alpinа Mill., проективне 
покриття яких становить 1% і менше.

На території НПП «Черемоський» вищезгадані види – Epipactis atrorubens 
(Hoffm. ex Brnh.) Besser, Festuca saxatilis Schur., Ligularia sibirica мають 
вузькоспеціалізовані вимоги до екологічної ніші – це приурочення до вапнякових, 
карбонатних відслонень у межах ботанічної пам’ятки природи «Білий потік» [2]. 
Тому порушення гідрологічного режиму, проведення лісогосподарських заходів, 
антропогенний вплив і зоогенні чинники можуть призвести до руйнування оселищ 
видів та зникнення їхніх популяцій. Дані види потребують особливої охорони, 
відтворення, оскільки занесені до Червоної книги України (2009), а Ligularia 
sibirica занесений до Додатку І Бернської конвенції та Додатку ІІ Директиви ЄС 
про біотопи. Відомі популяції цього виду на території НПП «Черемоський» є 
єдиним його місцезростанням в Українських Карпатах.

Популяції вищезгаданих видів є дуже унікальними і потребують дієвої охорони. 
Проаналізувавши умови місцезростань цих видів та основні ймовірні загрози їх 
існуванню, науковцями НПП «Черемоський» та Кременецького ботанічного саду 
сформовано наукові й освітні передумови втілення природоохоронних заходів, 
розроблено рекомендації зі збереження найбільш рідкісних і вразливих видів, які 
поступово втілюються в життя.

Під час експедиції між науковими співробітниками НПП «Черемоський» і 
Кременецького ботанічного саду налагодилася тісна співпраця в галузі ботанічних 
досліджень, підписано договір про співпрацю.
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Спільними зусиллями двох природно-заповідних об’єктів було збережено 
та підтримано популяції видів Червоної книги у відповідності до вимог їхніх 
місцезростань, збільшено їхню чисельність, темпи приросту, коефіцієнти 
розмноження, виживання, ступінь життєздатності популяцій, відновлено та 
збережено ареали раритетних приджерельних болотних угруповань рослинного 
світу НПП «Черемоський» і створено нові колекції видів у Кременецькому 
ботанічному саду. Колекція слугуватиме як навчальна база для учнів, студентів 
та інших спеціалістів, а також для фонового моніторингу й репатріації у зниклі 
місцезростання. Подальші дослідження в ботанічному саду будуть спрямовані 
на встановлення та порівняння адаптивних можливостей, ступеня стійкості 
ценопопуляцій видів ex situ та in vitu, виявлення факторів, які впливають на дина-
міку чисельності й забезпечення охорони їхніх природних локалітетів.

1. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками Червоної книги України (рослинний 
світ). Чернівецька область. Чернівці : ДрукАрт, 2010. 452 с.

2. Чорней І.І., Буджак В.В., Андрієнко Т.Л. Болота Буковинських Карпат // Ботан. журн. 
2008. 65, №2. С. 180-188.

3. Червона книга Української РСР. К.: Наук. думка, 1980. 504 с.
4. Червона книга України. Рослинний світ / редкол.: Ю.Р. Шеляг-Сосонко (відп. ред.) та ін. 

К.: Укр. енциклопедія, 1996. 608 с.
5. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 

2009. 912 с.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОКОЛОПОДІБНИХ 
(FALCONIFORMES) НА ТЕРИТОРІЇ РОЗТОЧЧЯ У 2012 р.

Скирпан М. В.
Державний природознавчий музей НАН України, Львів

kolya1992@gmail.com

Територія Розточчя поділяється на три частини: Західне, Центральне, які 
розташовані на території Польщі, та Східне – на території України. Наші 
дослідження проведені у Східному Розточчі, а саме: ПЗ “Розточчя”, НПП 
“Яворівський” і їхні околиці в межах Яворівського району.

Матеріали досліджень були зібрані під час проведення 17 обліків у гніздовий 
період, протягом квітня-вересня 2012 р. Обліки проводили методом спостереження 
із серії точок у години найбільшої активності хижих птахів (10.00 (11.00) – 14.00 
(15.00) год.) (Гаврилюк М.Н., 2009).

У ході проведення обліків було зареєстровано 13 видів птахів, які належать до 
3 родин ряду Соколоподібні (Falconiformes): 

1. родина Скопові (Pandionidae): 
•	 скопа (Pandion haliaetus).
2.  родина Яструбові (Accipitridae):
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•	 осоїд (Pernis apivorus);
•	  шуліка чорний (Milvus migrans);
•	  лунь лучний (Circus pygargus);
•	 лунь очеретяний (Circus aeruginosus);
•	 яструб малий (Accipiter nisus);
•	 яструб великий (Accipiter gentilis);
•	  канюк звичайний (Buteo buteo);
•	 змієїд (Circaetus gallicus);
•	 підорлик малий (Aquila pomarina);
•	 орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla).
3. родина Соколові (Falconidae):
•	 підсоколик великий (Falco subbuteo);
•	 боривітер звичайний (Falco tinnunculus).
Було встановлено гніздування таких видів:
Осоїд – достовірне гніздування однієї пари на території ПЗ “Розточчя” та ще 

однієї на території НПП “Яворівський”.
Шуліка чорний – достовірне гніздування однієї пари на території НПП 

“Яворівський”.
Лунь очеретяний – птахи гніздяться на риборозплідних ставах, що розташовані 

у верхній течії р. Верещиця та її притоках. Достовірне гніздування шести пар, 
можливе гніздування ще двох.

Яструб малий – достовірне гніздування двох пар на території НПП 
“Яворівський” і двох пар на території ПЗ “Розточчя”. Припускаємо гніздування 
ще двох-трьох пар на території досліджень.

Яструб великий – достовірне гніздування двох пар на території ПЗ “Розточчя”. 
Припускаємо гніздування ще двох пар на території досліджень.

Для яструба малого і яструба великого чисельність, імовірно, занижена, 
через складність виявлення їхніх гнізд і молодих птахів цих прихованих видів 
і тому потребує ретельного огляду території у визначених біотопах.

Канюк звичайний – достовірне гніздування трьох пар на території ПЗ “Розточчя” 
і трьох пар – на території НПП “Яворівський”.

Підорлик малий – одна пара гніздиться на території ПЗ “Розточчя”.
Підсоколик великий – одна пара гніздиться на території ПЗ “Розточчя”, при-

пускаємо гніздування ще однієї пари на території НПП “Яворівський”.
Для таких видів як скопа, лунь лучний, змієїд, орлан-білохвіст, боривітер 

звичайний гніздування не було встановлено, оскільки птахи спостерігались лише 
кілька разів у гніздовий період, що не дає можливості встановити точний статус 
перебування цих видів на території досліджень.

1. Гаврилюк М.Н. Методичні рекомендації до програми моніторингу хижих птахів України. 
Черкаси, 2009. 20 с.
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ЗЕЛЕНИХ ЖАБ (PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX) КОРЯКОВОГО 

ЯРУ (НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»)

Стах В. О.1, Боброва А. А.2, Єрмаков Д. В.2, Мелешко О. В.2, 
Тарасенко К. С.2, Коршунов О. В.2, Кравченко М.О.2

1Львівський національний університет імені Івана Франка
2Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

marinakravchenko2106@gmail.com

Місцевість під назвою «Коряків яр», що розташована поблизу с. Гайдари 
Зміївського району Харківської області, примітна тим, що саме тут у 1914 р. 
була створена Сіверсько-Донецька біологічна станція Товариства дослідників 
природи при Харківському університеті. Це місце було обрано тому, що 
попередні дослідження членів Товариства довели, що нагірна діброва в околицях 
колишнього хутору Зайцево є «надзвичайно цікавим в природничо-історичному 
сенсі місцем» [1]. За роки існування біологічної станції університету (тепер — 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) її перемістили 
приблизно на 1,5 км у північно-східному напрямку, у колишній маєток фотографа 
О.М. Іваницького.

Наша робота присвячена зеленим жабам, які населяють невеликий ставок, 
розташований у Коряковому ярі (49º36´57´´ пн. ш.; 36º18´44´´ сх. д.). Цей ста-
вок лежить у нагірній діброві над заплавою Сіверського Донця, на території 
Національного природного парку «Гомільшанські ліси». Як відомо, зелені жаби 
(Pelophylax esculentus complex) – гібридогенний комплекс, що складається із двох 
батьківських видів: ставкової жаби Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) та озерної 
жаби Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), а також різних за плоїдністю та складом 
геномів форм їхніх міжвидових гібридів. Для останніх застосовується назва, анало-
гічна до видової: їстівна жаба Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Особливістю 
P. esculentus є їхня здатність до геміклонального спадкування – передачі у гаметах 
геному одного з батьківських видів без рекомбінації, клонально. Відтворення 
P. esculentus у більшості випадків відбувається внаслідок спільного розмноження 
з представниками батьківських видів. Такі сукупності різних форм зелених жаб, 
що спільно відтворюються і передають як рекомбінантні, так і клональні геноми, 
названі геміклональними популяційними системами, ГПС або HPS [9].

Наявність у ГПС P. lessonae, P. ridibundus та P. esculentus позначається першими 
літерами їхніх видових назв [2, 8, 14 зі змінами]. Так, для Східної України є ха-
рактерними REHPS, до складу яких входять P. ridibundus і P. esculentus. Наявність 
поліплоїдних P. esculentus позначається Ep; у разі якщо P. esculentus представлені 
лише самицями або лише самцями, це позначається буквами f або m. Наприклад, 
у Сіверському Донці в околицях НПП «Гомільшанські ліси» трапляється REE-
pHPS, до складу якої входять P. ridibundus, ди- та триплоїди P. esculentus обох 
статей. На відміну від заплави Сіверського Донця, ставок у с. Замулівка (колишнє 
Жовтневе) Вовчанського району Харківської області населяє REEpfHPS, в якій 
триплоїдні гібриди представлені лише самицями [8].
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Вивчення ГПС Корякового яру почав у 1995–1996 рр. Г.А. Лада – тамбовський 
батрахолог, який співпрацював із Зоологічним Інститутом РАН (м. Санкт-
Петербург). Він виявив у Коряковому яру, а також у Іськівому ставку (якому 
присвячена інша публікація у цьому збірнику) популяційні системи, що складалися 
лише з диплоїдних гібридів [8].

На початку ХХІ ст. в Коряковому яру траплялися нечисленні зелені жаби. Цей 
ставок є об’єктом гідробіологічних досліджень під час практики студентів ХНУ 
імені В.Н. Каразіна; в якому знаходили поодиноких пуголовків зелених жаб. У 2002 
р. співробітники університету спільно з представниками Зоологічного інституту 
РАН розпочали систематичні дослідження складу зелених жаб у Харківській 
області. Ці дослідження привели до виявлення регіону масового поширення 
триплоїдних гібридів [4, 12], який пізніше було названо Сіверсько-Донецьким 
центром різноманіття Pelophylax esculentus complex [9]. За період 2002-2013 рр. за 
допомогою проточної ДНК-цитометрії було встановлено генотипи 45 жаб з Коря-
кового яру. 

Автори висловлюють щиру подяку С.М. Литвинчуку та Ю.М. Розанову за 
виконання цитометричного аналізу та надання його результатів. Згідно з цими 
результатами, у Коряковому яру знайдено 20 незрілих (включно з метаморфами) 
P. ridibundus, 8 незрілих і 11♂♂ P. esculentus (2n), 1 незріла і 1♀ P. esculentus 
(3n) з геномною композицією LLR, а також 1 незріла особина і 2♂♂ P. esculentus 
(3n) з геномною композицією LRR (літерою L позначено геном P. lessonae, а R – 
P. ridibundus). Ймовірно, відсутність диплоїдних самиць P. esculentus є випадковою 
і пов’язана з тим, що за цей час у ставку було знайдено лише одну самку.

У 2015 р. ситуація докорінно змінилася. У травні 2015 р. у ставку спостерігався 
нерестовий котел, в якому, за підрахунками О.В. Коршунова, було не менше як 67 
самців, усі без винятку, судячи з особливостей вокалізації, – P. esculentus [10]. 
Як не дивно, після активного нересту в цьому оселищі не спостерігалося значної 
кількості пуголовків. Завдяки багаторазовим пошукам, вдалося виловити лише 
двох пуголовків; їхню плоїдність було встановлено із застосуванням каріоаналізу; 
обидва виявилися диплоїдами [7].

У 2015 р. було також розпочато оцінювання чисельності та складу ГПС 
Корякового яру із застосуванням мічення та повторного вилову. Вибірка, зібрана 
у червні та липні 2015 р., складалася (за даними Ю. Артемової, Т. Бешенцевої та 
О. Мелешко) з 5♂♂ P. ridibundus, 1♀ і 72♂♂ P. esculentus (2n), 4♀♀ і 1♂ P. esculentus 
(3n). Зібрана у липні 2016 р. вибірка складалася з 4♀♀ і 3♂♂ P. ridibundus, 1♀ і 
27♂♂ P. esculentus (2n), 1♀ і 1♂ P. esculentus (3n). Різниця між складом вибірок 
2015 і 2016 рр. статистично незначуща (p=0,53). Таким чином, за даними багато-
річних спостережень, у Коряковому яру існує REEpHPS зі значним переважанням 
самців диплоїдних гібридів. Розрахована за методом Петерсона [6] чисельність 
ГПС у 2015 р. становила 413±177 особин. На жаль, у вибірці 2016 р. мітки 2015 
року виявлені не були.

За даними проточної цитометрії частка P. ridibundus вища серед незрілих 
особин порівняно зі статевозрілими. Ми розглядаємо це як підтвердження 
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гіпотези [2], згідно з якою доля диплоїдів серед статевонезрілих жаб вища вна-
слідок того, що до їхнього числа належать представники батьківських видів, які 
утворилися внаслідок схрещування гібридів (т. зв. гібридолізу). Відомо, що такі 
схрещування призводять до появи нежиттєздатного потомства [13].

Кількість пуголовків у ставку в 2016 р. підвищилася у багато разів: за одну 
екскурсію у липні 2016 було зібрано 15 особин. Щоб встановити ймовірні причини 
відсутності пуголовків у 2015 р., наступного – 2016 р., ми перевірили фертильність 
самців. Кожна особина отримувала ін’єкцію з 1 мкг сурфагону – синтетичного 
гонадотропного рилізинг-гормону, на 1 г маси [3]. Через 2 год у самця шляхом маса-
жу отримували уринальну сперму та підраховували в ній кількість активних сперма-
тозоїдів на 1 мкл. З трьох досліджених самців P. ridibundus у одного сперматозоїди 
в уринальній спермі були відсутні, у іншого їхня кількість була зниженою (близько 
5000 на мкл.), а у останнього була нормальною (більше 15000 на мкл.). Серед 
28 самців P. esculentus сперматозоїди були відсутні у 23, у трьох особин (у тому 
числі — в єдиного триплоїда у вибірці) кількість сперматозоїдів була зниженою 
(близько 3000 у триплоїда, 3000 і 7000 у двох диплоїдів), і лише у двох самців була 
зареєстрована нормальна кількість сперматозоїдів (більше 15 000 на мкл).

Слід зазначити, що кілька самців із вибірки 2016 р. мали невиражені вторинні 
статеві ознаки. У них були недорозвинені шлюбні мозолі та резонатори. Одного з 
таких самців для перевірки визначення статі було піддано анатомічному розтину. 
Він мав недорозвинені сім’яники. Усі такі фемінізовані самці не виробляли 
активних сперматозоїдів під впливом гормональної стимуляції.

Порівняння внутрішньогрупової мінливості зелених жаб із двох місцеперебувань. 
Вертикальні лінії позначають 0,95% довірчий інтервал значення середнього для фенетичних 

дистанцій між різними особинами в кожній групі

Ці результати дають підстави припустити, що спалах чисельності зелених жаб, 
який спостерігався у 2015 р., є наслідком одного «вдалого» виводка або кількох 
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виводків, у яких передавався один клональний геном (вірогідніше — чоловічий 
геном P. lessonae, отриманий від самця), що призвів до порушень фертильності 
самців P. esculentus. Щоб перевірити це припущення, ми провели аналіз фенетич-
ного різноманіття самців P. esculentus та представників усіх трьох форм Pelophylax 
esculentus complex із озера Пісочне (51º56´94´´ пн. ш.; 23º90´23´´ сх. д.). Кожна 
особина була описана за 8 ознаками: характером дорзомедіальної смуги, поверхні 
шкіри, плям на спині, забарвлення черева, горла, морди та ніг, а також відносним 
розташуванням задньогомілкових з’єднань (див. рисунок). Для кожної пари осо-
бин у кожній групі (за таксономічною приналежністю, статтю і походженням) 
розраховували фенетичну дистанцію: частку відмінностей між особинами. Так, 
дистанція 1 відповідає особинам, які мають різні стани усіх 8 досліджених ознак, 
а дистанція 0,125 — особинам, що відрізняються лише за однією ознакою.

Судячи з рисунка, можна впевнитися, що самці P. esculentus з Корякового яру 
є значно однорідніші, ніж представники інших груп (відмінності мають високу 
статистичну значущість). Це свідчить про їхню високу генетичну подібність, 
що може бути наслідком поширення в ярі одного клонального геному. Певним 
парадоксом є те, що для того, аби поширитися у ставку, цей клональний геном мав 
забезпечити успішне відтворення його носія, а на даному етапі ми спостерігаємо, 
що він призводить до порушень статевого розвитку. У будь-якому разі, подальші 
дослідження ГПС Pelophylax esculentus complex з Корякового яру становлять 
значний пізнавальний інтерес.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ БДЖОЛИНИХ (HYMENOPTERA, APOIDEA) 
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ 1864–1950 рр.

Тимків І. П.
Львівський національний університет імені Івана Франка

irynatymkiv93@gmail.com

Уперше серйозні ентомологічні дослідження групи перетинчастокрилих комах 
на території сучасної Західної України розпочалися приблизно 150 років тому. 
Фундамент цих досліджень заклав Максиміліан Новицький (Maksymilian Nowicki) 
– галицький натураліст, котрий, крім ентомології, цікавився ще і спелеологією, 
геологією, іхтіологією, теріологією та природоохоронною справою. У 1864 р. він 
видав працю “Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi” [1], в якій подав невеликий 
фауністичний перелік видів комах, серед них і перетинчастокрилих, котрі 
траплялися на території Галичини.

Ще одним вченим, який провів більш детальні дослідження ентомофауни 
Галичини та багатьох інших територій, був Антоній Вержейський (Antoni 
Wierzejski). У 1868 р. він опублікував свою працю “Przyczynek do fauny owadów 
błonkoskrzydłych (Hymenoptera)” [2], а згодом, у 1874 р., опублікував доповнення 
до цієї праці – “Dodatek do fauny błonkówek” [3]. 

М. Новицький і А. Вержейський дали потужний поштовх до вивчення комах, 
зокрема, бджолиних. Їхню працю продовжив Ян Снєжек (Jan Śnieżek) своїми 
працями по джмелях і бджолиних загалом [4-6].

Найбільший внесок у розвиток апідології на території східної Польщі та 
Галичини зробив ентомолог Ян Носкевич (Jan Noskiewicz). Він цікавився фауною 
двокрилих і перетинчастокрилих. У працях Я. Носкевича викладений детальний 
фауністичний склад бджолиних на території Галичини, особливо на Українському 
Розточчі й околиць Львова (м. Івано-Франкове, м. Яворів, м. Винники, с. Кривчиці, 
с. Старе Село, м. Великі Мости, с. Запитів, с. Брюховичі та ін.) опис будови та 
фізіології комах. Такі роботи ентомолога, як “Pszczołowate (Apidae) okolic Lwowa” 
[7], “Żądłówki nowe dla Malopolski”, “Z wycieczki hymenopterologicznej na Podole”, 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку •8 –11 вересня 2016 р.

93

“Z wycieczek hymenopterologicznych na Podole II” заслуговують на особливу увагу, 
та використовуються як основа фауністичних досліджень бджолиних і дотепер. 
Часто Ян Носкевич публікував праці у співавторстві з Ярославом Ломніцким 
(Jaroslaw omnicki) та Романом Кунце (Roman Kuntze) [8].

Загалом, польсько-українські дослідники заклали потужний фундамент у 
розвитку ентомології й апідології, зокрема.
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ҐРУНТОВІ АКТИНОБАКТЕРІЇ МИСУ МАРТЬЯН (КРИМСЬКИЙ 
П-ІВ): РІЗНОМАНІТТЯ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Тістечок С. І., Василенко А. І., Федоренко В. О., Громико О. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

step_tst@ukr.net

Актинобактерії є невід’ємною частиною ґрунтової мікрофлори, яка становить 
близько 25% від загального числа. Ґрунти є тим природним субстратом, звідки 
актинобактерії виділяють у найбільшому розмаїтті. Зазвичай більша частина 
біомаси актинобактерій представлена спорами, які утворюють колонії при обліку 
популяцій у ґрунті шляхом висіву на агаризовані середовища, лише 1-4% біомаси 
займає міцелій. Для них характерний активний вторинний обмін речовин, у 
результаті чого продукується широкий спектр фізіологічно-активних сполук: 
антибіотиків, ферментів, пігментів, ароматичних сполук тощо. Актинобактерії 
відіграють важливу екологічну роль як грунтоутворюючі мікроорганізми. Вони 
здатні розкладати складні субстрати, зокрема залишки деревини, рештки комах 
тощо. Таким чином вони сприяють насиченню ґрунту гумусовими речовинами. 
Крім того, вступаючи в тісні мутуалістичні зв’язки з рослинами, актинобактерії 
сприяють їхньому росту і захисту від фітопатогенів [1, 3]. Дослідження властиво-
стей актинобактерій сприятиме розумінню їхніх взаємодій з рослинами, а також 
може відіграти важливу роль у відновленні антропогенно порушених біотопів.

Актинобактерії виділяли із двох зразків ґрунту: коричневий карбонатний 
у дубово-ялівцевому лісі та коричневий червоноколірний у дубовому гаю 
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природного заповідника мис Мартьян (Кримський п-ів). Шляхом прямого посіву 
ґрунтових суспензій на 7 поживних середовищ різного складу (ISP3, ISP4, HVA, 
Гаузе 2, хітинове, з пропіонатом натрію, вівсяне середовище) виділено 199 
колоній, які за морфологічними особливостями (утворення повітряного міцелію, 
пігментів і агалітична активність) відповідали актинобактеріям. Досліджували 
антимікробну та ферментативну активності виділених штамів, їхню здатність 
продукувати фітогормони, сидерофори, солюбілізувати фосфор і розкладати 
складні полімери [2].

Для визначення антагоністичних властивостей ізолятів використали 
грампозитивні бактерії Bacillus subtilis ATCC31324, Staphilococcus aureus 
ATCC25923, грамнегативні бактерії Escherichia coli ATCC25922, Agrobacterium 
tumifaciens IMB 8628; гриби Fusarium oxysporum 54201, Aspergillus niger 16706; 
дріжджі Saccharomyces cerevisiae У-416. Ріст B. subtilis затримувало 32,4% 
ізолятів, майже 19,2% пригнічували розвиток S. aureus. Грамнегативні бактерії 
пригнічували тільки 2-3% досліджуваних штамів актинобактерій. Фунгіцидну 
активність щодо F. oxysporum та A. niger мали 10,5 і 8,5% ізолятів, відповідно. 
Розвиток S. cerevisiae затримувало 11,5% виділених штамів актинобактерій.

Ми дослідили потенційну здатність штамів актинобактерій сприяти росту 
рослин і покращенню їхнього живлення. Серед досліджених ізолятів виділили 
близько 22% продуцентів ідоліл-3-оцтової кислоти. Крім того, майже 5% штамів 
синтезували низькомолекулярні залізозв’язуючі білки (сидерофори), а 28,5% були 
здатні до солюбілізації фосфору.

Досліджені штами актинобактерій мають широкий спектр ферментативних 
активностей. Зокрема, найбільше штамів мали ліполітичну (86%) і амілолітичну 
(79%) активності, 23,6% здатні розщеплювати пектин, гідролазну активність 
мали 14,2%. Крім того, близько 15,8% ізолятів синтезували лакази – ферменти, 
що належать до оксидаз, які каталізують окиснення ароматичних і неароматичних 
сполук, зокрема тіазинових барвників та лігніну.

Таким чином ми виділили 25 штамів актинобактерій, серед яких штами з 
широким спекторм антимікробної дії, мають потенційну здатність покращувати 
ріст рослин і деструктори складних субстратів. Ці штами можуть бути перспективні 
для розробки біологічних препаратів, які покращували би стан природних 
біоценозів.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ РАРИТЕТНОЇ ФІТОБІОТИ У ПЗФ 
КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВЩИНИ

Філатова О. В.1, Гайдріх І. М.2

1 Національний фармацевтичний університет, Харків
ztaxon@i.ua

2Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків
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Інтеграція України в Європейське співтовариство передбачає збільшення 
площ природно-заповідних територій у кілька разів і доведення його до 
загальноєвропейських вимог. Відповідно до Стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 06.08.2014 №385, для Харківської області поставлено підвищити відсоток 
заповідності до 9%, що у 3,8 разу більше, ніж є на даний час.

Досліджуючи рослинний покрив Красноградського району, ми вивчали 
фіторізноманіття заповідних територій і тих, що перспективні для заповідання. 
Об’єктами наших досліджень були типи рослинності, переважаючі рослинні 
угруповання, флористичний склад природних фітоценозів. Особливу увагу звер-
тали на раритетну фітобіоту: наявність і поширення рідкісних рослинних угру-
повань, занесених до Зеленої книги України [6] та Зеленого списку Харківщини, 
а також видів рослин, що підлягають особливій охороні у Європі, Україні [10], 
на Харківщині [7]. Одним із напрямів проведеного дослідження було визначення 
ступеня збереження заповідних і перспективних для заповідання об›єктів у при-
родному стані та репрезентативності раритетної фітобіоти в їхніх межах.

Красноградський район лежить на південному заході Харківщини в північній 
частині Лівобережного Степу України. Площа території району 985,1 км2. Відсоток 
природних і напівприродних територій становить лише 24,68. У рослинному 
покриві представлені такі типи природної рослинності: листяні та хвойні ліси, 
лучні, справжні та чагарникові степи, заплавні й суходiльнi луки, водна та при-
бережна рослинність.

До складу мережі природно-заповідного фонду (ПЗФ) Красноградщини на 
01.2016 р. входять чотири об’єкти місцевого значення загальною площею 170,0 га, що 
становить 0,17% площі району. Це заказники: орнітологічний – «Мартинівський»; 
ентомологічні – «Ленінський», «Мокрянський» і «Гірчаківський». Загалом, 
рослинний покрив існуючих заповідних територій Красноградського району 
характеризується незначним флористичним і фітоценотичним різноманіттям. 
На цих територіях ростуть рідкісні та зникаючі рослинні угруповання, занесені 
до Зеленої книги України [3]: угруповання формації мигдалю низького 
Amygdaleta nanae й угруповання формації ковили волосистої Stipeta capillatae 
(ентомологічний заказник місцевого значення «Ленінський»). Сон чорніючий, 
сон-трава чорніюча Pulsatilla nigricans Storck, вид, що охороняється Червоною 
книгою України представлений на території орнітологічного заказника місцевого 
значення «Мартинівський». Види рослин: вероніка сива Veronica incana L., 
гоніолимон татарський Goniolimon tataricum (L.) Boiss., мигдаль степовий, бобчук 
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Amygdalus nana L., родовик лікарський Sanguisorba officinalis L., що є рідкісними 
на території Харківської області, представлені на території ентомологічного за-
казника місцевого значення «Ленінський».

Згідно із Законом України «Про екологічну мережу України» [1], через територію 
Красноградського району проходить Берестовий природний коридор місцевого 
значення. Орнітологічний заказник місцевого значення «Мартинівський» є однією 
з ключових територій цього природного коридору, а також 7 перспективних для 
заповідання територій Красноградського району, загальною площею 3 897,0 га: 
територія запропонована для розширення ентомологічного заказника місцевого 
значення «Мокрянський» (257,0 га) біля с. Миколо-Комишувата, де спостерігається 
поліпшення умов існування різноманіття ентомофауни з рідкісними видами з ЧКУ, 
ЧСХО шляхом приєднання ділянок яружно-балкової системи зі степовими схилами 
і водотоком у днищі лівої притоки р. Орчик; 3 зарезервовані ділянки регіонального 
ландшафтного парку «Слобідський» (Указ Президента 15.11.2001 №1092/2001 
Нацпрограма козацтва (проект 2006): Орловські фортифікаційні укріплення пло-
щею 330,0 га біля с. Дьячівка, розташована на правому березі р. Берестова (ділянка 
з рідкісними степовими реліктовими угрупованнями із ЗКУ та зникаючими видами 
рослин, що занесені до ЧКУ, ЧСХО); Парасковійські фортечні укріплення площею 
257,0 га біля Парасковія, розташована на правому березі р. Берестова (ділянка з 
рідкісними степовими реліктовими угрупованнями із ЗКУ та зникаючими видами 
рослин, що занесені до ЧКУ,ЧСХО); Іванівські фортечні укріплення 434,0 га біля 
с. Октябрське, де розташований масив діброви на нагірній частині долини р. Бере-
стова (ділянка із зникаючими середовищами існування (Бернська конвенція) [9], 
рідкісними степовими реліктовими угрупованнями із ЗКУ та зникаючими вида-
ми рослин, що занесені до ЄЧС, ЧКУ, ЧСХО); зарезервований рішенням облради 
від 21.05.2002 р. орнітологічний заказник місцевого значення «Петрівський» біля 
с. Октябрське площею 347,0 га (водно-болотний, лучний, лісовий орнітокомплекси 
з рідкісними видами з ЄЧС, ЧКУ, ЧКХО у заплаві р. Берестова) [2]; перспективний 
до створення (рішення облради від 18.06.2015 №1227-VI) гідрологічний заказник 
місцевого значення «Гірчаківка» площею 402,0 га біля с. Гірчаківка (вразливе 
водно-болотне угіддя заплави р. Орчик); перспективний до створення (рішення 
облради від 18.06.2015 №1227-VI) орнітологічний заказник місцевого значення 
«Красноградський» площею1 932,0 га біля с.с. Октябрське, Маховик і м. Красно-
град (унікальні водно-болотний, лучний, лісовий орнітокомплекси з рідкісними  
видами з ЄЧС, ЧКУ, ЧКХО у заплаві р. Берестова).

Флористичний і ценотичний аналіз, проведений на території Красноградсько-
го району, свідчить про те, що природно-заповідний фонд досліджуваного району 
потребує розширення шляхом включення до складу ПЗФ перспективних і зарезер-
вованих територій, що сприятиме збереженню й відновленню флористичного та 
ценотичного різноманіття.

Остаточне заповідання перспективних територій, що увійдуть до скла-
ду екомережі, значно збільшить кількість, площі зростання та об’єм популяцій 
рідкісних видів і рослинних угруповань, що зростають на територіях, які мають 
охоронний статус.
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НАУКОВИЙ СЕМІНАР МАГІСТРІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
РОЗВ’ЯЗАННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЗООЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ Й 

ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Царик Й., Андріїшин Б.
Львівський національний університет імені Івана Франка

zoomus@franko.lviv.ua

Сучасна трансформація природного середовища, яка зумовлена людською 
діяльністю, призводить до руйнації оселищ багатьох видів рослин і тварин та 
зміни екосистем, а відтак зумовлює збіднення біотичного різноманіття. Як показує 
багаторічна практика, лише пасивна охорона різноманіття живого не дає підстав 
для оптимізму щодо його збереження. Що стосується активної охорони, яка полягає 
у застосуванні різноманітних природоохоронних технологій, то їхні наслідки ще 
не до кінця відомі, тобто проблема збереження біотичного різноманіття ще не 
розв’язана.

Власне, під час семінарських занять і з’являється можливість обговорити сучасні 
проблеми не лише біології тварин, але й збереження біотичного різноманіття, а 
також звернути увагу на можливі тактичні та стратегічні шляхи його втілення у 
практику.

Безумовно, умовою плідної роботи семінару є зацікавленість студентів у його 
проведенні та створення умов для дискусії з обраної тематики.

Як показує наш досвід проведення семінару, магістри під час його підготовки 
набувають фахових навиків пошуку наукової інформації, вчаться робити критичний 
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її аналіз, осмислюють власний зібраний науковий матеріал, формують висновки 
та пропозиції.

Як приклад розглянемо семінарське заняття, яке стосувалося впливу зміни 
клімату на угруповання земноводних (доповідач Б. Андріїшин).

Доповідач констатував, що кліматичні зміни чинять прямий і непрямий 
вплив на угруповання земноводних. Прямий вплив проявляється у пересиханні 
водойм, чим збільшує незахищеність ембріонів амфібій до ультрафіолетового 
випромінювання, яке, у свою чергу, збільшує їхню вразливість до інфекційного 
захворювання, спричиненого Saprolegnia ferax. Непрямий ефект проявляється у 
тому, що локальні зміни в навколишньому середовищі можуть зменшувати імунно-
захисну реакцію та призводять до спалахів захворювань і підвищеної смертності 
земноводних, чим ускладнюють боротьбу з хітридними грибами, які, на думку 
дослідників, становлять серйозну загрозу для угруповань земноводних. Також 
можна припустити, що прямий ефект потепління діє на ранню статеву активність 
земноводних, яка зумовлена зростанням температури, а відтак, якщо земноводні 
розпочнуть розмноження надто рано, вони можуть бути вразливі до танення снігу, 
паводків і ранньовесняних приморозків.

Слід вказати, що на семінарських заняттях магістрів нами було обговорено 
понад 10 проблемних питань з біології тварин (птахів, павуків, рукокрилих тощо), 
їхньої екології, охорони й раціональної експлуатації гетеротрофних організмів. 
Отримані результати семінарських занять студенти планують використати під час 
написання магістерських робіт.

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО МІКРОЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В 
МУРАШОК (FORMICIDAE)

Царик Й. В.1, Царик І. Й.2

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

itsaryk@yahoo.com

Питання мікроеволюції соціальних груп тварин, до яких належать мурашки, 
бджоли, оси, джмелі, терміти і навіть деякі ссавці, наприклад, голий землекоп, у 
науковій літературі обговорюється достатньо активно, але ці дані розпорошені, 
оскільки містяться в окремих статтях, монографіях, дисертаціях тощо [3]. Відтак 
виникає потреба ще раз розглянути деякі питання мікроеволюції соціальних тварин 
цілісно. Безумовно, ми не ставимо перед собою завдання розв’язати проблему 
мікроеволюції соціальних тварин, але висловимо деякі міркування, котрі можуть 
прислужитися до розв’язання цієї проблеми.

У своїх міркуваннях ми будемо опиратися на дані щодо життя соціальних груп 
тварин, а саме мурашок (Formicidae). Для соціальних тварин характерне явище 
”жертвування” репродуктивною здатністю багатьох (десятків) тисяч особин з 
метою виживання лише кількох репродуктивних особин. Це явище сформувалось 
у процесі еволюції цієї групи тварин [2]. Наслідком процесу є формування 
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”суперорганізму” (за визначенням Вільяма Вілера, 1910 р.), який може існувати 
кілька століть, тоді як окремі робочі особини – лише 1-3 роки, а цариця – до 20 
років. Слід відзначити, що чим вищий ступінь еволюції мурашок, тим чіткіше 
в них проявляються ознаки ”суперорганізму”. На ранній стадії їхньої еволюції 
ця властивість трапляється значно рідше. ”Суперорганізм” існує за рахунок 
альтруїстичної співпраці та складного ієрархічного поділу обов’язків. У той же час 
виникає запитання: чи кожна окрема особина у мурашок діє як робот за заданою 
програмою? Встановлено, що ні. Так, мурашки-розвідники можуть передавати 
інформацію мурашкам-фуражирам про маршрути, кількість кормових об’єктів 
тощо за допомогою руху антен (антенального коду), тобто спільнота мурашок 
забезпечує прояви різноманітних реакцій особин.

Ще одне питання, на яке доцільно звернути увагу, – це відновлення чисельності 
особин мурашок. Для мурашок встановлено явище, яке полягає в об’єднанні в 
одному гнізді кількох самок, які починають конкурувати між собою, внаслідок 
чого зазвичай у гнізді залишається одна самка, але термін виведення нового 
потомства скорочується в 1,5–2 рази. Іншим випадком збільшення чисельності 
особин у мурашнику є забирання яєць, личинок фуражирами з інших мурашників 
і перенесення їх до свого, і використання новоприбульців як рабів у потребах 
власного мурашника.

Надмірна чисельність особин у мурашнику призводить до формування 
колон (внутрішньосімейних структур), з можливим подальшим їх розділенням 
і розселенням, а також зі здатністю особин повертатися до мурашника у разі 
несприятливих для них умов існування. Таким чином, послідовність формування 
структури сім’ї (мурашника) така: запліднена самка → робочі особини → кілька 
цариць (наявність колон) → одна цариця → ”суперорганізм”. Це, фактично, 
відображення еволюційного процесу в мурашок.

Генетична гетерогенність особин у сім’ї досягається за рахунок того, що одну 
самку запліднюють до 20 самців, спермії кожного з них зберігаються в тілі самки 
окремо і використовуються порційно, але можливе і змішане запліднення.

Друге фундаментальне питання, на яке доцільно дати відповідь, – яка саме 
структурна одиниця організації мурашок є елементарною еволюційною одиницею 
(мурашник, колонія мурашників, федерація, популяція)?

Згідно з біологічною концепцією виду, елементарною еволюційною одиницею 
є популяція [5], яка повинна володіти низкою ознак: бути ізольованою від 
інших популяцій, мати специфічну генетичну систему, заселяти певний простір 
упродовж тривалого часу, мати здатність до самовідновлення тощо [5]. Встановити 
ці параметри популяцій для мурашок на сьогодні досить складно. Зокрема, це 
стосується встановлення меж популяцій. Оскільки нову сім’ю мурашок формує 
одна запліднена самка (рідко декілька самок), то віддаль, на яку вона може відлітати 
від материнського мурашника, детермінується географічними (орографічними), 
ценотичними та кліматичними чинниками. Тобто межі популяції, а відтак і 
її ізоляцію визначає середовище існування цих тварин у конкретних умовах 
протягом тривалого часу [4].

Виходячи з цих міркувань, можна припустити, що елементарною еволюційною 
одиницею є колонія (сукупність мурашників) або їхня федерація, тобто популяція. 
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Чи може бути одиницею еволюції лише одна сім’я (мурашник)?.. Відповідь на 
це питання потребує тривалих досліджень. У той же час немає сумніву в тому, 
що одиницею відбору може бути ”суперорганізм” (мурашник з однією царицею) 
або мурашник із кількома царицями. Безумовно, ці наші роздуми є попередніми. 
Формуючи дане повідомлення, як вже було згадано раніше, ми ставили собі за 
мету привернути увагу біологів та екологів до соціальних груп організмів, у яких 
цілісність систем досягається за рахунок трофічних та інформаційних зв’язків 
і навчання. Складна ієрархія організації мурашок, їхні когнітивні здібності, 
функціональна роль в екосистемах, специфіка еволюційних процесів вказують на 
раритетність цієї групи тварин, яка потребує всебічного вивчення та збереження.
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РІЗНОМАНІТТЯ МІКРОФЛОРИ ПОВІТРЯ ТА ЖУКІВ-ДЕРЕВОЇДІВ 
У ЦЕРКВІ СВЯТОГО ДУХА С. ГУКЛИВИЙ ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чапля А. Є.1, Мельник І. А.2

1Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
2Львівська національна академія мистецтв

achaplya@yahoo.com

Церква Святого Духа у с. Гукливий Воловецького району Закарпатської 
області - пам’ятка архітектури національного значення. Дерев’яна церква 
побудована у XVIII ст. та є зразком карпатської сакральної архітектури, що 
потребує догляду і збереження. 

Одним із найшкідливіших для дерев’яної архітектури є ураження пліснявими 
грибами та личинками жуків-деревоїдів. Вчасне виявлення цієї проблеми, обробка 
деревини протигрибковими препаратами й інсектицидами дає змогу зберегти 
твори в належному стані.

На час обстеження у церкві було зареєстровано такі показники: вологість 
повітря 70,5%, температура 17ºС.

Чашки Петрі (13 шт.) з поживним для мікроорганізмів середовищем з метою 
їх седиментації розміщували на підлозі у різних частинах церкви – в основній 
частині храму, а також у святилищі. Під час розміщення чашок використовували 
«метод конверта», коли чашки розміщено по кутах досліджуваного простору та в 
його центрі. 
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Осадження мікроорганізмів здійснювалося протягом 20 хв. на чашки Петрі, що 
містили поживне середовище YPD (2% глюкози, 1% пептону, 0,5% дріжджового 
екстракту), яке є оптимальним для проростання спор і росту мікроміцетів та 
бактерій. Чашки Петрі з дослідними пробами інкубували до аналізу в термостаті 
за температури 27ºС протягом контрольних 7 та 10 днів.

У результаті аналізу мікробіологічного стану повітря у приміщенні храму 
на 13 чашках виявлено в середньому 31,9 КУО (колонієутворювальня одиниця) 
мікроорганізмів (у перерахунку на 1 год. – 95,8 КУО). Кількість мікроорганізмів 
в 1 м3 повітря (за формулою Коха) становила – 13 800 КУО. Отримане значення 
числа седиментованих мікроорганізмів перевищує допустиму норму в 9,6 разу. 
Норма числа КУО за годину седиментації не має перевищувати значення «10».

Виявлено мікроміцети, приналежні до родів: Acremonium sp., Aspergillus sp., 
Martierella sp., Penicillium sp., Rhizopus sp.

Показано значне переважання числа колоній плісеневих грибів над бактеріями. 
Співвідношення між КУО бактерій і плісеневих грибів в 1 м3 повітря становило 2 
560 до 11 240 (тобто мікроміцетів виявлено в 4,4 разу більше).

У результаті ентомологічного обстеження, проведеного в церкві Святого Духа, 
було виявлено дорослі особини трьох видів жуків. Два види жуків-точильників 
з родини Anobiidae – точильник домовий (Priobium pertinax L.) і точильник 
червононогий (Cacotemnus rufipes F.), а також чорний хатній вусач (Hylotrupes ba-
julus L.) із родини вусачів Cerambycidae. 

Виходячи з результатів обстеження церкви, необхідно здійснити двоетапну 
дезінфекцію уражених комахами стін і елементів інтер’єру піретроїдними 
препаратами – перметрином або Xirein-Per Xil 10. Для збереження дереви-
ни від руйнування ефективною буде обробка розчином Селькур. Усі вікна, що 
відкриваються, кватирки, вентиляційні отвори на весняно-літній період мають бути 
зачинені, що захистить від залітання комах. Для боротьби з плісеневими грибами 
рекомендовано провести обробку внутрішньої частини храму препаратами на 
основі четвертинних солей амонію – катаміном або Preventol R-80. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТВЕРДОКРИЛИХ КОМАХ НАДРОДИН 
HYDROPHILOIDEA, STAPHYLINOIDEA ТА BYRRHOIDEA ШАЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Шатровський О. Г.1, Кравченко О. М.2

1Харківська державна зооветеринарна академія
2Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, с. Піща Шацького р-ну Волинської обл.

ashatrovskiy@ukr.net

Шацький національний природний парк є резерватом унікальних водних 
об’єктів, площа яких становить майже п’яту його частину. Серед них – озера, 
болота, ставки, річки і канали, джерела. Трапляються і численні тимчасові водойми. 
Незважаючи на значну кількість і різноманіття водних біотопів на території парку, 
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слід відзначити недостатність наукової інформації про фауністичний склад, 
біологію та екологію їхніх неодмінних мешканців – водних твердокрилих. Фор-
мально серед представників родини водолюбів (Hydrophilidae) є також такі, котрі 
існують у прибережних наносах, і навіть – в екскрементах тварин (підродина 
Sphaeridiinae), тому не можуть розглядатись як суто водні, але в межах родини 
були також нами досліджені.

По водних твердокрилих підряду Adephaga (родин Haliplidae, Noteridae, Dytisci-
dae та Gyrinidae) Шацького НПП раніше була видана публікація за участю одно-
го з авторів цієї роботи [1]. Дослідження водних і навколоводних твердокрилих 
підряду Polyphaga залишалися досі не узагальненими. Для прилеглих територій 
існують дані з Білорусі [2] та сходу Польщі [3, 4], в яких (разом із відомостями 
з деяких пізніших публікацій тих самих авторів) наведено 140 видів водних і 
навколоводних Polyphaga.

За результатами двадцятирічних досліджень на території Шацького НПП нами 
знайдено 74 види підряду Polyphaga, із яких 3 види (всі – з родини Hydrophili-
dae) для прилеглих територій раніше не наводилися: Helophorus aequalis Thomson, 
Enochrus nigritus Sharp та Sphaeridium lunatum Linnaeus. Інші 69 видів, вказані для 
прилеглих територій, із різною ймовірністю можуть бути знайдені в національному 
парку в ході подальших досліджень.

Знайдені 74 види розподілені між родинами таким чином: Helophoridae (8 видів 
роду Helophorus), Hydrochidae (3 види роду Hydrochus), Spercheidae (1 вид роду 
Spercheus), Hydrophilidae (49 видів із 15 родів: Berosus – 4 види, Laccobius – 2 види, 
Hydrochara – 1 вид, Hydrophilus – 2 види, Hydrobius – 1 вид, Chaetarthria – 1 вид, 
Anacaena – 3 види, Cimbiodyta – 1 вид, Enochrus – 7 видів, Helochares – 1 вид, 
Coelostoma – 1 вид, Sphaeridium – 3 види, Cercyon – 19 видів, Megasternum – 
1 вид, Cryptopleurum – 2 види), Hydraenidae (6 видів із трох родів: Hydraena – 
2 види, Limnebius – 3 види, Ochthebius – 1 вид), Elmidae (по одному виду з родів 
Potamophilus та Macronychus), Dryopidae (1 вид роду Dryops), Heteroceridae (по 
2 види з родів Augyles та Heterocerus).

Уперше для території України вказані два види з родини Hydrophilidae: Berosus 
geminus Reiche et Saulcy та Cercyon subsulcatus Rey. Для Berosus geminus ця знахідка 
є найбільш східною серед відомих раніше.

Більшість представників водних жуків були знайдені в озерах (26 видів) 
і в навколоводних або у вологих наземних біотопах (17 видів), і, переважно, є 
характерними представниками цих місць існування. Решта – були знайдені у 
струмках (2 види: Anacaena limbata та Cimbiodyta marginella) і в болотах (9 видів), 
і не є специфічними для даних біотопів. Відсутність реофільної колеоптерофауни 
у струмках пояснюється малою кількістю на території парку джерел, що виходять 
на поверхню, і відповідно струмків, що витікають із них. У болотах переважно 
виявлені не специфічні види, а ті, що здатні до існування в евтрофних водоймах 
або на їхніх узбережжях.

Аналіз фауни Шацького НПП та прилеглих територій Польщі й Білорусі 
виявив її найбільшу схожість із фаунами польського та білоруського Полісся. 
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Фауна Ростоцької низовини з території Польщі, розташована далі на південь, 
виявила меншу схожість із фауною Шацького НПП, що можна пояснити більшою 
частиною середземноморського компоненту в її складі.

Таким чином, фауна твердокрилих комах трьох родин підряду Polyphaga 
представляє характерний для умов Полісся комплекс водних, навколоводних і 
деяких наземних видів, який є невідривним компонентом унікального Шацького 
природного комплексу і може бути збереженим у його складі.
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ГІДРОХІМІЧНИЙ СТАН ШАЦЬКОГО ПООЗЕР’Я ВОСЕНИ 2015 р.
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У сучасних умовах на території Шацького національного природного парку 
розташовані 23 малих і великих озера, загальна площа яких становить понад 6,3 
тис. га. Гідрохімічні дослідження озер Шацького національного парку групою 
науковців розпочаті у кінці 80-х років ХХ ст. і тривають до цього часу [3-12].

Дослідження проводили згідно з загальноприйнятими у гідрохімії методиками 
[1-2] восени 2015 р. Отримані результати викладені у таблиці.

Згідно з класифікацією О.А. Альокіна [1-2], вода Шацьких озер належить до 
гідрокарбонатного класу групи кальцію. У вересні 2015 р. основними йонами 
у воді були гідрокарбонати (НСО3-), концентрація яких фіксувалася в межах 
115,9-201,3 мг/дм3, концентрація гідрокарбонатів до кінця літа - початку осені в 
основному зменшувалась (див.таблицю). Найвищі концентрації гідрокарбонатів 
у воді спостерігалися в оз. Світязь (затока Лука) та оз. Чорне Велике. Зміна 
концентрації гідрокарбонатів у воді в основному забезпечена перерозподілом 
показників двоокису вуглецю та карбонатів.
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Основним катіоном у воді був кальцій (Са2+), концентрація якого становила 
16,0-46,0 мг/дм3. Наведені показники є в межах нормативних величин (50-65 мг/
дм3). Концентрація кальцію у воді була найменшою в оз. Луки-Перемут і до осені 
в озерах майже не змінювалася й була в межах рибоводних нормативів.

Концентрації магнію у воді озер були низькими і перебували в межах 2,4-
12,0 мг/дм3. Відзначено збільшення концентрації магнію в озерах Перемут, 
Світязь і Чорне Велике. Величина загальної твердості, яка залежить в основному 
від концентрацій кальцію та магнію, була низькою – змінювалася в межах 1,8-3,0 
мг-екв./дм3. Ця величина була підвищена переважно в озерах, де збільшувалися 
концентрації кальцію.

У воді озер на початку осені 2015 р. значно зростали концентрації натрію 
від 6,02-9,2 до 33,36 мг N/дм3 (у затоці Лука оз. Світязь і оз. Чорне Велике). 
Концентрації натрію восени трохи перевищували нормативні величини при ГДК – 
15-20 мг/дм3, але були далекі від допустимої межі у 120 мг/дм3.

Хімічні показники води в озерах Шацького НПП (вересень 2015 р.)

Хімічні показники
Вимоги 

рибгоспо-
дарських 

нормативів

Озера Шацького національно природного парку

Світязь Пуле-
мецьке 

Люци-
мер

Луки-
Перемут

Острі-
в’янське

Чорне 
Велике

рН води, одиниці рН 6,5-8,5 8,09 8,30 8,42 8,03 7,94 8,05
Загальна 
мінералізація, мг/дм3 300-1000 205,9 240,85 322,98 232,8 273,26 357,92

Гідрокарбо-нати, мг/
дм3 6-120 115,9 134,2 140,3 122,0 152,5 183,0

Сульфати, мг/дм3 10-30 (100) 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 14,0
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 26,63 31,95 33,73 35,5 30,18 65,68
Магній, мг/дм3 до 30 16,8 14,4 2,4 12,0 6,0 8,4
Кальцій, мг/дм3 40-60 (180) 24,0 34,0 34,0 32,0 44,0 42,0
Твердість води, 
ммоль/дм3 1,5-7,0 2,6 2,9 1,9 2,6 2,7 2,4

Калій+натрій, мг/дм3 не 
нормовано 8,55 12,3 98,55 17,3 24,58 58,55

Калій, мг/дм3 50,0 2,85 4,10 32,85 5,77 8,19 19,5
Натрій, мг/дм3 120,0 5,7 8,2 65,7 11,53 16,39 39,05
Залізо загальне, мг/
дм3 до 2,0 (0,1) 0,0 0,0 0,03 0,0 0,02 0,01

Азот амонійний, мг 
N/дм3

до 1,0 
(0,39) 0,0 0,0 0,0 0,052 0,0 0,010

Азот нітритний, мг 
N/дм3 0,05 (0,02) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Азот нітратний, мг 
N/дм3 до 2,0 0,0 0,015 0,022 0,030 0,031 0,024

Азот мінеральний, 
мг N/дм3 н/н 0,0 0,015 0,022 0,082 0,031 0,034

Фосфати, мг Р/дм3 0,5 (0,05) 0,0 0,010 0,049 0,084 0,030 0,035
Манган, мг/дм3 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Також восени у воді збільшувалися концентрації хлоридів і сульфатів, які 
відповідно перебували в діапазоні 12,0-18,0 та 21,3-53,25 мг/дм3. Вказані концентрації 
хлоридів протягом вегетаційного періоду коливались у межах нормативних 
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величин. Концентрації сульфатів восени не перевищували нормативних величин, 
що визначені для прісноводного рибництва. У затоці Лука (оз. Світязь) і оз. Чорне 
Велике концентрації хлоридів і сульфатів були максимальними.

Підвищення концентрацій деяких йонів у воді (Na+, K+, SO4
2-) забезпечене 

значним випаровуванням водних мас при високій температурі води та глибиною 
водойм.

Мінералізація води озер була середньою: сума йонів змінювалась у межах 
201,3-378,18 мг/дм3 (найвища у оз. Чорне Велике). Підвищення у воді концентрації 
основних йонів сприяло підвищенню восени загальної мінералізації.

Вода за хімічним складом характерна для фізико-географічної зони Лісостепу 
і в цілому придатна для існування рибного населення та інших гідробіонтів.

Величина водневого показника (рН) води перебувала в межах 6,67-8,06, тобто 
середовище було близьким до нейтрального – від слабко-кислого до слабко-
лужного. На початку осені значення рН води підвищувалося.

У воді є всі біогенні елементи (NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-), окрім заліза (Fe2+3+). 
Концентрації амонійного азоту були в межах рибоводних значень: на рівні 0,01-
0,427 мг N/дм3. У кінці вегетаційного періоду (у вересні) показники NH4

+ в 
основному зменшувались у результаті розвитку фітопланктону. Нітрити у воді не 
були виявлені в більшості озер, окрім оз. Світязь (затока Бужня), де концентрації 
перевищили ГДК у 2,3 разу (0,116 мг N/дм3), що свідчить про ненормальний про-
цес нітрифікації та наявність у воді органічних речовин білкового походження.

Нітрати у воді були в концентраціях 0,003-0,080 мг N/дм3 при ГДК – 2,0 мг 
N/дм3. На початку осені концентрації нітратів також зменшувались у результаті 
їхнього використання на розвиток клітин фітопланктону. Також низькими у воді 
озер були концентрації мінерального азоту (0,009-0,452 мг N/дм3) і фосфору (0,01-
0,104 мг Р/дм3, при ГДК – 0,5 мг Р/дм3). Слід наголосити, що низькі концентрації 
мінеральних форм азоту й фосфору не сприяли активному розвиткові природної 
кормової бази і насамперед фітопланктону.

Концентрації мангану та загального заліза у воді озер не були зафіксовані при 
ГДК заліза – 1,8 мг/дм3. Це пояснюється тим, що, як правило, вони найбільші влітку. 
Високі концентрації заліза у воді забезпечені його переходом із донних відкладів. 
Залізо може при певних умовах випадати в осад, осідаючи на зябрах риб, що 
порушує дихання і може призвести до загибелі риб. Крім того, високі концентрації 
заліза порушують структуру зяберного епітелію, що сприяє розвиткові сапрофітної 
флори. У результаті риба не здатна чинити опір дії шкідливих чинників водного 
середовища та збудників захворювань.

У підсумку гідрохімічний режим Шацьких озер у вересні 2015 р. був, в 
основному, у межах нормативних величин, які визначені для рибництва. Це з 
урахуванням підвищеного антропогенного навантаження, за рахунок рекреації. 
Однак слід звернути увагу на неоднозначні гідрохімічні показники оз. Світязь 
(зат. Лука) та особливо Чорне Велике, де вони мають максимальні або мінімальні 
величини. Загалом вода придатна для риборозведення та вирощування риб.
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Породні відвали вугільних шахт (ПВВШ) Червоноградського 
гірничопромислового комплексу (ЧГПК) є джерелами сильного забруднення 
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навколишнього середовища, оскільки виділяють у підземні води та повітря 
значну кількість токсичних сполук, що негативно впливають на стан екосистем і 
здоров’я місцевого населення прилеглих територій. Штучне ґрунтоутворення та 
засадження ПВВШ рослинами дає змогу зменшити негативний вплив на довкілля 
завдяки нейтралізації та зв’язуванню токсичних сполук у малорухомі форми. 
Однак субстрати ПВВШ характеризуються важким гранулометричним складом, 
високим вмістом токсичних металів і сильною кислотністю, тому несприятливі 
для росту більшості рослин. Золовідвали Добротвірської ТЕС (ДТЕС) також є 
сильним забруднювачем середовища, оскільки містять концентрації токсичних 
металів, які перевищують значення ГДК. На відміну від породних відвалів 
ЧГПК, золовідвали ДТЕС характеризуються лужним значенням pH, що дає змогу 
використати їх для розкислення субстратів ПВВШ. Для швидкого покращення 
структури та збільшення вмісту органічної речовини субстратів породних відвалів 
ЧГПК можна використати розчин калій гумату, який є водночас добривом, 
меліорантом і стимулятором росту рослин.

Метою роботи було біотестування ефективності роздільного та сумісного 
впливу золи ДТЕС і калію гумату на фітотоксичність субстратів ПВВШ за 
допомогою модельного об’єкта рослин суданської трави (Sorghum bicolor subsp. 
drummondii), яка характеризується стійкістю до посухи, високих концентрацій 
токсичних металів і сильної кислотності ґрунту.

Встановлено, що внесення тільки золи і тільки калій гумату до субстратів 
ПВВШ збільшує розміри рослин, вміст хлорофілів та співвідношення хлорофілів 
a/b, що є наслідком зменшення стресового впливу на рослини. У свою чергу, 
сумісне додавання золи та біогумату також позитивно вплинуло на вищевказані 
біопараметри, але більш виражено, що свідчить про їхню сумісність і синергізм 
позитивного впливу на ріст рослин за дії несприятливих едафічних факторів.

Отже, зола Добротвірської ТЕС і калій гумат можуть виявитися перспективними 
меліорантами для штучного ґрунтоутворення, яке зробить субстрати породних 
відвалів вугільних шахт придатними для подальшої фіторекультивації.

СТУПІНЬ ФРАГМЕНТАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНА ПЛОЩА ЛІСОВОЇ 
ЧАСТИНИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «МЕДОБОРИ»

Штик О. В., Решетило О. С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

olya1235@ukr.net

У зв’язку з інтенсивною антропогенною діяльністю сьогодні гостро постає 
питання фрагментації природних ландшафтів як в Україні, так і у цілому світі. Відомо, 
що головними наслідками фрагментації є втрата тваринами їхніх природних оселищ, 
загибель на автошляхах і уникання фрагментаційних бар’єрів популяціями тварин у 
подальшому. Найістотніше на стабільність і продуктивність екосистем впливає саме 
втрата оселищ, яка призводить до зниження чисельності й життєздатності популяцій 
тварин. У нашому дослідженні ми використали метод ефективної площі (meff), який 
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ґрунтується на ймовірності знаходження двох особин у межах одного фрагменту 
[1]. Фрагментаційними бар’єрами у навколишньому природному середовищі 
найчастіше виступають дороги з твердим покриттям, залізничні шляхи та місця 
суцільної забудови [2]. Ключовим фрагментаційним бар’єром, який спричиняє 
дроблення лісових масивів саме у ПЗ «Медобори», є автомобільна дорога Т0903, 
яка розділяє один із найбільших лісових масивів (кластерів) заповідника на чотири 
фрагменти. Загалом на дослідженій території виявлено 14 кластерів і 17 фрагментів 
лісу різної площі. За нашими обрахунками, загальна площа лісової частини ПЗ 
«Медобори» становить 98,68 км2, а ефективна площа – 45,96 км2. Таким чином, 
відношення ефективної площі до загальної становить 46,5%, тобто ефективна при-
родоохоронна площа лісових масивів ПЗ «Медобори» становить лише половину від 
їхньої абсолютної площі. У результаті проведеного дослідження маємо підстави 
говорити про те, що загальна площа лісових масивів заповідника не є показовою 
величиною, оскільки ключовим показником їхньої природоохоронної функції 
вважається саме ефективна площа. Оскільки деякі з досліджуваних кластерів 
є невеликими за розміром і містяться на відносно невеликій відстані один від 
одного, ми пропонуємо розглянути теоретичну можливість їхнього просторового 
об’єднання. У результаті зменшиться кількість кластерів, а ефективна площа лісової 
частини ПЗ «Медобори» зросте, що сприятиме підвищенню її природоохоронної 
цінності, зокрема для популяцій лісових видів тварин.

1. Jaeger J.A.G. Landscape division, splitting index, and effective mesh size: new measures of 
landscape fragmentation // Landscape Ecology. 2000. 15(2). P. 115–130.

2. Reshetylo O. Fragmentation degree and effective mesh size of nature-protected areas of the 
Western Ukraine // Studia Biologica. 2015. 9(2). P. 207-210.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕНОСТІ ВПЛИВУ ФРАГМЕНТАЦІЇ НА 
УГРУПОВАННЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ

Яворницька О. В.1, Яворницька І. В.2

1Державний природознавчий музей НАН України
olga.yavornytska@gmail.com

2Львівський національний університет імені Івана Франка
javornytska@gmail.com

Зміни структурно-функціональної організації угруповань ґрунтових 
безхребетних мезофауни під впливом антропогенної фрагментації оселищ є 
недостатньо вивченим і актуальним питанням сучасних зоологічних та екологічних 
досліджень. Вивчення і збереження різноманіття ґрунтових безхребетних, 
з’ясування особливостей формування їхніх угруповань є актуальним і необхідним 
для пізнання основ стійкості, стабільності й підвищення продуктивності екосистем. 
Літературні дані щодо впливу фрагментації на угруповання безхребетних 
мезофауни, зокрема щодо України, є обмеженими.

Наслідком антропогенної трансформації середовища, глобальних змін клімату 
тощо та, відповідно, потенційною загрозою для біорізноманіття наземних 
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екосистем є фрагментація оселищ через загрозу довготерміновому існуванню 
виду в малих ізольованих оселищах [1, 3-5]. Фрагментація є вагомою причиною 
збіднення видового біорізноманіття, що в подальшому, без сумніву, впливатиме 
на ефективність функціонування екосистеми в цілому (нефрагментованих) 
територій [1, 3, 7].

Антропогенна фрагментація природних екосистем у вигляді будівництва дамб 
і проведення гідромеліоративних конструкцій суттєво змінює рівень обводненості 
лісів та їхню фітоценотичну структуру (склад, будову) угруповань, порівняно 
з деревостанами заплав. За таких умов інтенсивність росту дерев зростає; 
вищим стає середньорічний приріст за запасом і продуктивністю деревостану 
[2]. В результаті антропогенної діяльності у вигляді будівництва найбільшими 
загрозами для безхребетних є: захоплення території, яку населяють безхребетні, 
заземлення вібрації і шуму на стадії будівництва й у процесі експлуатації доріг 
чи гідромеліораційних каналів, забруднення місць проживання хімічними 
речовинами. Вказані вище фактори призводять до втрати репродуктивної 
спроможності й живлення безхребетних [6].

1. Білонога В.М. Вплив фрагментації на структурно-функціональну організацію популяцій 
рослин // Наук. зап. Держ. природозн. музею. 2015. Вип. 31. С. 73-80

2. Гірна А.Я. Угруповання павуків вторинних екосистем ясеневих дібров 
Верхньодністровської рівнини // Наук. зап. Держ. природозн. музею. 2007. Вип. 23. С. 101-110.

3.  Решетило О.С. Фрагментація оселищ тварин: наслідки та підходи до її оцінювання // 
Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: матеріали наук. 
конф. (Шацьк, 11-14 вересня 2014 р.). Львів: СПОЛОМ, 2014. С. 67-68.

4. Chatterjee S. Extinction risk, ecological stress and climate change: how species respond to 
changes in global biodiversity// hal-00868902, version 1-2. 2013. 11 p.

5. Fahrig L. Effect of habitat fragmentation on biodiversity // Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2003. 
Vol. 34. P. 487-515.

6. Lars Briggs. Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia. Warszawa, 2008. S. 18.

7. Yaacobi G., Ziv Y., Rosenzweig M.L. Habitat fragmentation may not matter to species diver-
sity // Proceeding of the Royal Society. B. 2007, № 274. P. 2409-2412.

РЕГІОНАЛЬНА ЧЕРВОНА КНИГА: ПАРАДИГМА 
ФОРМУВАННЯ – ФЛОРИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ященко П. Т.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

home@mail.lviv.ua

Парадигма [гр. paradeigma – приклад, зразок ] - 
приклад з історії, взятий для доказу, порівняння [6].

Червона книга України [7] – офіційний документ, що опосередковано 
забезпечує збереження рідкісних видів рослин у межах держави. Проте охоплення 
охоронним режимом окремих представників флори, зокрема межі поширення 
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яких виклинюються в певному регіоні, часто викликає сумнів і різнобій в 
оцінці надання таким видам охоронного статусу, а деколи супроводжується їх 
вилученням із Червоної книги. Вирішенню цієї проблеми сприяє формування 
на рівні адміністративних областей офіційних переліків (в окремих областях 
– червоних списків) регіонально рідкісних видів рослин [3]. Проте є велика 
різниця в їхній чисельності по окремих областях і співвідношенні регіональних 
та червонокнижних видів (див. таблицю), що відображає різний ступінь вивче-
ності флор цих областей, різноманіття екосистем і відсутність єдиних критеріїв 
віднесення виду до регіонально рідкісних.

Кількість червонокнижних і регіонально рідкісних видів рослин 
(в офіційних переліках) по окремих областях України та їхнє 

співвідношення

Область

Загальна кількість 
видів рослин, 
занесених у 

Червону книгу 
України

Кількість 
судинних росли, 

занесених у 
Червону книгу 

України

Кількість видів 
судинних 

рослин 
регіонально 

рідкісних

Відношення 
кількості 

регіональних 
до судинних

Вінницька 86 79 122 1,54
Волинська 109 88 43 / 65* 0,74
Житомирська 112 91 154 1,69
Івано-Франківська 228 190 209 1,10
Київська 129 97 146 1,51
Львівська 176 142 259 1,82
Рівненська 105 89 64 0,72
Сумська 88 75 150 2,00
Тернопільська 119 108 112 1.03
Хмельницька 113 108 164 1,52
Чернігівська 84 74 50 0,68

Примітка: * станом на 2000 рік було 43 види, а станом на 2009 рік – 65 видів [10].

Списки значно розширюють видовий склад раритетної компоненти флори 
за адміністративним підходом, але не відображають специфіку природних 
умов областей і відповідно – хорологічні особливості їхніх регіональних флор. 
Для прикладу: Волинська область геоморфологічно представлена Волинською 
ерозійною височиною та Волинською акумулятивною рівниною [4], а на 
Рівненщині виділяється ще й територія Малого Полісся та Подільської височини. 
Крім того, в межах цих областей виклинюються ареали низки видів рослин. 
Відповідно, рівень рідкісності окремих видів флори на цих територіях буде 
різним, як і потреба їх охорони на регіональному рівні, а в разі перебування на 
межі ареалу – і на державному рівні. У таких випадках необхідною є регіонально 
созологічна  оцінка виду.

Потребу детальнішого, ніж на адміністративно-обласному й державному 
рівнях, созологічного аналізу флори підтверджує факт досить значної кількості 
виділених в областях регіонально рідкісних видів рослин. Так, у Волинській 
області до Червоної книги України включено 88 видів судинних рослин, а до списку 
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регіонально рідкісних – 65 [10]. У Рівненській області червонокнижними є 89 ви-
дів, а регіонально-рідкісними – 64 [11]. Разом з тим, багато видів, що охороняються, 
у цих областях збігаються. Зокрема, узагальнений список червонокнижних пред-
ставників флори по двох областях охоплює 107 видів, а регіонально-рідкісних – 
100 видів судинних рослин, що відображає значне перекриття видового складу ра-
ритетної компоненти цих областей. Разом з тим, внесення деяких видів у список 
Волинської області (наприклад, печіночниця звичайна, багатоніжка звичайна, 
білозір болотний) викликає сумнів, оскільки ці види добре представлені у поліській 
частині області. Те ж можна сказати про осоку Хоста і росичку круглолисту, які є 
у списку регіонально рідкісних видів Рівненської області, але перша є в Червоній 
книзі України, а друга досить часто трапляється на болотах.

Детальніше підтвердження потреби охорони можна забезпечити створенням 
Регіональної Червоної книги (РЧК), наприклад, для Західного Полісся, яка б 
характеризувала  стан збереженості локалітетів раритетних видів на рівні місцевих 
флор, відображаючи разом з тим і специфіку власне природних умов певного 
природного регіону. Відсутність регіональних Червоних книг як негативний факт 
відзначена у Передмові до Червоної книги України [7 ]. Тому створення РЧК 
сприяло б реальному відображенню екологічної специфіки  раритетної складової  
флори цього регіону.

Постає питання про опрацювання Положення про РЧК і методологічних 
підходів до її створення, про вироблення парадигми формування. Ми вважаємо, 
що на відміну від Червоної книги України, де застосовано комплекс критеріїв щодо 
відбору видів і визнання їх рідкісності, основним показником для включення виду 
рослин до Регіональної Червоної книги має бути саме чисельність його локалітетів 
у регіоні й інтенсивність зникнення останніх. Саме такі принципи були застосовані 
Т.Л. Андрієнко та Ю.Р. Шеляг-Сосонком для складання списку рідкісних видів 
Українського Полісся [1].

Одним із підходів до формування РЧК певного регіону може бути й аналіз 
об’єктної рідкісності [9] флор наявних у цьому регіоні великих природоохоронних 
об’єктів, зокрема заповідників і національних природних парків; такі об’єкти Л.І. 
Малишев [2] розглядає як псевдоострівні біоти. Видовий склад судинних рослин 
таких об’єктів переважно вже є добре вивченим. Після проведення об’єктно-
хорологічного аналізу флор тут можна виділити види, які є власне територіально 
рідкісними у цих об’єктах, і сформувати попередній узагальнений список для 
РЧК регіону.

Так, для регіону Західного Полісся (у межах Волинської та Рівненської 
областей) - це два природні заповідники (Черемський і Рівненський), чотири 
національні природні парки (Шацький, Прип’ять-Стохід, Цуманська пуща, 
Дермансько-Острозький), а також три регіональні ландшафтні парки. Аналіз 
сучасного видового складу їхніх флор, созологічна оцінка та з’ясування об’єктної 
рідкісності може дати основний матеріал для формування РЧК Західного Полісся.

Зокрема, у флорі Шацького НПП є 43 види, що занесені в Червону книгу 
України. Ще 6 видів, які є червонокнижними, вказані для парку в літературі, проте 
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гербарних зборів із території парку поки що немає.  Разом з тим, у парку є види, які 
за показником кількості локалітетів є об’єктно-рідкісними, трапляючись значно 
рідше, ніж багато видів червонокнижних. Ці види є загальнопоширеними в Україні, 
але безпосередньо в парку та в регіоні трапляються дуже рідко і представлені 
нечисленними популяціями. Як зазначає В.І. Чопик [8], саме за показниками 
кількісної оцінки їх трапляння ці види тут дійсно рідкісні – з причини чи то 
екологічної специфічності їх місцевиростань, чи перебування на межі ареалу, чи 
внаслідок антропогенно-трансформаційного впливу на природну рослинність.

Аналіз трапляння видів у межах Шацького НПП показав, що за критерієм 
нечисленості 35 видів рослин слід віднести до категорії об’єктно-рідкісних, 
оскільки  відомо лише поодинокі (до 5-ти) локалітети їх трапляння з малою 
чисельністю особин у них. Це, наприклад, орлики звичайні (Aquilegia vulgaris L.), 
мишачий хвіст малий (Myosurus minimus L.), купальниця європейська (Trollius eu-
ropaeus L.), кукіль звичайний (Agrostemma dithago L.), блекота чорна (Hyoscia-
mus niger L.). Перелік об’єктно-рідкісних видів парку наведено нами в попередніх 
публікаціях [10]. Крім того, понад 30 видів рослин трапляються трохи частіше (у 
межах парку відомо 5-7 локалітетів), але також представлені малою чисельністю 
особин. До таких належать Actaea spicata L., Dianthus pseudosquarrosus (Nev.) 
Klok. та деякі інші, що ростуть у специфічних біотопах і є екологічними рідкостями. 
І власне наявність чи відсутність таких біотопів із характерними екологічними 
умовами визначають можливість виростання виду, дають можливість прогнозування 
їх знаходження у флорі та пошуку в межах території. Так, смілка литовська 
приурочена до антропогенно порушених ділянок, таких як піскові кар’єри чи 
ерозійні відслонення піску. Мучниця (ведмежі вушка) трапляється зрідка на 
піщаних грядах у сухих борах і часто приурочена до місць вигоряння підстилки. 

Проведенням подібного аналізу для інших природоохоронних об’єктів можна 
отримати об’єктивні дані для формування РЧК Західного Полісся.
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СУДИННI РОСЛИНИ ШАЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Ященко П. Т.1, Матейчик В. І.2, Турич В. В.2

1Iнститут екологiї Карпат НАН України, Львів
2Шацький національний природний парк

Важливим аспектом діяльності наукового відділу Шацького національного 
природного парку є перманентна інвентаризацiя флори, моніторинг її динаміки 
та стану збереженості локалітетів трапляння (зокрема, раритетних видів), аналіз 
процесів трансформації флори, особливо її синантропізації. Науковою базою 
такої діяльності слугує інформація попередніх років про видовий склад рослин, 
наявних у межах території парку. Таку інформацію, зокрема, містить гербарна 
колекція, зібрана П.Т. Ященком з території Шацького поозер’я у період 1974-
1983 рр. і передана в парк у червні 2016 р. Дані цієї колекції разом із наявними 
в парку гербарними зборами пізніших років, а також опубліковані результати 
флористичних досліджень, підтверджені гербарними зборами, є відображенням 
фактичної наявності того чи іншого представника флори на даній території. 
Колекцію розміщено у гербарному приміщенні візит-центру парку, що створений 
у Світязькому лісництві (с. Світязь). 

Формування колекції було пов’язане з розгортанням природоохоронних 
досліджень щодо створення Шацького природного  парку,  коли виникла потреба 
детального вивчення рослинного покриву проектованої під парк території площею 
понад 72 тис. га, особливо аналізу флористичного різноманіття і підтвердження 
наявності локалітетів представників флори саме в межах проектованого парку. 
Зібрані дані щодо видового складу флори (до первинного списку було включено 825 
видів вищих судинних рослин), зокрема щодо наявності рідкісних видів рослин, 
послугували стимулом для пришвидшення створення у 1983 р.  природоохоронного 
об’єкта на Шацькому поозер’ї.

Вивчення флори й рослинності Шацького поозер’я тривало і після офіційного 
створення Шацького НПП. Результати таких досліджень опубліковані в багатьох 
наукових працях.

На основі зазначеної колекції було сформовано загальний список флори 
Шацького НПП (Ященко, 1994) у його тодішніх межах (зменшених до 32,5 тис.
га); до списку включено також види, відомі на той час із флористичних зборів, 
що зберiгались у гербарiях Шацького НПП, Львівського відділення Інституту 
ботаніки ім. М.Г.Холодного АН УРСР (згодом – Iнституту екологiї Карпат 
НАН України), Львiвського природознавчого музею НАН України, Львівського 
національногоо університету імені Івана Франка, Інституту ботаніки ім. М.Г. 
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Холодного АН УРСР, або ж на якi були посилання у лiтературних джерелах чи які 
могли бути віднайдені в перспективі, оскільки вказувалися для суміжних територій 
(Андрiєнко, 1978; Андрiєнко, Кузьмичов, Прядко,1971; Андрієнко, Прядко, 1980; 
Андриенко, Шеляг-Сосонко, 1983; Афанасьєв, Шеляг-Сосонко, 1965; Барбарич, 
1955; Бережной, 1977; Бухало, 1957; Злаки…, 1977; Івченко, 1978, 1981; Ивченко, 
1978; Козловская, 1978, 1980; Мельник, 1972;  Михайловская, 1958; Николаева, 
Зефиров, 1971; Определитель…, 1978; Парфенов, 1975, 1979, 1980 а,б, 1983;  Пар-
фенов, Мазан, 1986; Стойко, Жижин, Ященко, 1978; Стойко, Ященко, Жижин, 1986; 
Цурик,  Ященко, 1978; Цурик, Жижин, Ященко, 1979; Ященко, 1979, 1983; 1984, 
1985а,б, 1986 а,б; 1987; 1990; 1991; 1992; Ященко, Горун, Матейчик, 1992, Ященко, 
Данилик, 1993; Falinsk,  1968 а, б; та ін.). Крiм переліку дикорослих видiв рослин 
(792 види, які були представлені гербарними зборами, було пiдготовлено також i 
список культивованих та інтродукованих видiв (67 видів), які часто траплялися в 
межах  парку, здичавiли чи  натуралiзувалися, або ж введенi в культуру в лiсових 
насадженнях i придорожних смугах (крiм дендропаркiв). Разом з тим деякi види 
(наприклад, Salvinia natans, Marsilaea quadrifolia) було вилучено iз первинного 
списку флори парку, оскільки вони хоча й наводилися для цiєї територiї за усними 
повідомленнями інших дослідників чи в лiтературних джерелах (Дубина, 1981), 
але не були пiдтвердженi гербарними зборами.

Інформація щодо флористичного різноманіття Шацького НПП доповнювалася 
і при подальших флористичних, геоботанічних та природоохоронних 
дослідженнях, що відображено в низці пізніших публікацій (Андрієнко, 
Прядко, 2006; Беднарська, 2001, 2003, 2007; Беднарська, Гончаренко, 2007 а, б; 
Гончаренко, 2005, 2007; Гончаренко та ін., 2003; Гончаренко, Калінович, 2009; 
Данилик, Данилик, 1996; Данилик, 2004; Дубина, 1981, 1982; Зуб, Карпова, 2004; 
Карпова, Зуб, 2002; Каталог…, 2002; Кухтей, Мусієнко, 2002; Прядко, 2003;  Ра-
ритети …, 2014). Крім того, в останні роки список флори парку було доповне-
но новими знахiдками, зокрема синантропних і кiлькох рiдкiсних для територiї 
парку видів рослин, що ростуть тут близько межi суцiльного поширення (Кузярін, 
2012; Кузярін, Кузьмішина, Кулєша, 2011; Якушенко, Фіцайло, Коротченко, 2005 
та інші). Разом з тим дані щодо флористичних оглядів не завжди є коректними, 
зокрема щодо видового складу та чисельної оцінки природного флористичного 
різноманіття у межах парку безпосередньо. Так, дані щодо наявності в парку 
1003 видів (Гончаренко, Калинович, 2009) ми вважаємо трохи перебільшеними, 
бо наведений цими авторами список охоплює багато видів суто культивованих, 
зокрема посівних і нетипових для Шацького поозер’я. Розглядати останні у складі 
природної флори парку навряд чи доцільно. Зокрема, вказані у цьому списку 
такі види рослин, як кирказон, тис, бук лісовий, туя західна, астильба Давида й 
інші не були відмічені нами як дикорослі навіть протягом одного сезону, вони не 
відображають поліську специфіку флори парку. Нема з території парку гербарних 
зборів верби чорничної, молодильника озерного, льонолисника безприквіткового 
та деяких інших, що наведені у цьому списку видів.

У сформованій колекції представлено види природної флори, що зібрані з  
території парку в сучасних його межах (48 977 га). Складено список видів рос-
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лин, що відображає флористичне різноманіття Шацького поозер’я загалом. Спи-
сок рослин і список літературних джерел, на які є посилання у цьому тексті, 
розміщено на сайті Шацького НПП. Розташування родин подано за порядком, 
прийнятим у виданнi «Определитель высших растений Украины» (Доброчаева, 
Котов, Прокудин и др., 1987), а в межах родин роди i види наведено за алфавiтом. 
Зазначимо, що фактичне формування колекції відбулося ще до створення 
національного природного парку, і для характеристики видів рослин та місць  
їх збору було використано етикетки гербаріїв різних львівських наукових 
установ; у такому вигляді вони й залишені в гербарних зборах. На етикетках 
інформація подана українською та латинською мовами, тоді як на закладках для 
зручності написані лише латинські назви. Більшість видів представлено кількома 
екземплярами, що відображає характер територіального поширення видів у межах 
національного природного парку. Курсивом у списку позначені види, переважно 
типові й поширені, але гербарні зразки яких із колекції були вилучені через 
поганий стан їх збереження і які необхідно поновити, а також види, зазначені в 
літературі,  але відсутні в колекції, та види, точно наявні в межах парку, але види 
Червоної книги чи дуже рідкісні та які нами не гербаризувалися.

Базуючись на даних наявної колекції та враховуючи відому нам іншу 
флористичну інформацію, до узагальненого списку природної флори Шацького 
НПП включено 877 видів вищих рослин, із яких у колекції представлено 761 вид, 
а 116 видів, які точно ростуть у межах парку чи на які є точні вказівки в літературі 
(у списку зазначено автора), потребують додаткових зборів і гербаризації; ці види 
написані курсивом.

Крiм того, наведено 97 видiв рослин, що культивуються на Шацькому поозер’ї, 
використовуються для озеленення чи введені до складу лісових культур. Окремі 
з цих  видів трапляються деколи як дикорослi (зокрема, на сміттєзвалищах, 
прихаттях, на колишніх хуторах і придоріжжях) чи ростуть у лісових насадженнях 
і дають деколи природне поновлення.  З урахуванням цих культивованих видів 
загальне флористичне багатство парку формують 974 види. Зміни чисельності 
частково зумовлені змінами площі території парку та змінами в номенклатурі 
таксонів.

BIOTOPE FEATURES OF FIRE-BELLIED TOADS 
(BOMBINA, AMPHIBIA) INHABITING THE HYBRID ZONE 

OF NORTH-WESTERN PRE-CARPATHIAN REGION

Vovnianko L.V.
Ivan Franko National University of Lviv

Vovnianko-Luba@i.ua

Fire-bellied toads are one of the most common amphibians in the region of the Ukrai-
nian Carpathians; consequently, they can be used as model objects during the population 
or monitoring studies. On the other hand, this group of animals, being environmentally 
demanding is sensitive to environmental changes. Accordingly, the study of species’ 
habitat conditions is an important part of protecting their populations in nature.
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The goal of the study was a detailed biotope description of the Fire-bellied toad 
(Bombina bombina (Linnaeus, 1761)), the Yellow-bellied toad (Bombina variegata 
(Linnaeus, 1758)) and their hybrids existing in nature at the intersection of parental 
species’ areas [1, 2]. To achieve the aim of the study we chose the research sites in the 
region of north-western Pre-Carpathians, where Bombina hybrid zone exists according 
to the literature [2], made an inventory of bellied toads in that area and also defined bio-
topes in a number of parameters and held their comparative analysis.

Studies were conducted in 2013-2015 during spring-summer season. Standard her-
petological and morphological biometric methods were used to establish the level of 
variability, delimitation and differentiation of bellied toads as well as description fea-
tures of their habitats [3, 4, 5, 6]. 

It is well known that Bombina belly pattern is species-specific [1, 4, 7, 8]. B. bombi-
na spots are usually isolated and cover a smaller part of the belly, B. variegata has those 
merging together and covering most of the belly surface, and hybrids have an inter-
mediate belly pattern among the parental species. Yanchukov, Mezhzheryn, Morozov-
Leonov [8] and other authors have shown that the most species-specific genetic markers 
are associated specifically with the changing nature of belly spots. 

Having characterized the water body as a habitat of Bombina, we described its size, 
type, origin, presence of aquatic vegetation in it, water clarity, altitude about sea level, 
and geographical coordinates of the pond.

On the basis of phenetic analysis of bellied toads’ variability in the hybrid area of the 
north-western Pre-Carpathian region and their biotope characteristics, we have estab-
lished the features of the habitats of Bombina parental species and their hybrids. Thus, 
the main types of the water bodies, where bellied toads were found are backwaters, 
lakes, puddles, ditches and ponds in tracking ruts. Fire-bellied toads most often can be 
found in flood plains (43%) and lakes (23%), slightly less in natural pools (17%) and 
reclaming ditches (10%). They are completely absent in water bodies of anthropogenic 
origin. Yellow-bellied toads, on the contrary, often inhabit tracking ruts (53%), that are 
of a temporary nature and they also can be found in anthropogenic ponds (36%). Hybrid 
forms of Bombina often prefer lakes (35%) and tracking ruts (23%), although they are 
present in all other types of water bodies. This can probably be explained by their hybrid 
status.

It was established that Fire-bellied toads prefer ponds with aquatic vegetation (63%), 
and Yellow-bellied toads exist mostly in water bodies where aquatic vegetation is absent 
(92%); hybrids show similarity both to Fire-bellied and Yellow-bellied toads inasmuch 
as they can be found both in ponds with gross vegetation (27%), small vegetation (31%) 
and completely without it (42%). In the literature there is evidence that the aquatic veg-
etation is necessary for Fire-bellied toads during egg laying and attaching them to the 
plant part which is in the water [6]. Our observations confirm these data, and add the fact 
that the aquatic vegetation serves as protection both from possible predators and strong 
fluctuations of water for the species.

Our studies point out that Fire-bellied toads prefer ponds with clear water (64%), 
Yellow-bellied toads – with transparent water (70%), and hybrids more often are found 
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in opaque water bodies (50%), which to a certain extent make them similar to Yellow-
bellied toads.

As for the squares of water bodies, we found out that B. bombina prefers large natu-
ral water reservoirs (over 30 sq m) (45%), B. variegata, on the contrary, can usually be 
found in small water reservoirs of anthropogenic origin (less 10 sq m) (64%) and hybrid 
forms inhabit ponds of different size and different origin.

The dependence from hypsometric factor was confirmed for the vertical limits of 
species areas of bellied toads and their hybrids. The obtained results show that B. bom-
bina can be found up to 319 m above sea level in the study region, and B. variegata 
starts its range from 308 meters above sea level. Such vertical distribution confirms 
slight overlapping of parental species’ areas of bellied toads which is a sufficient condi-
tion for the emergence of hybrids, occupying an intermediate altitude position between 
parental species. Accordingly, hybrid zone of bellied toads in the north-western Pre-
Carpathians lies within 275-356 meters above sea level.

As a result of this work, we found out that Fire-bellied toad (B. bombina) prefers 
large lakes or flood plains of natural origin with a significant coverage of vegetation and 
clear water. In contrast to the latter, Yellow-bellied toad (B. variegata) mostly occurs in 
small puddles or tracking ruts of anthropogenic origin, which usually have no aquatic 
plants but opaque water. Based on the results obtained, we can also prove that size and 
other studied pond parameters are not crucial for Bombina hybrids that occur in north-
western Pre-Carpathian region since they occupy habitats with different characteristics.
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СТОВБУРОВІ НЕМАТОДИ ЯК ПЕРШОПРИЧИНА 
ВСИХАННЯ ХВОЙНИХ ДЕРЕВ

Козловський М. П.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

myk234@ukr.net

Функціонування паразитарної системи стовбурових нематод залежить від 
низки чинників. У природних умовах територіальне поширення стовбурових 
нематод значною мірою залежить від їх чисельності в деревині, наявності у цій 
же деревині комах-переносників і їхньої активності, можливостей потрапляння 
стовбурових нематод до незаражених дерев тощо.

На території мішаних букових лісів, порівняно зі смугою ялинових лісів, 
стовбурові нематоди мають значно кращі умови онтогенетичного розвитку, 
що зумовлено вищими температурними показниками. Створення вторинних 
ялинових лісів істотно змінило ситуацію, оскільки були усунені обмежуючі 
чинники у поширенні стовбурових нематод. Особливо погіршилася ця ситуація 
після виникнення осередків всихання, які тривалий час залишалися місцями 
розмноження комах-ксилофагів й, одночасно, стовбурових нематод. Така ситуація 
сприяла майже стовідсотковому зараженню нематодами лялечок вусачів, які, 
перетворившись на дорослі особини, сприяли інтенсивному територіальному 
розповсюдженню круглих червів.

Донедавна вважалося, що B. mucronatus не завдає істотної шкоди ялині 
європейській у Карпатському регіоні, проте останніми роками зафіксовані 
непоодинокі випадки її всихання унаслідок зараження стовбуровими нематодами 
в похідних ялинових лісах у поясі букових лісів (Козловський, 2009). Найчастіше 
дерева починають всихати з верхівки. У Карпатах і на Поліссі на наявність 
стовбурових нематод дерева ялини та сосни, які мали всохлу верхівку та зелену 
нижню частину крони. Результати аналізів показали, що всі досліджені дерева 
зі всохлою верхівкою заражені стовбуровими нематодами. Виділення нематод 
проводили з 5 грамів тирси у природному стані вологості.

Результати досліджень. У дереві сосни звичайної віком 95 років зі сухою 
верхівкою, яке відібрано у Свитязькому лісництві Шацького НПП (квартал 17, 
виділ 4, вересень 2015 р.), у стовбурі здорової частини крони стовбурові нематоди 
не виявлені. На межі всихання чисельність нематод на пробу становила 15 тис. 
особин. Ближче до верхівки (відстань 40 см) стовбурових нематод не виявлено, 
а ще через 40 см їх кількість становила 10 тис. на пробу. В інших двох зразках 
всохлої верхівки чисельність нематод становила 10-36 особин. Зважаючи на 
те, що на відстані одного метра є значне зараження стовбуровими нематодами 
нижньої і верхньої частини дерева, а посередині деревина не заражена, вважаємо, 
що відбулося подвійне зараження сосни звичайної стовбуровими нематодами. В 
обох випадках воно виявилося достатнім для всихання верхівки сосни.

У Маневицькому лісництві Маневицького ЛГ (серпень 2014 р.) дослідження 
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суховерхівкової сосни лісової показало, що у зеленій частині крони до висоти 18 
м зараження деревини стовбуровою нематодою відсутнє. На межі всихання (на 
висоті 18 м) відзначені стовбурові нематоди і нематоди-бактеріофаги у кількості 
250 тис. особин на пробу (з них 80 тис. Bursaphelenchus mucronatus, з яких 95% 
представлені личинками 4-го віку, 5% - статевозрілі особини), а вище, у сухому 
стовбурі, виявлені лише бактеріофаги у такій же кількості. Тобто, закупорення 
стовбуровими нематодами трахеїд сосни призвело до її всихання, а у відмерлій 
деревині створилися сприятливі умови для розвитку бактерій та нематод-
бактеріофагів. 

У дереві ялини європейської віком 75 років зі сухою верхівкою, яке відібрано 
у Головецькому лісництві Сколівського ЛГ (серпень 2015 р., висота 860 м н.р.м.), 
у сухій верхівці та на межі всихання стовбурові нематоди не виявлені. У живій 
деревині, перед галуженням, їх чисельність становила 80-120 особин на пробу, а 
дещо нижче по стовбуру 20-26 особин. 

У Чорногірському ПНДЛГ Карпатського НПП відібрано два дерева ялини зі 
всохлими верхівками (серпень 2007 р., 920 м н.р.м.). У всохлих верхівках і на межі 
всихання виявлені бактеріофаги, нижче по стовбуру до зеленої частини дерева 
зафіксовані стовбурові нематоди у кількості 380-480 особин на пробу. 

Ураження стовбуровими нематодами двох дерев ялини європейської на межі 
між зеленою та всохлою верхівкою відзначено також у Вигодському лісництві 
Вигодського ЛГ у кількості 380–410 особин на пробу (серпень 2009 р., висота 
1200 м н.р.м.).

Загалом, у всіх досліджених випадках всихання верхівки ялини європейської 
та сосни звичайної як у Карпатах, так і на Поліссі у деревині виявлені стовбурові 
нематоди. Основне місце їх локалізації – жива деревина перед всохлою 
вершиною, значно рідше і у менших кількостях вони траплялися в основі всохлої 
частини верхівки, а у самій всохлій верхівці відзначені лише поодинокі особини. 
Зважаючи на те, що жодні інші патогенні організми (гриби, комахи-ксилофаги 
тощо), які могли б зумовлювати всихання верхівки не виявлені, то можна з 
високою вірогідністю стверджувати, що всихання верхівки цих дерев зумовлено 
стовбуровими нематодами, зокрема видом Bursaphelenchus mucronatus.
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