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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОЛЯ ТВАРИН

Царик Й.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: zoomus@franko.lviv.ua

Інформація як поняття у різних галузях знань має багато трактувань, напри-
клад, в термодинаміці – міра хаосу; міра складності тощо. Загально прийнятого 
розуміння інформації немає. У нашому випадку інформація – це знання, які отри-
мує споживач (підкреслюємо, не лише людина).

Для інформації властива дискретність, старіння; інформація може бути тексто-
ва, зорова, графічна, хімічна, механічна тощо. В кібернетиці для обчислення інфор-
мації, ввели поняття біта – це мінімальна кількість інформації, яка дорівнює одно-
му двійковому розряду, який може бути рівним одному з двох значень (станів) –  
0 або 1, мегабайт тощо. Розробляється теорія інформаційного поля Землі, яка сто-
сується розгортання генетичної програми розвитку організму в просторі й часі.

Але це вступні речі, перейдемо до інформаційних полів тварин. Нагадаємо, що 
у зоології М.П. Наумов запропонував термін біологічне сигнальне поле тварин, 
який означає характер наслідків їх життєдіяльності [1]. Конкретні дані щодо його 
характеристик подає О.В. Міхеєв [2].

Ми знаємо, що живе, як явище проявляється на трьох рівнях організації: інди-
відуумі, популяції й екосистемі. На індивідуальному рівні інформація може бути 
закодованою в слідах життєдіяльності особин, які проявляються в середовищі, яке 
їх оточує. Що стосується самого середовища, в першу чергу абіотичного, то воно 
володіє притаманною йому інформацією (наприклад, швидкість вітру, характер, 
вологість, рельєф тощо).

Найбільш яскраво інформація проявляється на рівні популяції, яка тісно 
пов’язана з динамікою щільності. Наявність оптимальної щільності популяції вка-
зує на те, що низька й висока щільність особин зумовлюється залученням регуля-
торних механізмів, які працюють за принципом зворотного зв’язку і представлені 
процесами безперервної інформації.

Інформація на індивідуальному рівні, як вже згадувалось, це сліди життєдіяль-
ності організмів, які послужили М.П. Наумову для формування теорії біологічних 
полів. Варто вказати, що в ботаніці О.О. Уранов сформував теорію фітогенних 
полів, встановлення яких потребує спеціальних досліджень [3].

Власне, ці теорії вказують на те, що в екосистемних зв’язках задіяні не лише 
прямі відносини: трофічні, топічні, фабричні, форичні, але й інформаційні, роль 
яких до сьогодні ще повністю не розкрита.

Фон інформації популяції, який твориться окремими особинами, групами осо-
бин не є призначений конкретному індивідууму, він загальний для всіх особин 
даного виду, а також й інших видів.

Що стосується інформаційного поля екосистеми, то це інтегрована сукупність 
внутрішніх і міжпопуляційних інформаційних потоків. У зв’язку з цим, пізнання 
функціонування екосистеми передбачає дослідження й інформаційного її поля. 
Можна думати, що інформаційне поле екосистеми – це її “пам’ять”.
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Що стосується біологічного сигнального поля тварин за М.П. Наумовим, то 
воно є складовою частиною інформаційного поля екосистеми [1]. Біологічне сиг-
нальне поле це фактично груповий механізм управління живою системою, який 
локалізований поза організмом, в оточуючому середовищі і тому є відносно само-
стійний. Біологічне сигнальне поле, само по собі без зв’язку із конкретною біо-
системою не має сенсу.

Для оцінки сигнального біологічного поля (інформації) можна задіяти три па-
раметри: величину, потужність і анізотропність.

Ще одне, на що варто звернути увагу, це власне на те, що біологічне сигнальне 
поле екосистеми – це консортивне сигнальне поле, яке охоплює й фітогенні поля.

Нагадаємо, що середовище для живої системи є характерним для неї інформа-
ційним тлом, в якому відбувається інтерференція інформацій, джерелами якої  
є біотична й абіотична її частини.

Загалом біотичні й абіотичні елементи інформаційного поля впливають на ге-
нотипи особин та генофонди популяцій, стимулюють або пригнічують ту чи іншу 
їхню інформацію, аж до зумовлення стресу (наприклад, смертності залежної від 
щільності особин).

Слід вказати, що в абіотичному середовищі інформація породжена живою сис-
темою, наприклад, характер ґрунту після вирубування лісу тощо, може існувати 
деякий час і без її носія, якщо він зник.

Із цього короткого викладу, можна запропонувати декілька висновків:
1. Інформаційні поля тварин не вивчені. Вони характерні як наземним, так і 

водним організмам.
2. Інформаційні поля в сучасних умовах змін середовища змінюються.
3. Наслідки змін інформаційних полів невідомі.
4. На особливу увагу заслуговує питання гетерогенності простору, як підсилю-

вача або пригнічувача інтенсивності інформаційних полів тварин.
Власне на цьому четвертому пункті дещо коротко зупинимось більш детально. 

Для тварин простір може бути гомогенним і гетерогенним, переважно він гетеро-
генний за багатьма параметрами (температура, вологість, тиск, рельєф, освітле-
ність тощо). Характеристика простору це фактично інформаційне абіотичне поле, 
в якому в часі розгортається процес розвитку живої системи, оскільки зупинити 
плин часу людство ще не навчилось. Тому проблема інформаційного поля тварин 
у просторі й часі потребує окремої розмови.

1. Наумов Н.П. Сигнальные биологические поля и их значения для животных // Журнал об-
щей биологии, 1973. Т. 34, № 6. С. 808–817.

2. Михеев А.В. Временная характеристика следов жизнедеятельности млекопитающих  
в условиях степных лесов Украины // Вісн. Донец. нац. універ. Серія А. Природничі на-
уки, 2008. Вип. 2. С. 374–380.

3. Уранов А.А. Фитогенное поле // Проблемы современной ботаники. М.; Л.: Наука, 1965. 
Т. 1. С. 247–250.
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MORPHOLOGY OF THE PYRENEAN NEWT (CALOTRITON ASPER) 
IN THE PYRENEES MOUNTAINS

Camarasa S.
Universitat de Lleida, Catalonia, Spain
e-mail: sebastiacamarasa@gmail.com

The Pyrenean newt (Calotriton asper) is a salamandrid endemic newt restricted to 
the Pyrenees mountains. It is a newt who lives in the habitat of cold mountain streams 
and some populations also live in lakes.

This study is intended to know the morphological characteristics of the species spe-
cifically the morphological diversity and the variability in their distribution area. The aim 
of this study is to evaluate morphometric diversity and variability of populations at differ-
ent levels: sexual, intrapopulation and interpopulation. For which the sexual dimorphism 
is studied (morphological differences between males and females), as well as the analysis 
of body size and shape diversity and its relation with the habitat (streams and lakes).

Newts were captured by hand and hand-net and kept in a mesh bag until collecting data. 
The adult newts were sexed on the basis of sexual secondary characters: pointed cloaca 
protuberance in females and round and bulbous cloaca in males. In total, 1090 newts were 
sampled from 31 different populations. Fieldwork was carried out from the year 2013 until 
the year 2016. Eight linear morphometric measurements were obtained with a digital cali-
per in total: SVL (snout-vent length), head length (from the tip of the snout to the gular 
fold), maximum head width, hind and forelimb length (taken from the right ventral side), 
limb interval (minimum distance between the closest insertion points of the limbs), tail 
length (taken from the outer edge of the cloacal protuberance) and maximum tail height.

To examine patterns of morphological traits between males and females (in each 
population and between populations), considering the effect of habitat, will be evaluated 
using a multivariate analysis of covariance (MANCOVA), as well as ANOVA compari-
sons on univariate characters. Moreover, a principal component analysis (PCA) will be 
performed to explore the patterns of covariation of the morphometric variables and 
visualize sexual differences. All statistical analyses will be held using JMP Pro 12 (al-
pha = 0.05) on log10 transformed variables.

Although we need to go deeper into the analysis, the first preliminary test revealed 
significant differences in SVL between females and males, and habitats, with interaction 
between these two factors. Thus, within each population, males were larger than females. 
MANCOVA test revealed differences on the body shape between females and males, but 
not between habitats. In addition, there is no significant interaction between these factors. 
The first two factors of the PCA accounted for a large proportion of variance (more than 
80%) and showed a clear pattern of differentiation between males and females, defined by 
the contrast between the most extremely weighted variables: tail length versus head shape 
and forelimb length. Thus, males were characterized by having larger heads, longer limbs, 
shorter limb interval, and shorter and higher tails than females.

The selective mechanisms that can promote the evolution of sexual dimorphism are 
complex and can vary between populations and habitats. Our results will indicate if there 
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is morphological variation within sexes, populations and habitats, possibly pointing to 
underlying ecological mechanisms and can allow us to understand the evolution of this 
phenomenon in the species.

БІОТОПІЧНА ТА ПРОСТОРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УГРУПОВАНЬ 
ЗЕМНОВОДНИХ БАСЕЙНУ р. СВІЧА

Андріїшин Б. О.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: bohdanoksalat@gmail.com

Відомо, що при різному антропогенному навантаженні, склад угруповань зем-
новодних істотно різниться [4]. Відтак, метою нашого дослідження було встано-
вити сучасний стан угруповань земноводних у оселищах, які піддаються антропо-
генному впливові різного ступеня інтенсивності: природні ділянки, де антропо-
генне навантаження майже не відчутне, агроценози, де антропогенний чинник 
проявляється відчутніше та в трансформованих оселищах, де антропогенне на-
вантаження проявляється найвідчутніше.

Об’єктом дослідження були угруповання земноводних, а предметом дослі-
джень – їх біотопічні та просторові особливості у басейні р. Свіча.

Конкретними завданнями дослідження були: встановлення видового складу 
угруповань земноводних в різноманітних умовах басейну ріки Свіча (умови міста, 
природні оселища та агроценози), виявлення їх біотопічних особливостей на до-
сліджуваній території залежно від рівня антропогенного впливу на оселища, по-
рівняння стану батрохоугруповань у досліджуваних локалітетах, проведення ана-
лізу β-різноманіття угруповань земноводних у локалітетах, які порівнювали.

Дослідження проводили протягом 2013–2017 рр. на території басейну р. Свіча 
(Івано-Франківська та Львівська області). Збір матеріалу проводився трьома спо-
собами: відловом амфібій у водоймі і на суходолі вручну, за допомогою водного 
сачка з подальшим встановленням виду амфібій, а також маршрутним обліком [2]. 
Маршрути були вибрані так, щоб вони пролягали найбільш характерними для зем-
новодних біотопами: водойми малого та середнього розміру на природних ділян-
ках та в межах агроценозів, також невеликі лісові ділянки і водойми в межах місь-
кої забудови [3].

Порівняльну динаміку угруповань земноводних проводили за їхнім видовим 
багатством на кожній із досліджуваних площ за видовими відмінностями між ними, 
що зумовлені саме просторовим градієнтом (β-різноманіття). Для встановлення 
β-різноманіття використали показник абсолютного значення (βабс) та індекс поді-
бності Сьоренсена (Cs); значення останнього змінюється в діапазоні від 0 до 1, при-
чому, чим воно менше, тим більша видова відмінність між угрупованнями: 

Βабс = (a–j) + (b–j) й Cs = 2j/(a + b),
де: a і b – загальна кількість видів в угрупованнях, що порівнюються, j – кількість 
спільних у них видів [4].

Під час дослідження земноводних басейну р .Свіча всього було виявлено 623 
представники земноводних 15 видів, серед яких: саламандра плямиста Salamandra 
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salamandra, тритон звичайний Lissotriton vulgaris, тритон карпатський Lissotriton 
montandoni, тритон альпійський Ichthyosaura alpestris, тритон гребінчастий Triturus 
cristatus, кумка червоночерева Bombina bombina, кумка жовточерева Bombina 
variegata, ропуха сіра Bufo bufo, квакша східна Hyla orientalis, жаба трав’яна Rana 
temporaria, жаба гостроморда Rana arvalis, жаба прудка Rana dalmatina, жаба озер-
на Pelophylax ridibundus, жаба ставкова Pelophylax lessonae та жаба їстівна 
Pelophylax esculentus.

Судячи з результатів дослідження, гірська частина басейну загалом представ-
лена 14 видами земноводних: S. salamandra, L. vulgaris, L. montandoni, I. alpestris, 
T. cristatus, B. variegata, B. bufo, H. orientalis, R. temporaria, R. arvalis, R. dalmatina, 
P. ridibundus, P. lessonae, P. esculentus. На рівнинній частині басейну було виявлено 
такі види: B. variegata, P. lessonae, P. esculentus, B. bufo. Весь басейн ріки населя-
ють такі види, як T. cristatus, B. bufo, P. lessonae, P. esculentus. На нашу думку, та-
кий розподіл є цілком нормальним і підтверджує літературні дані щодо поширен-
ня цих видів [4]. Щоправда, тритон гребінчастий та жаба ставкова не виявлені у 
значних кількостях і є більш вибагливими до розміру водойм та якості води у них.

Щодо приуроченості амфібій до оселищ з різним типом антропогенного на-
вантаження, то на природних ділянках (букові та мішані ліси в Карпатах, також 
водойми, які до них прилягають, ріки та їх заплави тощо) було виявлено 11 видів 
земноводних, зокрема це S. salamandra, L. montandoni, T. cristatus, I. alpestris, 
B. bufo, B. variegata, P. esculentus, B. bombina, R  temporaria, R. arvalis, R. dalmatina. 
Аграрні ділянки (діючі та занедбані пасовища й сінокоси, водойми поблизу діля-
нок з активним господарюванням людини) представлені дев’ятьма видами – це 
B. bufo, B. variegata, B. bombina, T. cristatus, L. vulgaris, R. arvalis, R. dalmatina, 
P. esculentus, P. lessonae. Ділянки зі значним антропогенним навантаженням (місь-
ка та сільська урбоекосистеми, штучні водойми, які експлуатуються, автошляхи та 
колії на автошляхах, заповнені водою) представлені десятьма видами, серед яких: 
B. bufo, B. variegata, T. cristatus, L. vulgaris, L. montandoni, R. dalmatina, P. ridibundus, 
P. esculentus, P. lessonae. П’ять видів земноводних населяють всі типи оселищ – 
T. cristatus, B. variegata, B. bufo, R. dalmatina, Р. esculentus. Майже всі види, крім 
жаби прудкої та тритона гребінчастого, підтверджують свою невисоку екологічну 
вибагливість до біотопів та високу видову пластичність. Парадоксальним резуль-
татом роботи для нас виявилась присутність жаби прудкої практично в усіх осели-
щах. Проте, оскільки цей вид досі мало вивчений, припускаємо, що він тут тра-
плявся і раніше, але, мабуть, в менших кількостях. Ці амфібії приурочені до Кар-
патської частини басейну і траплялися в таких оселищах як периферія міста, агро-
ценози та природні ділянки [1].

Порівнюючи рівнинну та карпатську ділянки басейну Свічі, можна прослідку-
вати середню видову подібність між угрупованнями земноводних. Їх різноманіття 
на природних ділянках та агроценозах має меншу видову подібність, ніж на при-
родних ділянках та істотно трансформованих оселищах, а також агроценозах та 
трансформованих людиною оселищах (табл.).

Таким чином, вперше проведено комплексні батрахологічні дослідження на 
території басейну р. Свіча, зокрема нам вдалось уточнити видовий склад амфібій, 
що входять до складу угруповань, а також встановити їх біотопічні та просторові 
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особливості в досліджуваному регіоні. Виявлені нами 15 видів земноводних ста-
новлять 75% батрахофауни України. Сподіваємось, що наші дослідження спону-
кають науковців до подальшого вивчення земноводних у цьому регіоні. 

Абсолютні значення показників β-різноманіття (βабс) та індекси подібності 
Сьоренсена (Cs) для угруповань земноводних в басейні р. Свіча

Порівнювані 
локалітети

Рівнинна і 
гірська 
ділянки

Природні 
ділянки і 

агроценози

Природні ділянки  
і трансформовані 

людиною оселища

Агроценози і 
трансформовані 

людиною оселища
Cs 0,56 0,8 0,67 0,63

βабс 10 4 7 7

1. Андріїшин Б, Гнатина О, Бойків М, Решетило О. Недавні знахідки жаби прудкої Rana 
dalmatina (Anura, Ranidae) в Долинському районі Івано-Франківської області // Матер. 
наук. конф. “Молодь і поступ біології”, (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). Львів: Сполом, 2016. 
С. 192. 

2. Измерение и мониторинг биологического разнообразия: стандартные методы для 
земноводных: Пер. с англ. М.: Изд-во КМК, 2003. 380 с.

3. Лада Г.А., Соколов А.С. Методы исследования земноводных: Научно-методическое посо-
бие. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. 75 с.

4. Писанець Є.М. Земноводні України. Київ, 2007. 192 с.
5. Решетило О.С. Різноманіття угруповань земноводних в українській частині басейну ріки 

Прип’ять // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Львів, 2011. Вип. 56. 
С. 111–120.

ФРАГМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОПУЛЯЦІЙ РОСЛИН

Білонога В. М.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

e-mail: v_bilonoha@ukr.net

У контексті можливих кліматичних змін і посилення антропогенного тиску на 
природні екосистеми окремої уваги заслуговують питання фрагментації популя-
цій рослин у межах природоохоронних територій. Руйнування цілісності популя-
ції зазвичай супроводжується зменшенням загальних розмірів оселища та її чи-
сельності. Внаслідок демографічних втрат виникає загроза життєздатності попу-
ляції, знижуються потенції до самовідновлення включно з можливістю цілковито-
го зникнення ізольованих фрагментів і локальних популяцій у найбільш екстре-
мальних випадках. Тобто, фрагментація є потенційною загрозою для біорізнома-
ніття наземних екосистем, загрожуючи довготерміновому існуванню виду, осо-
бливо у малих ізольованих оселищах.

Зумовлена зовнішніми чинниками фрагментація популяції пов’язана з руйну-
ванням певної її структурної цілісності та виникненням ізоляційних бар’єрів між 
окремими групами особин популяції. При цьому визначальною у функціонуванні 
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фрагментованої популяції є конфігурація та проникність таких бар’єрів. Водночас, 
фрагментація це не обов’язково повна і остаточна ізоляція в просторі і часі. Харак-
тер, спрямованість, інтенсивність зв’язків між окремими фрагментами можуть змі-
нюватись або втрачатися цілком на різні часові проміжки. Певною формою фраг-
ментації є також виникнення в популяції бар’єрів з аномально низькою інтенсивніс-
тю зв’язків, притаманних популяції. У певних випадках, наприклад, дрейф популяції 
монтанних видів рослин вздовж вертикального профілю внаслідок кліматичних 
змін, пасторального чи лісогосподарського навантаження, фрагментація і спровоко-
вані нею втрати можуть компенсуватися за рахунок колонізації нових територій.

Втрата цілісності провокує зміни не тільки у функціонуванні групи – часткової 
популяції чи субпопуляції, – але й індивідууму. Фрагменти, які виникають внаслі-
док руйнування первинної цілісної материнської популяції, є осередками існуван-
ня популяції в нових демографічних і, часто, ценотичних умовах. Фрагментація 
може негативно впливати на життєздатність цілковито чи частково ізольованих 
популяцій, зменшуючи інтенсивність та кількість зв’язків між особинами, ліміту-
ючи насіннєве та вегетативне розмноження. Наприклад, руйнування монолітності 
локусів певних видів рослин може нівелювати їхню здатність до реалізації опти-
мальної індивідуальної стратегії. Тобто, індивідуум у малочисельній малій ізольо-
ваній популяції є обмежений функціонально.

У результаті фрагментації популяції можуть відбуватися зміни на індивідуаль-
ному рівні у характері функціонування генеративної сфери, перерозподілу матері-
ально-енергетичних ресурсів на підтримання життєвості особини. Для вегетатив-
но рухливих видів типовим є збільшення частки спеціалізованого вегетативного 
розмноження. На груповому рівні такі зміни супроводжуються зниженням чисель-
ності популяції в цілому або, принаймні,зниженням частки потомства насіннєвого 
походження.

Окремі осередки можуть бути ізольованими цілковито, або пов’язаними між 
собою обміном чи одностороннім потоком діаспор. Взаємозв’язки між фрагмента-
ми можуть бути паритетними або асиметричними. Внаслідок фрагментації інтен-
сифікується вплив крайових ефектів. Особливо негативними є наслідки фрагмен-
тації для малочисельних видів, малорухливих видів і видів, нездатних поширюва-
ти діаспори на великі відстані. Водночас, фрагментація є надзвичайно важливим 
моментом у питанні збереження конкретних видів, які вимагають цілісних (не 
фрагментованих) територій.

Наслідками дії різних чинників можуть бути різні типи фрагментації вихідної 
популяції. За аналогією класифікації фрагментації оселищ, запропонованої Мак-
Гарігалом, Кашманом і Реганом [1], це може бути перфорація цілісного масиву 
популяції при збереженні її зовнішніх контурів, розпад на окремі фрагменти  
з низькою інтенсивністю внутрішньопопуляційних зв’язків, повна ізоляція фраг-
ментів і формування локальних популяцій з подальшим зменшенням їх розмірів  
і демографічними втратами, трансформація окремих локальних популяцій до ста-
тусу субпопуляційних утворень та їхнє цілковите зникнення. Залежно від еколого-
біологічних особливостей виду, а також від природи та інтенсивності чинника, 
який викликає фрагментацію, такі зміни можуть відбуватись у певній послідов-
ності чи паралельно, ініціюватись одна одною або бути незалежними.
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Чим меншими є фрагменти, тим вищою стає ймовірність втрати взаємозв’язків 
між ними. Автономність функціонування може бути причиною формування інди-
відуальних алгоритмів розвитку для кожного фрагменту популяції чи субпопуля-
ції і, у підсумку, розбалансованості демографічних зв’язків. Окремі ізольовані ло-
куси популяції втрачають самодостатність і стають залежними від демографічних 
субсидій з боку більш “успішних” фрагментів. Повна ізоляція неминуче завершу-
ється згасанням такого локусу.

1.  McGarigal K., Cushman S., Regan C. Quantifying Terrestrial Habitat Loss and Fragmentation: 
A Protocol. Department of Natural Resources Conservation University of Massachusetts. 2005. 
113 p.

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА САНІТАРНИЙ СТАН ВІКОВИХ ДЕРЕВ 
ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “МЕДОБОРИ”

Бугальська І. І.
Природний заповідник “Медобори”, смт Гримайлів

e-mail: medobory@gus.tr.ukrtel.net

Природна рослинність заповідника “Медобори” представлена лісовими, степо-
вими, чагарниковими, лучними, лучно-степовими та наскельно-степовими фітоце-
нозами. Найбільшу площу займають лісові угрупування – 93,1%. Основною лісо-
твірною породою є дуб звичайний (Quercus robur L.), деревостани з ним у складі 
займають 48,2% покритих лісом земель. Вікові лісостани збереглися фрагментар-
но. На території природного заповідника “Медобори” переважають середньовікові 
деревостани – ними зайнято 4540,4 га (50,5% площі ділянок, вкритих лісовою рос-
линністю). Стиглі та перестійні деревостани займають 1614,2 та 910,8 га, що ста-
новить відповідно 18,0% та 10,1% площі вкритих лісовою рослинністю земель [3]. 
У заповіднику в середньовікових деревостанах поодиноко трапляються вікові (ста-
рі) дерева: дуба звичайного, граба звичайного, липи серцелистої та інші. 

В природному заповіднику “Медобори” поодинокі вікові дерева дуба звичай-
ного досліджувались методом маршрутних обстежень впродовж вегетаційних се-
зонів 2012-2016 рр. Під час польових досліджень здійснено біометричні виміри 
вікових дерев заповідника та оцінено їх санітарний стан. При визначенні біоме-
тричних показників встановлено такі параметри: висота дерева висотоміром В-3 
до метра; діаметр стовбура на висоті 0,05 м та 1,3 м від землі мірною вилкою до 
сантиметра; розмір крони: висота (м) обчислена як відстань від першого живого 
сучка до вершини, найбільша ширина (м) з півночі на південь та з заходу на схід 
рулеткою до метра. Також, використовуючи прилад системи GPS Garmin, встанов-
лено географічні координати кожного екземпляра вікового дерева, які позначені на 
карті природного заповідника, з урахуванням квартальної сітки. 

Оцінку санітарного стану вікових дерев дуба звичайного, згідно Санітарних 
правил в лісах України [1], проведено за шестибальною шкалою: І – здорове дере-
во, ІІ – ослаблене, ІІІ – дуже ослаблене, ІV – всихаюче, V – свіжий сухостій, VІ – 
старий сухостій.
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Орієнтовний вік дерев розраховано за формулою: B = k*l, де B – вік дерев, 
роки, k – емпіричний коефіцієнт (для дуба звичайного – 0,7-0,8), l – обхват стовбу-
ра (см) на висоті 1,3 м. Розподіл деревних порід за віковими категоріями здійснено 
за модифікованою шкалою В.П. Шлапака: 1 бал – потенційно вікові (близько 100 
років); 2 бали – вікові (від 100 до 200 років); 3 бали – багатовікові (від 200 до 1000 
років); 4 бали – стародавні (від 1000 і більше років) [2]. Станом на 2016 рік на те-
риторії заповідника обліковано 34 екземпляри вікових дерев дуба звичайного 
(табл.). Найбільша кількість вікових дерев дуба звичайного виявлена у Краснян-
ському лісництві – 14 дерев, дещо менше у Городницькому та Вікнянському, де 
зростає по 10 дубів.

Вікові дерева дуба звичайного характеризуються унікальними значеннями біо-
метричних показників (табл.). Діаметр стовбура на висоті 1,3 м від поверхні землі 
коливається у межах від 46 см (№ 34) до 120 см (№ 16 та № 20). Варто зазначити, 
що у десяти дерев діаметр стовбура становить 90–120 см, а у двадцяти двох – 
60–90 см. Висота вікових дубів знаходиться в межах від 18 м (№ 18, 21, 23, 25) до 
32 м (№ 12, 14, 20). При цьому висота двадцяти двох дерев становить 25–30 м, 
трьох – 20–25 м і лише двох – менше 20 м. Сприятливі фізико-географічні та клі-
матичні умови також знайшли своє відображення на розмірах крони. В межах за-
повідника цей біометричний показник змінюється від 3 до 18 м. У більшості ви-
падків переважає орієнтація крони північ-південь, що є типовим для цього виду. 
Загалом, враховуючи діаметр стовбурів дерев на висоті 1,3 м від поверхні ґрунту 
та висоту дерев, встановлено, що найбільш кремезними виявилися вікові дуби 
№ 11, 16, 20.

Біометричні показники та орієнтовний вік вікових дерев дуба звичайного

Номер
дерева

Діаметр 
стовбура 

дерева, см

Висота 
дерева, м

Розмір крони, м Орієнтовний вік дерева, роки

північ–південь схід–захід мінімальний максимальний

1. 74 26 8 9 165 185
2. 79 26 13 12 175 200
3. 71 27 13 12 155 180
4. 67 28 16 12 150 170
5. 71 28 11 7 155 180
6. 107 26 18 16 235 270
7. 94 30 8 12 205 235
8. 97 29 12 14 215 245
9. 102 31 12 10 225 255
10. 96 30 9 8 210 240
11. 110 28 8 3 240 275
12. 87 32 8 8 190 220
13. 85 29 6 9 185 215
14. 89 32 6 8 195 225
15. 100 30 10 8 220 250
16. 120 30 15 17 265 300
17. 80 24 15 16 175 200
18. 80 18 12 9 175 200
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Номер
дерева

Діаметр 
стовбура 

дерева, см

Висота 
дерева, м

Розмір крони, м Орієнтовний вік дерева, роки

північ–південь схід–захід мінімальний максимальний

19. 70 20 10 8 155 175
20. 120 32 5 12 265 300
21. 85 18 12 6 185 215
22. 105 26 6 8 230 265
23. 60 18 6 8 130 150
24. 60 19 10 8 130 150
25. 80 18 6 8 175 200
26. 90 25 10 12 200 225
27. 90 19 7 8 200 225
28. 61 23,5 8 12 135 155
29. 57 30 5 8 125 145
30. 70 30 6 8 155 175
31. 62 30 8 10 135 155
32. 68 28 4 7 150 170
33. 72 31 7 11 160 180
34. 46 31 9 11 100 115

За розрахунками орієнтовний вік вікових дерев дуба звичайного коливається  
в межах від 100–115 років (№ 34) до 265–300 років (№ 16, 20). Варто наголосити, 
що орієнтовний вік дванадцяти дерев – 150–200 років, чотирнадцяти дерев – 200–
275 років, п’яти дерев – 125–155 років. Використовуючи модифіковану шкалу 
В.П. Шлапака, віковий стан дерев дуба звичайного оцінено як віковий (шість де-
рев) та багатовіковий (шістнадцять дерев). Ще дванадцять дерев знаходяться на 
умовній межі цих двох категорій [2]. 

Встановлено, що двадцять вісім вікових дерев дуба звичайного мають найкра-
щий санітарний стан – без ознак ослаблення, одне дерево – ослаблене, три дерева – 
дуже ослаблені, і лише два дерева (№ 12, 24) віднесено до категорії всихаючі.

Отже, вікові дерева дуба звичайного природного заповідника ‘Медобори” ха-
рактеризуються унікальними біометричними показниками (висота 18–32 м, діа-
метр стовбура – 46–120 см). Їх загальний санітарний стан є добрим. Зростаючи  
у максимально сприятливих природно-кліматичних умовах, вони добре розвинені, 
регулярно цвітуть та плодоносять й практично не вражені шкідниками та хворо-
бами. Всі екземпляри дерев дуба звичайного належать до вікових і багатовікових. 
Вікові дерева дуба звичайного мають певну природоохоронну, наукову, історичну 
та педагогічну цінності.

1. www.zakon.rada / Санітарні правила в лісах України (затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.07.1995 р., № 555) [Електронний ресурс].

2. Шлапак В.П., Музика Г.І., Вітенко В.А. та ін. Біометричні показники вікових деревних 
рослин дендропарку “Софіївка” та їх розподіл за віковими категоріями // Науковий вісник 
НЛТУ України. 2011. Вип. 21.5. С. 8–15.

3. Літопис природи // Природний заповідник “Медобори”. Гримайлів, 2015. Книга 22. С. 132.
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ШЛЯХИ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ

Бусленко Л.В., Іванців В.В.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

e-mail: lesybuslenko@rambler.ru

Ґрунтові олігохети родини Lumbricidaе в процесі тривалої еволюції заселили 
різні типи ґрунтів. Для вивчення шляхів і закономірностей пристосувальної ево-
люції дощових черв’яків необхідно розглянути їх життєві форми, морфо-екологіч-
ні угрупування в різних природних умовах та екологію. 

На даний час відомо більше 250 видів ґрунтових олігохет родини Lumbricidaе [5]. 
Цих тварин умовно відносять до мезофауни, розміри яких можуть досягати до 20–
30 см. Поширення представників мезофауни, в значній мірі, залежить від щільності 
ґрунтового середовища. А тому, виникає ряд проблем, які пов’язані з локомоцією їх 
у щільному субстраті, а саме: диханням, знаходженням їжі, розмноженням [3, 4].

Щільність ґрунту є одним з чинників поділу представників родини дощових 
черв’яків на морфоекологічні групи: ендогенну, епігейну, норну [7].

Дощові черв’яки ендогейної групи заселяють мінеральні ґрунтові горизонти  
і живляться у мінеральному горизонті. 

Епігейна група черв’яків заселяє поверхню ґрунту, часто їх називають підстил-
ковими. За несприятливих умов знаходять прихисток в норах у поверхневому го-
ризонті.

Дощові черв’яки норної групи мають здатність прокладати глибокі нори, проте 
живляться органічними рештками, які знаходяться на поверхні ґрунту. Риюча ді-
яльність дощових черв’яків зумовлена значною перебудовою шкірно-м’язової 
системи [5].

Найменші морфо-фізіологічні зміни властиві епігейній групі. Захисний кути-
кулярний шар їх шкірно-м’язового мішка є найтоншим, оскільки він не піддається 
дії механічних чинників. Найбільш товстим кутикулярний шар є у норної групи. 
Цю особливість можна пояснити щільністю ґрунтових горизонтів.

Значна роль у локомоції особин належить будові повздовжніх м’язових воло-
кон. Їх диференціюють на перисті і пучкуваті. Перистий тип м’язових волокон 
наявний не тільки у епігейної групи черв’яків, але і у типово ґрунтових видів. Їх 
кіноплазматичні волокна мають більшу довжину і скоротливість фібрил. Особини 
видів з даним типом повздовжніх волокон є рухоміші і відзначаються значною 
локомоторністю і маневреністю. Що не можна сказати про особин з пучкуватим 
характером розташування м’язових волокон. Серед представників дощових черв’я-
ків наявне поєднання пучкуватого типу розміщення м’язових волокон у передній 
частині тіла. з перистим розташування повздовжніх м’язів за пояском.

Представляє певну зацікавленість підгрупа амфібіотичних форм. Багато видів 
можуть тривалий час знаходитися у перезволоженому ґрунті і, навіть у затоплено-
му. Амфібіотичні види здатні живитися під водою і піддавати трансформації пере-
гній, який міститься в ґрунті. Вони також використовують рослинні рештки з дна 
водойм як субстрат для живлення. Іноді вони здатні тривалий час знаходитися  
в ґрунті, особливо, під час діапаузи.
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Чітко простежується зв’язок морфо-екологічних груп дощових черв’яків з харак-
тером живлення. Зазначимо, що ця група тварин є типовими сапрофагами і здатна 
живитися слабко розкладеними рослинними рештками, іноді, фрагментами зелених 
трав’янистих рослин. Форма кишечника у них чіткоподібна, а не циліндрична [6].

Інші види можуть як їжу використовувати перероблений рослинний матеріал. У 
кишечнику в них наявний добре розвинутий тифлозоль, що має різну складність.

Важливою адаптацією для дощових черв’яків є забезпечення їх киснем з допо-
могою дихального пігменту крові або гемолімфи [1]. Кисень на поверхні тіла 
зв’язується пігментами і від них поступає в клітини. Можна стверджувати, що це 
є найбільш прогресивний механізм газообміну. Гемоглобін може насичувати орга-
нізм киснем при дуже низькому парціальному тиску, чим і пояснюється висока 
ефективність і прогрес. При низькому тиску пігмент функціонує як депо кисню 
під час тимчасової гіпоксії чи відсутності дихання. Відомо, що дощові черв’яки 
дихають поверхнею тіла. Власне шкіра пронизана великою кількістю судин. По-
верхня шкіри змочується слизистими виділеннями. Адаптація дощових черв’яків 
до дефіциту кисню спрямована на підсилення синтезу гемоглобіну.

Дощові черв’яки, які знаходяться в товщі ґрунту, є найбільш чисельними і ак-
тивними серед мезосапрофагів. Під час прокладання в ґрунті ходів вони спричи-
нюють руйнування ґрунтових капілярів і формують систему повітряних ходів. Од-
ночасно, дощові черв’яки здатні до нормального газообміну в умовах часткової 
гіпоксії, що утворюється в мінеральному горизонті [2]. 

Колонізація чи заселення дощовими черв’яками життєвого ярусу, мабуть, йшли 
різними адаптивними шляхами. Немаловажну роль у цьому процесі відіграла по-
ява повітряного дихання, що стимулювалося нестачею кисню. Це дозволило різко 
підвищити рівень енергооб’єму і компенсувати затрати на подолання сил гравіта-
ції в наземному середовищі. Крім того потрібно наголосити, що вихід дощових 
черв’яків в наземний ярус відбувся не з води, а з поверхні суші. Заселення міне-
ральних горизонтів ґрунту наземними формами йшло шляхом пристосування ди-
хання в умовах часткової гіпоксії та, в подальшому, утворення системи аерації 
мінерального горизонту. 

Комплексу екологічних умов (адаптивна зона) властиві крайні варіанти фізико-
географічних, біологічних умов, при яких ґрунтові олігохети можуть існувати.

Розвиток дощових черв’яків в межах такої адаптивної зони може мати трива-
лий період, але процес може бути обмежений тривалістю існування самої адаптив-
ної зони. Дослідження особливості еволюційного розвитку дощових черв’яків 
вказує на алогенезний напрямок еволюції. Потрібно зазначити, що він відбуваєть-
ся на основі загальних особливостей будови і функціонування організмів. При 
чому, члени групи перебувають в однакових стосунках з середовищем. Алогенез 
кожної конкретної групи завершується спеціалізацією. 

Отже, заселення дощовими черв’яками забезпечило наземним безхребетним 
можливість прогресивної еволюції, яка супроводжувалася активною дивергент-
ністю форм в розвитку аломорфних пристосувань до живлення, локомоції і орієн-
тації в ґрунті. 
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ІНТРОДУКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ОДНОДОЛЬНИХ РОСЛИН  
ЗА 2014–2015 рр. КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ

Вербицька Г. А.
Кременецький ботанічний сад

e-mail: aniverbitska@ukr.net

Однодольні - клас, який домінує на багатьох частинах планети. За біомасою, 
однодольні складають більшість рослин у сільському господарстві [2]. 

У 2014–2015 рр. колекція однодольних рослин Кременецького ботанічного 
саду складала - 89 видів природної флори, та 3 сорти (Ipheion uniflorum cv.’’Wisles 
Bley’’, Iridodictium ‘’Lady Beatrix’’ Stanleg, Iris hungarica Waldst. et Kit). Інтродук-
ція даних видів у ботанічному саду є одним із перших напрямків їх збереження та 
розмноження. Такі дослідження рослин, сприяють збільшенню біорізноманіття, 
забезпечують виживання рослин – інтродуцентів у нових для них умовах існуван-
ня. Успішність інтродукції залежать від інтенсивності плодоношення, насіннєвого 
та вегетативного розмноження, стійкості до шкідників і стан після зими [3,4,5,6]. 
Перспективність однодольних рослин Кременецького ботанічного саду оцінюва-
лась шляхом підсумуванням балів за усіма ознаками [1].

За загальним станом розвитку в колекції однодольних протягом цих двох років, 
переважать 40% рослин – інтенсивність цвітіння та габітус яких не відрізняються 
від таких як у природі.

За період фітопатологічних та ентомологічних спостережень ушкодження рос-
лин шкідниками не відмічено, обстеження виявили ураження рослин лише хворо-
бами. Основними органами рослини, які пошкоджувались були листки та стебла. 
Загалом, страждали від хвороби 2% рослин зі ступенем ураження від 10 до 30%. 
Отже, майже усі представники однодольних рослин Кременецького ботанічного 
саду показали високу стійкість до шкідників та хвороб.
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За даними фенологічних спостережень відміченно, що переважна більшість 
рослин 76% оцінена 3-ма балами, що говорить про те, що дані види однодольних 
рослин стабільно плодоносять та дають значний самосів. Також, природні види 
колекції однодольних добре приживаються при вегетативному та насіннєвому роз-
множенні. 

Результати успішності інтродукції колекції однодольних рослин Кременецького ботанічного 
саду за 2014–2015 рр.: МП – малоперспективні; П – перспективні; ОП – особливо перспективні

Отже, за даними результатами інтродукції, малоперспективними рослинами  
є лише 6%, решта є перспективними та особливо перспективними рослинами.  
Через це, необхідно і надалі поповнювати колекцію однодольних Кременецького 
ботанічного саду такими родами як Arrhenatherum, Briza, Allium, Carex, Melica, 
Bromopsis, Calamagrostis,та ін. їх можна широко використовувати в озелененні та 
флористичних композиціях.
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МЕЗОКЛІМАТУ НА РОЗВИТОК СОЦІУМУ

Гнатів П.С.
Львівський національний аграрний університет

e-mail: pshnativ@ukr.net 

Сучасна криза природокористування і нез’ясована причина стрімкого приско-
рення змін клімату, які сукупно загрожують розбалансуванню навколишнього се-
редовища життя людини, спаду сільськогосподарського виробництва [10], росту 
соціальної напруги й конфліктів, аж до збройних включно, зумовлюють потребу 
дослідити ретроспективу антропотрансформації ландшафтів, еволюції взаємоза-
лежності природних процесів і соціальних перетворень. Це потрібно для розро-
блення дієвих заходів у захисті довкілля.

На основі реконструкції динаміки ландшафтних екосистем маємо за мету по-
казати визначальну роль місцевих природних ресурсів і поведінкової адаптації  
в історії виживання й становлення українського соціуму, у т.ч. у південно-західно-
му Поділлі від розпаду Другого Риму до започаткування української політичної 
нації у добу Козаччини. 

За методологію палеоекології ми використовуємо методи палеогеографії, па-
леокліматології, палеобіології, антропології, археології, історичної демографії  
й суспільної історії [1, 8] для реконструювання у вербальних і графічних моделях 
екосистем минулого, щоби зрозуміти умови й чинники становлення українського 
соціуму. Як природне тло соціальних змін на теренах України використовуємо ре-
конструкційну модель динаміки клімату за показником коливання приземної тем-
ператури у північній півкулі від Різдва Христового (Р.Х.) до початку сталих метео-
рологічних спостережень, запропоновану Б. Фаганом [2].

Становлення соціуму Поділля і занепад Золотої Орди
У попередніх працях чергова хвиля погіршення клімату (похолодання й гумі-

дизація) зазначена нами від ІІІ ст. після Р.Х., що, за нашою гіпотезою, стало голов-
ною причиною кризи виробництва і суспільних потрясінь у Євразії. На тлі таких 
глобальних трансформацій природи простежуємо період занепаду Римської Імпе-
рії і початок раннього феодалізму. Ще від початку вступу у Залізну добу кліматич-
на ситуація в Євразії зумовила величезні міграційні потоки [9] – період Великого 
переселення народів. Воно тривало не лише з напівпустельних і степових зон Єв-
разії, а й із Північної, Прибалтійської та Північно-східної Європи. Ці процеси зго-
дом стали природним тлом формування і закріплення на тривалий період жорсто-
кого суспільного ладу – середньовічного феодалізму. Наступні хвилі сприятливих 
кліматичних змін (до 400-го року після Р.Х.) активізували життя місцевих пле-
мен – антів (сарматів – рабовласницьке виробництво), які, об’єднавшись зі східни-
ми кочовиками гунами, змели або асимілювали як північних прибульців, так і або-
ригенів на їхніх корінних землях [9].

З погіршенням кліматичних умов у бік похолодання, готські племена мігрували 
звідти спочатку в Померанію (тепер північна Польща), потім розділилися і пішли 
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на південь – у тепліший клімат. 230 року по Р.Х. у Причорномор’ї виникає держа-
ва Рейхготланд. Найбільшої могутності вона досягла за часів правління готського 
вождя Германаріха (332–375 рр.) та його наступника Вінітарія, коли у південних 
степах теперішньої України після тривалого потепління встановився вологий та 
прохолодний клімат, що був комфортнішим для цього північного етносу, ніж сухий 
степовий. 

У найхолодніші роки досередньовічного періоду першого тисячоліття після 
Р.Х., а саме 455 р. Рим розгромили, гнані з півночі холодами, вандали. VI і початок 
VII cт. відрізняються зниженням середньорічної температури, гумідизацією кліма-
ту півдня України і спалахом у цей час популяцій слов’янських племен. Це стиму-
лювало їх масово розселятися південніше – за Дунай на Балкани, де вони, викорис-
товуючи гористу місцевість, достаток кам’яного матеріалу для укріплень та гірські 
річки для облаштування млинів, пристосувалися ефективно використовувати вели-
кий екопотенціал ландшафтних екосистем [2, 4], підтримувати виробництво мате-
ріальних благ, боронитися від ворогів. Тут вони закріпилися й збільшувалися чи-
сельно на таких же родючих землях долин річок, які були поширені у степовій 
Україні, коли там встановлювався гідротермічний коефіцієнт рівня одиниці.

Від XII до початку XIIІ ст. численні дрібні тюркські племена, монголи, казахи 
й ін., кочували у прикордонних землях Китаю і всю силу й енергію витрачали на 
боротьбу з голодом, на міжплемінні й родові війни за бідні кормовими ресурсами 
степові й напівпустельні пасовища. Номади природно харчувалися виключно 
м’ясною їжею, урізноманітнюючи її кумисом, а така дієта є метаболічною осно-
вою природної агресії. 1206 р. наймогутніші групи племен обрали собі вождя, 
дали йому ім’я Чингізхан і всі потрібні повноваження, як хану над ханами (рис.).

 

Схема динаміки кліматичних змін і території грабунку васальних володінь Золотої Орди  
у період збільшення популяції кочовиків і коней та зростання її військової потужності
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На тлі столітньої стрімкої гумідизації в бідних рослинністю степових і напів-
пустельних ландшафтів, потужного зростання біопродуктивності трав’яних еко-
систем і приросту популяцій диких коней, сайгаків, сибірських козуль тощо, на-
ступними кроками Чингізхана стали спрямування об’єднаної військової сили й 
агресії племен проти сусідніх осілих цивілізацій. Так завдяки винятково сприятли-
вим для кочових племен природним умовам і зрослим ресурсам, у т.ч. людським, 
утворилася унікальна в історії людства, номадична супердержава – Золота Орда. 
Уже 1237 р. на кордонах Русі з’явилося різноплемінне, але переважно монголо-
татарське військо на чолі з ханом Бату (Батиєм) – онуком Чингізхана. Кочовики 
спочатку зруйнували міста Рязань, Суздаль і Володимир, а 1240 р. дійшли до Ки-
єва. На початку грудня 1240 р. Київ упав під ударами кочовиків, а військова міць 
Золотої Орди ще більше зростала.

У добу найбільшої потужності Золотої Орди 1257–1258 рр. в атмосферу Землі 
потрапила велика кількість вулканічних викидів, встановився найвищий рівень 
вмісту сірки – приблизно за розрахунками [6] 64 Мт, а також утворених від вулка-
нічної активності сульфатних аерозолів 258 Тг. Лише 529 року по Р.Х. обсяг атмос-
ферної сірки сягав приблизно 16 Мт і 1452 року 33 Мт. Такі аномально великі 
викиди вулканів, вірогідно, вплинули на атмосферні процеси і зумовили істотні 
кліматичні зміни, що спричинили пришвидшені темпи аридизацї ландшафтів Єв-
разії у цей період геологічної історії.

Кліматичні зміни “створили” оптимальні умови для розквіту Євразійського но-
мадичного соціуму. Проте, вони ж їх і “знищили”, надаючи можливість зростати й 
поширюватися іншому, виниклому унаслідок злиття генетичних пулів тюркських 
та угро-фінських племен осілому соціуму – Московії (Моксєлі за Г. де Рубруком).

Якими були зміни клімату в напрямку погіршення екопотенціалу степових і 
напівпустельних ландшафтів? Стрімке похолодання, що чергувалося зі спалахами 
потепління й посух, загалом зробили умови життя кочовиків нестерпними, хворо-
би й мор – перманентними. Окрім того, продуктивність рослинного покриву ланд-
шафтів у “володіннях” номадів почала стрімко зменшуватися й вони уже не могли 
утримати величезну кількість коней та інших тварин. 

В осілих соціумів Східної і Центральної Європи на перший план вийшла пере-
вага стаціонарного дерев’яного, навіть напівукопаного в землю, а у кращих випад-
ках кам’яного житла. На тлі таких природних змін нездатність номадичних етносів 
до культурно-освітнього поступу, удосконалення техніки й озброєння, як у в євро-
пейських народів, до яких належить протоукраїнська соціальна спільнота, спричи-
нила їх стрімке відставання у розвитку і зумовила втрату військової могутності. За 
виняткового збігу природних сукцесій та суспільних трансформацій у Євразії Зо-
лота Орда до кінця ХІІІ ст. розпалася на дрібні ханства.

Становлення соціуму Подністер’я за Малого льодовикового періоду
На відміну від кочовиків, які можуть переміщуватися від невідповідних кліма-

тичних умов, сільськогосподарські цивілізації є залежні від клімату і ландшафту, 
врожайності полів, та уразливими навіть за невеликих кліматичних коливань. 
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Проте оптимізація кліматичних властивостей ландшафту і зрослий екопотенціал 
рільних земель надали осілим соціумам такі переваги, що вони змогли наростити 
і військову потужність [4].

Християнізовані грецькими й давньоруськими місіонерами московіти кінця 
XVI – початку XVII ст. асимілювали західноазійську тюрксько-монголську еліту, 
перейняли від кочовиків агресивність, вождівський устрій держави і кастову 
структуру громади. Чорнозем’я і північне Поволжя вирощувало хліб, західні і пів-
нічно-західні соціуми налагодили виробництво технічних культур (льон і коно-
пля). Зростання продуктивних сил в сільському господарстві та ремеслі з викорис-
тання екопотенціалу ландшафту спричинили розширення торгових зв’язків з осі-
лими Європейськими цивілізаціями.

Упродовж 1601-1603 рр. європейську частину Московії за царювання Бориса 
Годунова охопив масовий голод, почалося “смутное время”. 1618 р. козацьке вій-
сько гетьмана Петра Сагайдачного здійснило похід на Москву, проте не штурму-
вало Кремль. Погодившись на умови мирної угоди, московіти, гнані голодом  
і злиднями, спрямували свою агресію на Схід для придбання хутра й провізії  
у багатому природними ресурсами Сибіру. Звертаємо увагу, у цей період історії 
встановився кліматичний мінімум температури приземного повітря у Євразії.

Проте, на самому початку ХVII ст. унаслідок спалаху вулканічної активності 
(вулкан Гуанапутіна, 1600 р.) виявлена велика кількість сірки у компонентах еко-
систем та аерозолів сірки в повітрі, а значить істотним було загальне забруднення 
атмосфери [2]. Тому відбулася вагома чергова зміна клімату, а сàме потепління від 
початку ХVII ст. Це відчутно сприяло “освоєнню” Сибіру московітами. З подаль-
шим потеплінням 1733–1743 рр. відбулася Велика Північна експедиція під при-
водом вивчення сибірського берега Північного Льодовитого океану: досліджений 
безлюдний Таймир, відкриті гори Бирранга і мис Челюскіна, 1778 р. з кровопро-
литтям остаточно підкорена Чукотка, а 1799–1867 колонізована Аляска.

У Центральній і Західній Європі кліматичні коливання час від часу спричиняли 
серйозні проблеми в сільському господарстві [10]. У середні віки на кожні 8–10 
років припадав один “голодний рік” з високою смертністю. Особливо важкими 
були 1030–1032 рр. у Франції, 1280–1282 рр. – в Богемії. Голод 1125 року зменшив 
населення Німеччини наполовину. Великий голод 1315–1317 рр. спричинив смерть 
від 10 до 25% лише міського населення і завершив період зростання і процвітання 
Європи, як і Київської держави упродовж XI–XIII ст. Він охопив майже всю Пів-
нічну Європу – теперішні терени Великобританії, Ірландії, Франції, Скандинавії, 
Нідерландів, Німеччини й Польщі. Народи Південної Європи – нинішня Італія  
і південна Іспанія, а також землі на схід від сучасної Польщі і велика частина Ві-
зантії, де похолодання й гумідизація аридних південних ландшафтів спричинили 
підвищення продуктивності землеробства й скотарства, уникли голоду.

Причиною розвитку й поширення “великого голоду” почату XIV ст. став ано-
мально високий рівень опадів, що був майже повсюдно в Європі, починаючи  
з територій сучасної Ірландії і закінчуючи Польщею, Білоруссю й Литвою. Не-
сприятливі погодні умови весни 1315 р., що спричинили неврожаї і стрімке зрос-
тання цін на продукти, зумовили гостру нестачу їжі, яка існувала аж до 1322 р. 
Супутниками погіршення екоситуації були хвороби й мор, поширилися грабунки, 
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вбивства й самогубства, повернення до канібалізму (Угорщина, 1505 р.). Падіння 
суспільної моралі спричинило негативні наслідки для церков, держав і європей-
ського суспільства загалом.

В Ірландії між 1845 і 1852 рр. фітофтороз картоплі й поспішна заміна у земле-
робстві нею хлібних злаків стали безпосередньою причиною нестачі продоволь-
ства й масового голоду. Ірландський картопляний голод є прикладом головно агро-
екологічної причини голоду від утрати екопотенціалу рільних екосистем і помил-
ки планування агровиробництва [7].

Хвилі голоду пов’язують з Малим льодовиковим періодом, причинами якого 
були коливання сонячної активності (мінімум Маундера), уповільнення термоха-
лінної циркуляції (зокрема, уповільнення Гольфстріму), а також виверження вул-
канів [2]. Отже, до XIX ст. масовий голод у Євразії був явищем, тісно пов’язаним 
з коливаннями клімату.

В той час, коли європейці жили у сприятливому кліматі в середньовічний те-
плий період, Центральна та Північна Америка зазнала низки нищівних посух, які 
спричинили зникнення Імперії Майя. Зміни мусонів, посухи і надмірно холодні 
мокрі літа спричинили в різний час голод в Індії, Китаї, як і в Європі. Проте, на 
теренах теперішньої України історично не зафіксовані тривалі періоди масового 
голоду, які би спричинила сукцесія клімату, окрім кількарічних, організованих 
окупантами українських земель голодоморів [9].

Висновок. Голоцен – це відносно стабільний десятитисячолітній кліматичний 
період, адже ще не перевершено екстремуми його температур у Мінойському 
(Трипільська доба), Римському теплих субперіодах і Х-ХІІІ ст. – доби розквіту 
Київської Русі. Фактично закінчуючись у середині ХХ ст., він переходить в антро-
поцен, а клімат у бік потепління змінюється настільки стрімко, що людство чекає 
велике невідоме.

Без глибокого палеоекологічного аналізу динаміки ландшафтних і біомних 
екосистем і за марксистського підходу до аналізу суспільних процесів виробити 
раціональні шляхи адаптації агрокомплексу і безпечного для довкілля природо-
користування до сучасної трансформації клімату на Землі і мезоклімату регіонів 
неможливо.

1. www.paid2write.org/tecnologia_scienze/clima_impazzito _glaciazioni_ riscaldamento_globale 
/ Clima…, 2012. Clima Impazzito. [Електронний ресурс] 

2. Fagan, B. The Great Warming: Climate Change and the Rise and Fall of Civilizations. New 
York: Bloomsbury Press. 2008. 304 р.

3. Hnativ, P.S., Snintynskyy, V.V., Nechay O.S., Zynyuk O.D., Pasichnyk T.V., Zelisko O.V. 
Ekosystemy I systemnyy analiz [Book: Ecоsystems and System Analysis]. Lviv: Kolir PRO. 
2017. 416 p. (in Ukrainian)

4. www.gumilevica.kulichki.net/articles/Article91.htm / Humilov, L. N., 1968. Ethnicity and 
landscape. [Електронний ресурс]

5. www.litopys.com.ua/ encyclopedia/velike-pereselennya-narod-v/ Great migration of people. 
[Електронний ресурс]

6. Oppenheimer C., Scaillet B., Martin R.S. Sulfur Degassing From Volcanoes: Source Conditions, 
Surveillance, Plume Chemistry and Earth System Impacts. Sulfur in Magmas and Melts: Its 
Importance for Natural and Technical Processes. 2011. V. 73. 363-421.
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7. www.vlib.us/medieval/lectures/black_death.html / Nelson, L., 2001. The Great Famine (1315–
1317) and the Black Death (1346-1351). [Електронний ресурс]

8. The Tchortkiv District. A Collection of Memoirs and Historical Data // Editorial staff: Olha 
Sonevytska, Bohdan Stefanovych Roman Drazhnyovsky / Publisher: New York-Paris-Sidney-
Toronto. 1974. 926 p.

9. Veklych, M. F. Basics of Paleo Landscape. Kyiv: Naukova dumka, 1990. 192. (in Russian) 
10. Ukraine: main trends of interaction between society and nature in the twentieth century 

(Geographical aspect)] Kyiv: Akademperiodyka, 2005. 320 s. (in Ukrainian)

ВПЛИВ ЛІСОВИХ ЗАСУХ НА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН РОЗТОЧЧЯ 
ТА МАЛОГО ПОЛІССЯ 

 1Горбань І. М., 2Горбань Л. І.
1Львівський національний університет імені Івана Франка
2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове

e-mail: ihorban@yahoo.com

Засухи є відносно типовими і частими у степовій зоні країни. Але, останні 5–6 
років, ми помічаємо регулярні літні засухи, навіть у лісовій зоні. В сумі ми маємо 
чітку тенденцію наступу посушливих років, які проявляються у малосніжних зи-
мах, відносно сухій весні, та особливо посушливих, спекотних періодів у липні та 
серпні. Це явище має дуже вагомий вплив на лісові зооценози, де відсутність необ-
хідної вологи, призводить до порушення їх структури, скорочення чисельності 
багатьох видів тварин. Насамперед це стосується таких лісових видів дрібних ко-
махоїдних ссавців (мідиця звичайна і мала, білозубка білочерева). Обидва види 
рясоніжок – мала і велика, уже зникли більше, ніж на 80% території свого місце-
вого ареалу (порівняно з 1975–1980 р.) в межах Малого Полісся. Саме фауна Ма-
лого Полісся, найбільш відчутно потерпає від засух через максимальне осушення 
лісів меліоративними каналами, які пронизують не лише змішані ділянки лісу, але 
й бори та соснові монокультури. Переважна більшість таких каналів уже більше 
десятка років цілорічно безводні. Ми повинні визнати, що навіть річковий бобер, 
який розпочав свою експансію в місцеві ліси понад 10 років тому, не спромігся за-
тримати воду у більшості лісових каналів. Тому на багатьох ділянках, де раніше 
оселялись бобри, тепер зовсім сухо. Деякі ділянки бобрам вдалось затопити (уро-
чище Білий ліс), а тому збереглись умови для гніздування чорного лелеки, малого 
підорлика, змієїда. Фактично, такі зарегульовані бобром ділянки, є останніми осе-
лищами для коловодника лісового, журавля сірого та зникаючої лісової популяції 
крижня. Осередками збереження окремих видів, залишились каналізовані малі річ-
ки – Болотниця, Липина, Мощанка, Біла (виходить з Розточчя на рівнину), але вони 
головним чином перетинають не заліснені відкриті простори. Лише на Розточчі, за 
рахунок вузької заболоченої долини р. Верещиці та окремих малих річок – Став-
чанка, Завадівка, ще зберігаються окремі оселища для тих видів, виживання яких 
несумісне без водойм та достатньої вологості у репродуктивний період.

Найбільш критичним виявилось становище лісових видів земноводних, які 
практично втратили місця розмноження і уже біля 3–4 років на значних лісових 
територіях відсутні – жаба трав’яна, жаба гостроморда, тритон звичайний. 
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Посуха різко впливає на щорічну урожайність таких порід, як дуб, сосна, бук, 
граб. Тому, відбуваються значні порушення у трофічних ланцюгах. Стало скорочу-
ється чисельність дрібних гризунів, зростає фактор орнітофагії у хижаків, не за-
лишаються на зимівлю раніше типові види − костогризи, середні дятли. 

МОЛЮСКИ АРХІПЕЛАГУ АРГЕНТИНСЬКІ ОСТРОВИ 
(ЗАХІДНА АНТАРКТИКА) В КОЛЕКЦІЯХ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ 

ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

1Дикий І., 2Хрип’як Х., 3Сеник М.
1Львівський національний університет імені Івана Франка

2 Львівська обласна мала академія наук учнівської молоді
3Зоологічний музей ЛНУ ім. І. Франка, Львів
e-mail: i.dykyy@gmail.com; mari_jay@ukr.net

Матеріал був зібраний під час 11, 14 і 17 (сезон) українських антарктичних екс-
педицій (2006–2007 рр.; 2009–2010 і 2011–2012 рр.) на території архіпелагу Арген-
тинські острови (Західна Антарктида). Архіпелаг Аргентинські острови розміще-
ний в тихоокеанському секторі Антарктики в західній частині Антарктичного пів-
острова між 65°13′− 65°16′ пд.ш. та 64°10′−64°20′ зах.д., в 142 км північніше пів-
денного полярного кола, яке проходить по 66º33’ пд.ш. Ланцюг островів тягнеться 
з південного сходу на північний захід в 5–7,5 км від землі Грейама Антарктичного 
півострова. Від півострова він відділений протокою Пенола. Загальна площа архі-
пелагу займає приблизно 3,5 км2. Завдяки вдалому розміщенню архіпелаг є своє-
рідним рефугіумом для морських безхребетних.

Проби зообентосу збирали на літоралі під час відливу з каміння. Разом з тим, 
проби брали дночерпачем з досяжних для лебідки глибин в районі Jetty, Stella 
(бухта для яхт), протока Mik (напроти аварійної бази), Barchans Is., де є значні від-
клади мулу. З ґрунту, піднятого дночерпачем, відбирали проби на макрозообентос 
і мейобентос. Ґрунт просіювали через систему сит, відбирали живі та загиблі ор-
ганізми, які фіксували 4% розчином формаліну. 

Мета цієї роботи полягала в аналізі та систематиці колекції молюсків із фондів 
Зоологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка з архіпелагу Аргентинські острови. 
Було здійснено перегляд музейних колекцій антарктичних молюсків: обстеження, 
підрахунок кількості зразків, визначення таксономічної приналежності молюсків 
та кількості їх систематичних груп, промірювання, фотографування, занесення 
етикетного матеріалу у таблиці.

У колекції Зоологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка зберігають 55 зразків ан-
тарктичних молюсків, зібраних Диким І. В. Колекція охоплює приблизно 350 му-
шель та 25 вологих препаратів. Вона представлена видами 2 класів: Черевоногі мо-
люски (Gastropoda) та Двостулкові (Bivalvia), 6 рядів: Пателлогастроподи (Patello-
gastropoda), Передньозяброві (Neogastropoda), Голозяброві (Nudibranchia), Різнозубі 
(Heterodonta), Гребінчастозубі (Nuculoida), Венериди (Veneroida) та 9 родин: Лімпе-
тові (Nacellidae), Мурицидові (Muricidae), Букциніди (Buccinidae), Доріди (Dorididae), 
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Трохуси (Trochoidea), Ламеляриди (Lammellariidae), Латернуліди (Laternulidae), 
Нукуліди (Nuculanidae), Мактріди (Mactridae). 

Пателлогастроподи (Patellogastropoda) представлені двома видами: 1. Ан-
тарктичний лімпет (Nacella concinna (Strebel, 1908)), родина Nacellidae − фоновий 
вид молюсків гастропод поширений практично по зоні літоралі усіх островів Ар-
гентинського архіпелагу. 21 екземпляр було зібрано в 2006 р. на о. Галіндез, Кінг-
Джордж, Рассмусен у протоці Пенола, Мік та Стелла-Крік. У лютому 2007 р. було 
зібрано два екземпляри на о. Галіндез у протоці Стелла-Крік. Найбільшу кількість 
екземплярів цього виду було зібрано в січні та лютому 2010 року – 127 екземпля-
рів з о. Рассмусен, Крулс, Індикатор, о. Рока та о. Бархани, а також у протоці Мік 
та затоці Ведінгтон; 2. Лімпет Кергеленський (Nacella kerquelenensis (Smith, 1877)), 
родина Nacellidae. В колекції зберігають лише чотири екземпляри, зібрані у 2006 р. 
на о. Галіндез.

Передньозяброві (Neogastropoda) представлені п’ятьма видами, один з яких 
визначений лише до родини: 1. Trophon аlbolabratus (E.A. Smith, 1875), родина 
Muricidae. Одна мушля була зібрана в серпні 2006 р. на мисі Піджин-Пойнт  
о. Галіндез. Загалом ареал виду було описано лише для субантарктичних островів; 
2. Neobuccinum eatoni (Smith, 1875), родина – Buccinidae. У колекції зоологічного 
музею наявні три екземпляри, зібрані в серпні та жовтні 2006 р., в межах проток 
Пенола та Мік. Представники цього виду надають перевагу глибинам від 20 м  
і глибше; 3. Невизначений до виду представник родини Buccinidae – два екземп-
ляри були зібрані в жовтні 2006 р. на о. Галіндез, мис Пінгвін-Пойнт; 4. Margarella 
antarctica (Lamy 1905), родина Trochoidea. Одна мушля була зібрана в квітні 2006 р. 
в протоці Стелла-Крік, на глибині близько 20 м. Це менш поширений антарктич-
ний вид, розміри представників досягають приблизно 8 мм; 5. Marseniopsis mollis 
(Smith, 1902), родина Lammellariidae. Один екземпляр було відловлено в березні 
2007 р., в протоці Стелла Крік біля пристані Джетті.

Голозяброві (Nudibranchia) представлені одним видом: 1. Представник роди-
ни Dorididae (Doris sp.) – один екземпляр було зібрано у 2006 р., на о. Галіндез. 
Тіло молюска по зовнішніх ознаках, ніби повертається до двобічної симетрії, яка 
порушується лише тим, що статеві і видільні отвори зміщені на праву сторону.

Двостулкові молюски Різнозубі (Heterodonta) представлені одним видом:  
Laternula elliptica (King & Broderip, 1832), родина Laternulidae. Три екземпляри 
було зібрано в лютому та жовтні 2006 р. на о. Галіндез у протоці Пенола, мис 
Пінгвін-Пойнт, ще 15 екземплярів – у березні 2010 р. на о. Галіндез у протоці Мік. 
Це виключно антарктичний вид поширений на глибинах до 150 м.

Гребінчастозубі (Nuculoida) представлені також одним видом: Yoldia Eightsi 
(Jay, 1839), родина Нукуліди (Nuculanidae). У колекції Зоологічного музею є 10 
мушель, зібраних в березні 2006 р., у бухті біля о. Галіндез, протока Стелла-Крік, 
на глибині 9 м. Цей вид трапляється практично в усіх глибинних пробах відібра-
них дночерпачем. Вид є широко поширеним уздовж Антарктичного півострова та 
в районі Магелланової протоки.

Венериди (Veneroida) представлені також одним видом: Mactra isabelleana 
(d’Orbigny 1846), родина Мактріди (Mactridae). У колекції зберігають 7 мушель, 
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зібраних в квітні 2006 р, в протоці Стелла-Крік, на глибині 20 м. Представники 
цього виду не є широко поширеними в даному регіоні, їхні розміри коливаються 
від 15–25 мм.

Колекція молюсків архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика) 
становить достатній матеріал для проведення наукових досліджень, а також пред-
ставляє цінність, як унікальна музейна вибірка представників фауни антарктич-
них молюсків.

1. www.marinespecies.org/photogallery.php?album=668 [Електронний ресурс]
2. www.patagonianshells.com.ar/index.php?link=families2 [Електронний ресурс]
3. www.antarctica.ac.uk/about_antarctica/wildlife/index.php [Електронний ресурс]

СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ГІРСЬКИХ ВИДІВ РОСЛИН 
ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ ЗМІН В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Дмитрах Р. І.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

e-mail: ecotusika@gmail.com

Природні популяції рослин та їх угруповання в Українських Карпатах протя-
гом останніх десятків років зазнали істотних трансформаційних змін унаслідок 
впливу кліматичних чинників, зокрема, потепління та зростання активності сук-
цесійних та демутаційних процесів. З посиленням цих чинників зросла участь 
видів, які вирізняються інвазійною стратегією розвитку та їх розселенням в нові 
для них мікрооселища. Це спричинило значні перебудови в структурній організа-
ції популяцій багатьох гірських видів рослин, які приурочені до різноманітних 
еколого-ценотичних умов лісового, субальпійського й альпійського поясів 
(Antennaria dioica (L.) Gaertn., A. carpatica (Wahlenb.) Bluff. еt Fingerh., Astrantia 
major L., Dianthus carpaticus Wołoszcz., D. speciosus Reichenb., Laserpitium alpinum 
Waldst. et Kit., Melandrium dioicum (L.) Cаss et Germ., Rhodiola rosea L., Rumex 
carpaticus Zapał., Thymus alpestris Tausch, Th. pulcherrimus Schur, Valeriana 
transsilvanica Schur, V. tripteris L., V. simplicifolia (Reichenb.) Kabath, та ін).

На тлі зростання відновлювальних процесів у рослинному покриві відбувається 
активне освоєння популяціями видів нових ділянок на різних висотних профілях 
високогір’я. Підвищення середньодобової температури повітр’я в середньому на 
1,3 °С, збільшення інтенсивності атмосферних опадів та тривалості сонячного сяй-
ва відіграють особливу роль у функціонуванні та відновленні популяцій. Насампе-
ред це стосується різнотравно-лучних видів субальпійського й верхнього лісового 
поясів. Моніторинг, проведений в популяціях Valeriana simplicifolia, V. tripteris, 
V. transsilvanica, Rumex carpaticus, Thymus alpestris показав, що активне освоєння 
нових місць та утримання захопленого ними простору спостерігається на відкритих 
лучних угрупованнях високогір’я. Дослідження, проведені в популяціях цих видів 
показав щорічні флуктуаційні зміни чисельності їх особин та займаної ними площі. 
Вивчення ритмів активності та характеру мінливості сезонних і багаторічних коли-
вань чисельності особин в популяціях співставлено з показниками чисельності  
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в попередні періоди минулих років. Отримані дані засвідчують про те, що чисель-
ність особин функціонує в автоколивальному режимі синхронно з метеорологіч-
ними показниками і, зокрема температурним режимом в різні роки. Відповідно,  
в динаміці просторової структури популяцій видів протягом останнього періоду 
досліджень зафіксовано активне зростання чисельності особин та рясності їх цві-
тіння в середньому на 20–30 %. Це супроводжується відповідними змінами в струк-
турній організації популяцій і, зокрема, збільшенням частки генеративних особин. 
Вплив тепла стимулює енергію цвітіння, що сприяє масовому розвитку генератив-
них особин та продуктивності насіння. Одночасно, підвищення середньорічних 
температур і зростання амплітуди коливання метеорологічних показників спричи-
няє зсув фаз цвітіння на більш ранні періоди вегетаційного сезону. Одночасно змі-
нюються ритми фенологічного розвитку популяцій, зокрема, збільшуються темпи 
генерування, тривалість яких скорочується в середньому в два рази. Пришвидшен-
ня темпів фенологічного розвитку зумовлює в значної частки цих видів активацію 
генеративного розмноження та появу нових популяційних осередків. Ефективність 
їх поширення зумовлено сприятливими умовами для генеративного розмноження, 
зокрема, насіннєвого. Освоєння нових місць та їх заселення зумовлено анемохорією 
вздовж висотного градієнту у верхні рослинні пояси (1600–1900 м н. р .м.). Зокрема, 
це стосується кам’яних осипищ та ділянок акумуляції дрібнозему з розрідженим 
травостоєм. В таких умовах формується своєрідна життєва форма особин з глибоко-
укоріненим й щільнорозгалуженим кореневищем, який здатний швидко закріплю-
ватися на рухливому кам’яному субстраті.

Однак, неоднозначною є ситуація в популяціях на ділянках нижнього субаль-
пійського і верхнього лісового поясу (1000–1400 м н. р .м.), де відбуваються інтен-
сивні демутаційні процеси, які пов’язані з заростанням їх локалітетів деревно-ча-
гарниковою рослинністю та високотрав’ям. Дослідженнями, проведеними в по-
пуляціях досліджуваних видів установлено, що типовою реакцією на вплив загу-
щення є зменшення загальної чисельності в них особин та зниження їх здатності 
до поновлення. Зростання конкуренції за світло та поживні ресурси знижують 
ефект поновлення популяцій видів та їх деградацію. Внаслідок негативного впли-
ву заростання, затінення й захоплення життєвого простору конкуренто спромож-
ними видами виявлені значні відмінності в показниках щільності й чисельності 
генеративних особин (табл.).

Екологічна диференціація мікролокусів у популяціях Valeriana transsilvanica

Умови
Чисельність генеративних особин Кількість квітів на особині

гіноецичні гермафродитні гіноецичні гермафродитні
м² % м² % м² м²

Відкриті лучні ділянки 
(1700 м н. р. м.) 5,1 51,9 4,8 48,1 264 223

Частково зарослі Alnus 
viridis (1500 м н. р. м.) 3,4 43,6 4,4 56,4 221 176

Зарості Alnus viridis 
(1300 м н. р. м.) 2,3 38,3 3,7 61,7 195 160

Смеречник (1200 м н. р. м.) 0,4 80,0 1,6 20,0 54 95
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Зміни чисельності особин у просторово розмежованих мікролокусах з харак-
терним для них статевим складом та приуроченістю до різних еколого-ценотич-
них умов вздовж висотного профілю високогір’я показали, що найнижчі показни-
ки генеративності в популяціях V. transsilvanica спостерігаються в заростях Alnus 
viridis (1300 м н. р. м.) та під наметом смерекового лісу (1000–1200 м н. р. м.). 
Унаслідок таких змін популяційні мікролокуси набувають ознак демутаційної де-
градації та є вразливими до негативного впливу фітоінвазії видів деревно-чагар-
никового ярусу.

До видів з негативною динамікою розвитку популяцій в сучасних умовах 
високогір’я необхідно віднести також й популяції видів, які приурочені до скель-
них і привершинних ділянок альпійського й верхнього субальпійського поясів 
(Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff. et Fingerh, Dianthus сarpaticus Wołoszcz., 
D. speciosus Reichenb., Leontopodium alpinum R. Br. ex Cass., Rhodiola rosea L. 
тощо). Через особливості їх біології та вузьку екологічну амплітуду, популяції цих 
видів чутливо реагують на зміни умов середовища і, зокрема, потепління, що за-
свідчує про не відповідність сучасних кліматичних умов екологічним потребам 
видів. Враховуючи локальність та ізольованість їх оселищ, а також те, що біль-
шість з них є рідкісними видами з характерною для них різностатевою організаці-
єю особин в популяціях, вони є вразливими до кліматичних змін та негативних 
тенденцій в динаміці їх структурної та просторової організації. На багатьох при-
вершинних і скельних ділянках уздовж високогірних хребтів Чорногірського  
й Свидовецького масивів спостерігається негативна динаміка популяцій та по-
дальше їх регресування. Закладені моніторингові ділянки, на яких ведуться бага-
торічні дослідження протягом кількох років в урочищах г. Брескул на (1750–1800 м 
н. р. м), г. Говерли (1870 м н. р. м.), Шпиці (1730 м н. р. м.) показали значні зміни 
в їх структурній організації, до яких у першу чергу необхідно віднести зниження 
загальної чисельності особин, зменшення площ та просторової їх фрагментації на 
окремі локуси. 

Отже, на підставі проведених досліджень встановлено, що сучасні трансфор-
маційні процеси в різних типах оселищ досліджуваних видів, які пов’язані з впли-
вом природних чинників (кліматичні, сукцесійні, демутаційні) мають неоднознач-
ний вплив на їх здатність до відновлення та вносять кардинальні зміни в структу-
ру їх популяцій. Основною причиною змін структурно-функціональної організації 
популяцій високогірних видів з одного боку є їх здатність конкурувати в умовах 
фітоінвазії та сукцесійних впливів, а з іншого – неспроможністю адаптуватися й 
виживати в умовах змін середовища, що супроводжується їх деградацією та по-
рушенням структурної цілісності. Відповідно, заходи охорони та їх збереження 
повинні бути диференційованими в залежності від приуроченості їх локалітетів до 
різних умов високогір’я. Для ведення контролю за станом популяцій високогірних 
видів та їх динамічними тенденціями необхідною є організація тривалих моніто-
рингових досліджень, на основі яких можна оцінити стан популяцій та з’ясувати 
причини їх деградації.
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ПОНОВЛЕННЯ ТРАВ’ЯНИСТИХ БІОЦЕНОЗІВ 
ЗА ВПЛИВУ ПОПУЛЯЦІЙ КОПИТНИХ З ВИСОКОЮ ЩІЛЬНІСТЮ

Домніч А. В., Бєлоконь О. О., Вовченко В. Ю., Домніч В. І., Карташова Я. М.
Запорізький національний університет

e-mail: domvidbio@gmail.com

Формування ефективної системи заходів збереження, відтворення та раціо-
нального використання тваринного світу є одним з пріоритетних напрямків як  
в екології, так і в мисливському господарстві [1].

Велику проблему в галузі мисливствознавства та екології тварин становить 
створення оптимальних умов для нормальної життєдіяльності копитних, особли-
во при різній щільності, тому актуальним є вміння розрахувати кормову базу, 
з’ясувати механізм відновлення та аналізувати вплив копитних на рослинність.

Саме це питання й відображає особливість прямого впливу копитних на рос-
линність – її поїдання. Від того на скільки добре регулюється ступінь впливу на 
рослинність, залежить продуктивність як рослинного, так і тваринного світу, а в 
результаті – продуктивність всієї екосистеми в цілому [2]. Вважається, що твари-
ни, об’їдаючи навіть в невеликій кількості живі частини рослин, пошкоджують 
рослинність, знижуючи її продуктивність. Хоча, є дані, які вказують, що пошко-
дження такого роду, навпаки, мають позитивний вплив [3].

Тварини на степових пасовищах споживають основну частину надземної рос-
линної маси, переробляють її в процесі травлення і в повному обсязі повертають 
в навколишнє середовище [4].

Дослідження ступеня впливу диких копитних тварин на рослини дає змогу зро-
бити висновок, що ми маємо справу з пошкодженнями якісними та кількісними, 
які мають як тимчасовий, так і постійний характер. Детальніше вплив копитних 
ми вивчали як пошкодження, зумовлені скусами та поїданням.

До завдань наших досліджень входило визначення особливостей відновлення 
фітомаси в біоценозах при великому впливові копитних на трав’янисту рослин-
ність та визначення запасів доступних трав’янистих кормів в Азово-Сиваському 
національному природному парку (АСНПП).

При вивченні фітоценозів велике значення має облік їх початкового стану. Він 
необхідний тому, що флуктуаційні і сукцесійні зміни фітоценозів за різних впливів 
на них відбуваються по-різному [5]. Тому в багаторічних дослідах не можна вести 
мову про зміни, викликані тим чи іншим досліджуваним чинником, порівнюючи 
відповідний дослідний варіант з контролем (без впливу); правильніше їх порівню-
вати з вихідним станом. У зв’язку з цим доцільно не поспішати із закладкою до-
слідів, а в перший рік вивчити початковий стан, визначити площу дослідних ді-
лянок, уточнити методику обліку рослинності [5].

Протягом 2014–2015 рр. нами проводилися спостереження за фітоценозами 
для з’ясування механізму відновлення трав’янистих рослин за великої щільності 
ратичних в острівних екосистемах Азово-Чорноморського регіону України. На те-
риторії острова Бірючий нині існують такі види диких копитних тварин: Cervus 
dama – 264,6 ос./га, Cervus elaphus – 131,8 ос./га, Ovis ammon musimon – 3,2 ос./га.



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.

29

Дослідження проводили посезонно (весна, літо, осінь) на майданчиках по 4 м2 
кожен (площею 2×2 м і висотою 1,8 м). Всього було 9 обгороджених експеримен-
тальних майданчиків у трьох біотопах (3 майданчики у штучному деревно-чагар-
никовому 30–35-літньому лохово-акацієвому лісі, 3 на луці та 3 у степу). Ми зрі-
зали трав’янисті рослини на відстані 3–5 см від ґрунту. За один рік зрізування 
(укоси) проводилися 81 раз. Майданчики представляють собою обгороджені ді-
лянки, які розділені на 2 сектори по 1 м2 (сектор “контроль” та “періодичне зрізан-
ня”) за методикою Г.К. Звєрєвої [5]. Сектор “під впливом копитних” перебував за 
межами обгородженого майданчика і був відкритий для вільного доступу копит-
них тварин. У лабораторних умовах проби аналізувалися за видовим складом та 
висушувалися в сушильній шафі до абсолютно сухої ваги (а.с.в.). Потім рослини 
зважували з точністю до 1 мг і визначали процентне співвідношення видів з кон-
кретного майданчика. Отримані дані про видовий склад рослинності і їх вагові 
показники з 1 г/м2 екстраполювали на 1 кг/га [6]. Всього за період 2014–2015 рр. 
було проведено 162 укоси трав’янистої рослинності, у яких визначено 52 види 
трав’янистих рослин, що належать до 11 родин.

Аналіз запасів фітомаси за 2014 та 2015 роки, показав, що на контрольних май-
данчиках максимальний запас становить 2479,0±64,0 кг/га, а мінімальний – 
173,9±12,0 кг/га. Щодо експерименту “періодичне зрізання”, то найбільший запас 
становить 1234,4±81,3 кг/га, а найменший – 79,1±0,1 кг/га. На майданчиках під 
впливом ратичних максимальний запас – 1981,0±105,1 кг/га, а мінімальний – 
105,3±9,0 кг/га (табл. 1).

Динаміка запасів трав’янистої рослинності в а.с.в. у різних біотопах 
та на різних експериментальних ділянках АСНПП, кг/га
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Розглядаючи динаміку сумарного запасу фітомаси в АСНПП, можна відокре-
мити домінування збору рослинності на контрольних майданчиках у степу. По-
рівнюючи перші сезони збору трав’янистої рослинності з останніми (2015 рік) 
бачимо, що загальна вага зібраного матеріалу зменшилась, але стала більш-менш 
стабільною протягом всього року вегетації.

Загалом на всіх типах рослинних ценозів, у міру посилення навантаження, це-
нозоутворюючі види рослин, які домінують на ізольованих від поїдання чи контр-
ольних ділянках, з початком випасу або збільшенням його інтенсивності, поступо-
во змінюються більш стійкими до випасу рослинами.
Як правило, можливо простежити ряд етапів цього явища. В більшості випадків, 
на першому етапі (при помірних навантаженнях) під впливом випасу відбувається 
збільшення видової різноманітності пасовища. Проте, надалі, в міру посилення 
випасу, спостерігається поступове випадання зі складу травостою малостійких до 
випасу видів рослин. На пасовищі абсолютно домінують стійкі до випасу, але цін-
ні в кормовому відношенні види. Відзначається зменшення загального видового 
різноманіття пасовищних угруповань, і подальше збільшення ролі ефемерів і па-
совищних бур’янів [8].

Протягом двох років спостережень можна окреслити певну динаміку запасів 
багаторічної трав’янистої рослинності АСНПП. У зв’язку зі зниженням чисель-
ності ратичних, навесні спостерігаємо різке збільшення маси трав’янистого по-
криву острова Бірючий (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка а.с.в. трав’янистої рослинності залежно від чисельності ратичних у степу  
в АСНПП на різних експериментальних ділянках

Влітку 2014 року найбільші запаси фітомаси мала ділянка “Періодичне зрізання” 
(805,4±31,0 кг/га), при тому, що чисельність ратичних в цей період має тенденцію до 
зниження. Хоча, таке явище не можна вважати дивиною, оскільки саме зі збільшен-
ням чисельності тварин впали запаси рослинності, яка знаходиться під їх впливом.

Одним із важливих антропогенних факторів впливу на пасовища є щорічне 
часткове скошування трав’янистого покриву. Цей процес необхідний для активно-
го стимулювання повторної вегетації в осінній період.
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Найменший ваговий показник спостерігали навесні та восени 2015 року на ді-
лянці “Періодичне зрізання” (358,1±11,1 кг/га) та на ділянці “Під впливом” 
(138,1±.9,3 кг/га).

Порівнюючи залежність чисельності ратичних з мінімальними ваговими по-
казниками рослинних кормів, можна простежити певну тенденцію – зі збільшен-
ням популяції копитних, зменшується об’єм рослинного покриву.

На луці ми спостерігаємо неоднозначну динаміку запасу трав’янистої рослин-
ності (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка а.с.в. трав’янистої рослинності залежно від чисельності ратичних на луці 
в АСНПП на різних експериментальних ділянках

Можна виділити певну тенденцію у відмінності вагових показників на ділян-
ках “Контроль”, “Під впливом” та “Періодичне зрізання”. Коли показник “Контр-
оль” є максимальним, то “Під впливом” та “Періодичне зрізання” мають найменші 
показники, наприклад, за літо 2015 року – 1830,8±101,3 кг/га та 1248,2±81,5, 
1234±81,3 кг/га, відповідно. Різниця майже у 1,5 рази. Навесні 2015 року все на-
впаки – максимальними показниками вирізняється експеримент “Під впливом” 
(1981±105,1 кг/га), що у 1,91–3,83 рази більше “Контролю” та “Періодичного зрі-
зання”.

Максимальний ваговий показник сягає 1981±105,1 кг/га у експерименті “Під 
впливом” (у 1,75 раза більше ніж у степу).

Оцінюючи загальну картину динаміки вагових показників трав’янистої рос-
линності на луці у АСНПП, можна виділити період з мінімальними значеннями 
фітомаси за осінь 2015 р., при чому чисельність копитних у цей період також до-
сягала мінімальних показників.

Аналізуючи зібраний матеріал у лісі, було виявлено, що запас рослинності змі-
нюється з року в рік циклічно: підйоми чергуються із спадами цих показників 
(рис. 3). 

Порівнюючи дані з біотопу “Штучний ліс”, отримуємо певну тенденцію поді-
бності даних, тобто усі три експерименти показують однакову залежність за три 
періоди, окрім осені 2015 року (експеримент “Під впливом ратичних”) (рис. 4).
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Найвищим показником є дані за осінь 2015 року у експерименті “Під впливом 
ратичних” (1060±4,3 кг/га), а експерименти “Контроль” та “Періодичне зрізання” 
мають тенденцію до зниження (300±4,1 кг/га та 79,1±0,1 кг/га, відповідно).

Рис. 3. Динаміка а.с.в. трав’янистої рослинності залежно від чисельності ратичних у лісі  
в АСНПП на різних експериментальних ділянках

Рис. 4. Динаміка а.с.в. трав’янистої рослинності у трьох біотопах на трьох експерименталь-
них ділянках у АСНПП

Оцінюючи динаміку трав’янистої рослинності, виділяємо певну тенденцію 
зміни показників: у степу та на луці найвищими значеннями вирізняються ділянки 
“Контроль” та майже однаковими – “Періодичне зрізання” з різницею на 21,2% та 
60,6%, відповідно.

Якщо порівняти дані наших досліджень у АСНПП (аридна екосистема) з Цен-
тральними Каракумами (пустельна екосистема), то відповідно середньобагаторічна 
величина дорівнює 2,4±0,910,6±4,8 ц/га та 0,51 ц/га, що в 4,8 10,6 раза більше [7, 8].
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Перевипас худоби є одним з основних негативних антропогенних екологічних 
факторів, що мають істотний вплив на біотичне різноманіття. Під впливом пере-
випасу відбувається зниження продукції угруповань, біорізноманіття та, як наслі-
док, зникнення рослинного покриву. Для вирішення цієї проблеми недостатньо 
традиційної узагальненої оцінки пасовищного навантаження в умовних особинах. 
Для цього необхідні дані про особливості впливу на степовий травостій різних ви-
дів копитних. Екологічна оптимізація структури поголів’я ратичних і пасовищних 
навантажень дозволить зберегти біотичну різноманітність і продуктивність сте-
пів, що виправдано екологічно й економічно [9, 10].

Аналізуючи зібраний нами матеріал, було виявлено що запас рослинності фі-
тоценозів коси о. Бірючий змінюється з року в рік. Загалом за період досліджень 
(2014–2015 роки), динаміка запасу фітомаси змінювалася циклічно, з підйомами, 
що чергуються зі спадами цих показників.

Висновки:
1. За великої щільності копитних на певній території екосистема може витри-

мати таке навантаження і характер випасу тварин, що є одним з найважливіших 
факторів, які визначають і підтримують певний флористичний склад фітоценозу.

2. Через три сезони після поставленого експерименту ми відзначаємо, що на 
контрольних ділянках максимальний запас становить 2479,0±64,0 кг/га, а міні-
мальний – 173,9±12,0 кг/га. Щодо експерименту “Періодичне зрізання”, то най-
більший запас становить – 1234,4±81,3 кг/га, а найменший – 79,1±0,1 кг/га. На 
ділянках “Під впливом ратичних” максимальний запас – 1981,0±105,1 кг/га, а мі-
німальний – 105,3±9,0 кг/га.

3. Розглядаючи динаміку сумарного запасу фітомаси в АСНПП можна відокре-
мити домінування збору рослинності на контрольних ділянках у степовому біо-
топі. Порівнюючи перші сезони збору трав’янистої рослинності з останніми 
(2015 рік) слід зазначити, що загальна вага зібраної фітомаси зменшилась, але 
стала більш-менш стабільною протягом всього періоду вегетації.

4. На пасовищі абсолютно домінують стійкі до випасу, але цінні в кормовому 
відношенні види.
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ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРИ ОРНІТОЦЕНОЗІВ КЛАДОВИЩ 
ТА ПАРКІВ МІСТА ЛЬВОВА
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Під час проведення орнітофауністичних досліджень урбоекосистем, традицій-
но вважають, що біотопи садово-паркових зон і кладовищ мають настільки схожі 
характеристики, що структура їхніх орнітоценозів подібна [1]. Однак, окрім впли-
ву антропогенного чинника (турбування людьми, пішохідний та, в меншій мірі, 
автомобільний рух, шумове забруднення), який набагато менш виражений на те-
риторії кладовищ, ці два типи біотопів міста мають відмінні структури зелених 
насаджень (наприклад, для досліджених старих кладовищ міста Львова притаман-
ні старовікові насадження дерев), харчову базу (додаткові джерела їжі для птахів 
у парках створює сміття, залишене відвідувачами, на кладовищах, крім того – ри-
туальні дари на могилах) тощо. Відтак, ми статистично перевірили, чи структура 
орнітоценозів садів та парків відрізняються настільки, щоб в подальшому можна 
було методологічно розділяти ці біотопи в орнітофауністичних дослідженнях.

Дані про структуру орнітоценозів модельних ділянок зібрано в різні періоди 
2016–2017 рр: зимовий період, ранньо-весняний період та суто гніздовий період. 
Збір даних проводили методом точкових обліків, за яких реєструють усіх птахів, 
що перебувають в радіусі 50 м від спостерігача протягом 5–20 хв; точки для про-
ведення обліків виставляють на карті попередньо, за умови, що віддаль між ними 
складає більше 200 м. На кожній точці облік проводили щонайменше двічі за пе-
ріод. Такий метод найоптимальніший для збору інформації в біотопах, що харак-
теризують високою щільністю зелених насаджень, зокрема, і на території міста [2]. 
Дані опрацьовано за допомогою табличного редактора MS Excel, проаналізовано 
на базі програмного пакету Past3.

Значення видів у населенні представлено домінантами (10% і більше), субдо-
мінантами (1–9%) та другорядними (менше 1%) [3]. Для аналізу видового різно-
маніття ми використали індекс Шенона, який вимірює біорізноманіття, враховую-
чи відносну чисельність видів. 

Личаківський та Янівський цвинтарі рівновіддалені від центру міста; Янів-
ський цвинтар оточений індустріальною забудовою та зеленими зонами (парк 
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“Кортумова гора”), межує з автошляхом міжнародного значення М10; Личаків-
ський цвинтар знаходиться між великим комплексом зелених зон (парком “Погу-
лянка”, Ботанічним садом ЛНУ ім. І. Франка, Личаківським парком) та приватною 
і багатоповерховою забудовою. Для порівняння орнітокомплексів кладовищ  
з орнітокомплексами парків як досліджувані ділянки обрано доволі фрагментова-
ний парк “Кортумова гора” (велику частину якого займає стрільбище НСБ ЛВС 
Міністерства оборони України; межує з Янівським цвинтарем та вулицями з не-
великим потоком автотранспорту) та Личаківський парк (межує з приватною за-
будовою та вулицями зі жвавим рухом) (рис. 1). 

Рис. 1. Розташування модельних ділянок на території міста Львова

Під час зимового періоду в структурі усіх досліджених орнітоценозів домінує 
типовий вид зелених зон у містах – синиця велика Parus major, що складає ядро 
зграй синицевих. У Личаківському парку та цвинтарі також відмічені ночівлі со-
рок Pica pica (до 30 особин), які на момент обліків (до 9:00) все ще перебували на 
території модельних ділянок. Субдомінуючими видами всіх ділянок є повзик Sitta 
europaea, снігур Pyrrhula pyrrhula, сойка Garrulus glandarius, дрізд чорний Turdus 
merula та дрізд-омелюх T. viscivorus, синиця блакитна Cyanistes caeruleus. Для 
обидвох кладовищ в зимовий період характерна спорадична присутність особин 
крука Corvus corax, канюка звичайного Buteo buteo, яструба малого Accipiter nisus. 
У структурі зимуючих орнітокомплексів Личаківського цвинтаря та парку “Корту-
мова гора” великий статистичний вплив мають кочівні зграї омелюха Bombycilla 
garrulus, теоретична частка впливу яких має 13 і 43 % відповідно (оскільки зграї 
омелюхів дуже мобільні в зимових умовах, доцільність їх включення в структуру 
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орнітокомплексу сумнівна). Загалом, в зимовий період досліджень на всіх ділянках 
зареєстровано 26 видів птахів (від 10 до 16 на одну модельну ділянку). Рівень ви-
дового різноманіття співрозмірний на всіх ділянках (індекс Шенона H′ = 2,45±0,25), 
окрім парку “Кортумова гора”, де він відносно низький (H′ = 1,74±0,28), що 
пов’язано, насамперед, з малою часткою дослідженої території (рис. 2).

Рис. 2. Показники індексу Шенона в різні періоди досліджень.LC – Личаківський цвинтар, 
LP – Личаківський парк, YC – Янівський цвинтар, YP – Парк “Кортумова гора”

У період ранньої весни (початок березня – перша половина квітня) на дослі-
джуваних ділянках ще реєстрували види, нетипові для гніздового сезону в цих 
широтах, такі як омелюх, снігур, дрізд-омелюх. Тим не менш, коливання чисель-
ності більшості видів стабілізувалися, що пов’язано з зайняттям самцями гніздо-
вих ділянок. У цей період було відмічено вокалізуючі особини таких мігруючих 
видів, як припутень Columba palumbus, вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita, 
зяблик Fringilla coelebs. У цей період структура домінування видів у різних орні-
тоценозах відрізняється сильніше, ніж взимку. У структурі орнітокомплексів до-
сліджених кладовищ домінують дрізд чорний та зяблик; субдомінуючі види: при-
путень, шпак звичайний Sturnus vulgaris, синиця велика, повзик, вівчарик-ковалик. 
Зважаючи на відсутність спільних домінуючих видів в структурі орнітоценозів 
досліджених парків: для Личаківського парку домінуючим є чикотень Turdus pilaris 
та зяблик, для парку “Кортумова гора” ж це вівчарик-ковалик і дрізд чорний - ми 
припускаємо, що ці два парки суттєво відрізняються своїми екологічними харак-
теристиками. Субдомінуючі види орнітокомплексів парків – сойка, синиця велика. 
У цей період на території Янівського цвинтаря було відмічено дві співаючі осо-
бини синиці чорної Periparus ater, у пізній гніздовий сезон відмічали лише одну 
особину з яскраво вираженою територіальною поведінкою. Усього за цей період 
відмічено 32 види, від 10 до 27 видів на одну досліджувану ділянку. За рівнем ви-
дового різноманіття парки між собою більш подібні (H′ = 2,65±0,16 і H′ = 2,50±0,19), 
ніж досліджені цвинтарі (H′ = 3,03±0,17 для Личаківського і H′ = 2,19±0,20 для 
Янівського). 

У пізній гніздовий період (кінець квітня – червень) реєстрували типові гніздо-
ві птахи регіону, в тому числі ті, що не спостерігали в попередній період: вивільга 
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Oriolus oriolus, сорокопуд терновий Lanius collurio та берестянка звичайна Hippolais 
icterina на території Янівського цвинтаря, голуб-синяк Columba oenas на території 
Личаківського цвинтаря тощо. У цілому, структура домінування видів в орнітоце-
нозах досліджених ділянок змінилася мало, окрім того, що на всіх ділянках зросла 
частка участі до домінуючої дрозда чорного – не виключено, що такий висновок є 
результатом статистичної похибки. У цей період обліки в парку “Кортумова гора” 
не проводили через виявлену нерепрезентативність вибірки з двох точок: більша 
частина парку огороджена, що унеможливлювало проведення адекватних обліків. 
На модельних ділянках за цей період зареєстровано 35 видів. Рівень видового різ-
номаніття для трьох ділянок приблизно однаковий (H′ = 2,85±0,25).

Порівняння видового складу орнітоценозів класично проводять за допомогою 
індексів подібності, наприклад, індекса Жаккара чи індекса Сьоренсена. Для по-
рівняння структури орнітоценозів ми модифікували індекс Сьоренсена, замінив-
ши множник кількості однакових видів на сумарне відношення чисельності спіль-
них видів; формула розрахунку такого індексу набула вигляду:

де Di min – менша щільність і-того виду, (ос., або %); Di max – більша щільність і-того 
виду, (ос., або %); n1, n2 – загальна кількість видів у 1-му і 2-му орнітоценозах від-
повідно.

Використовуючи такий індекс, який враховує відношення чисельностей або 
часток участі, ми порівняли структуру орнітоценозів модельних ділянок в різні 
періоди та, для визначення граничного значення, структуру емпірично ідентичних 
орнітоценозів (наприклад, результати обліків різних дослідників на одній ділянці). 

У зимовий період найбільша подібність структури орнітоценозу виявлена  
в парі цвинтарів (QD = 0,591), однак гіпотезу про те, що структура орнітоценозів 
кладовищ в достатній мірі відрізняється від такої парків, не підтвердили. Разом  
з тим, зимовому населенню птахів притаманна висока мобільність, тому отримані 
під час обліків дані не є точними.

У гніздовий період найвищий рівень подібності відзначено також у парі кладо-
вищ (QD = 0,530); також не виявлено достовірної різниці між цим показником для 
кладовищ і інших різнорідних ділянок (QD = 0,509 для пари Личаківський парк – 
Янівський цвинтар). 

Емпіричне порогове значення індексу, принцип розрахунку якого описано 
вище, дорівнює QD = 0,459±0,045, n = 16. Тобто, враховуючи високу похибку се-
реднього арифметичного, можна припустити, що теоретичне порогове значення 
дорівнює 0,5. Таким чином, під час порівняння структури двох орнітокомплексів 
можна стверджувати, що вони подібні, якщо QD ≥ 0,5.

Отже, статистично, структура орнітокомплексів кладовищ достеменно не від-
різняється від структури орнітокомплексів парків ні в зимовий період, ні під час 
гніздування птахів, не дивлячись на різницю в кормовій базі і ступеню антропо-
генного впливу. В міських умовах для населення птахів, передусім, для лісових 
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видів, парки і старі цвинтарі виявляються рівноцінними ділянками як для пошуку 
корму, так і для гніздування. Однак, деякі відносно нечисленні види все ж виявля-
ють преференції до кладовищ, як то крук, денні хижі птахи. 

1. Бокотей А. А. Структура методичних підходів до вивчення населення птахів урболанд-
шафтів (на прикладі м. Львів) // Обліки птахів: підходи, методики, результати. Львів-
Київ, 1997. С. 58–63.

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

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

ІХТІОФАУНА ХОДОРІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Забитівський Ю. М., Ковальчук О. М., Добрянська О. П
Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, 

смт Великий Любінь
e-mail: yurafish@ukr.net

За даними наукових досліджень, в басейні середнього Дністра що знаходяться 
в межах Львівської області, нараховується 50 видів рибоподібних та риб [1]. Однак 
на сьогоднішній день потенціал цих водойм не є повністю використаний. Відміча-
ється депресія іхтіофауни у багатьох водоймах, які раніше мали високу продуктив-
ність. Значною мірою це зумовлено складною економічною ситуацією та відсут-
ністю системного підходу до вирішення завдання – забезпечити видове різнома-
ніття та достатню рибопродукцію річок та ставів, які пов’язані з ними [2]. Дегра-
дація видового складу іхтіофауни відображається на зменшенні кількості цінних 
аборигенних видів риб та збільшенні частки малоцінних, еврибіонтних видів. 

З метою виявлення реального стану іхтіофауни басейну Дністра, за допомогою 
ставних сіток було досліджено руслову водойму в околицях міста Ходорів Жида-
чівського району Львівської області. Визначення риб проводили згідно М. Котел-
ли [3]. Досліджуваний водний об’єкт є русловим ставком, оснащеним гідротехніч-
ними водогосподарськими спорудами, на річці Луг, яка огинає місто Ходорів  
з південного сходу. 

Водосховище не має чітко визначених границь з північного та східного берегів 
через заболочення великої території після зарегулювання русла річки, однак від-
критою від болотяної вищої водної рослинності є площа, близько 16 га водного 
дзеркала. Інтенсивність заростання макрофітами становить 20%. Водойма жи-
виться річкою Луг, яка починається з Отиневицького водосховища, яке в свою чер-
гу живиться річками Давидівка та Боберка. Річка Луг має довжину 25 км, є лівою 
притокою річки Дністер, яка несе води в басейн Чорного моря. Протікає ріка  
в межах Ходорівського Опілля з півночі на південь і впадає у Дністер в межах села 
Буковини. Живлення річки змішане – переважно дощове. В басейні річки є джере-
ла з високо мінералізованою водою. Сама річка досить зарегульована, оскільки  
в її басейні розташовано 109 ставків, загальною площею 213,1 га. 
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Максимальна глибина водойми – 3,0 м, середня – 1,5 м. Водойма не спускалась 
тривалий час, тому у ній сформовані відклади мулу близько 40 – 110 см у літораль-
ній частині водойми. Помітно прогресуючі евтрофікаційні зміни водойми з пів-
нічного та північно-східного берега.

Іхтіофауна представлена 20 видами риб, які належать до чотирьох родин. За 
ваговим співвідношенням представників рибного населення можна розділити так:

- родина Cyprinidae – короп звичайний (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) – 4%, 
карась сріблястий (Carassius gibelio Bloch, 1782) – 12%, карась звичайний 
(Carassius carassius (Linnaeus, 1758)) – 0,5%, плітка звичайна (Rutilus rutilus 
Linnaeus, 1758) – 16,5%, краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus 
Linnaeus, 1758) – 7%, лящ звичайний (Abramis brama Linnaeus, 1758) – 8%, 
верховодка звичайна (Alburnus alburnus Linnaeus 1758) – 4,9%, лин звичай-
ний (Tinca tinca Linnaeus 1758) – 14%, амур білий (Ctenopharyngodon idella 
(Valenciennes, 1844)– 2%; товстолоб строкатий (Hypophthalmichthys nobilis 
(Richardson, 1845) – 2%, чебачок амурський ((Pseudorasbora parva (Temminck 
& Schlegel, 1846)) – 0,5%. За словами рибалок, дуже рідко трапляються в’юн 
(Missgurnus fossilis Linnaeus,1758) – 0,05% та жерех (Aspius aspius Linnaeus, 
1758) – 0,05%.

- родина Esocidae – щукові, представлена одним видом – щука звичайна (Esox 
lucius Linnaeus, 1758)– 9%; 

- родина окуневі – двома видами – окунем річковим (Perca fluviatilis Linnaeus, 
1758) – 15%, та йоржем звичайним (Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 
1758) – 3%.

- родина сомові теж представлена 1 видом – сомом європейським (Silurus 
glanis Linnaeus, 1758) – 1%.

Як видно з результатів, зарегулювання річки Луг сприяло розвитку лімнофіль-
ної іхтіофауни карасево-плотичного типу з високою часткою у ній лина. В цій во-
доймі збереглися також звичайні карасі, які занесені до Червоної книги України. 
Однак їхня кількість є надто мізерною, щоб підтримати популяцію у належному 
стані і їй потрібна допомога шляхом штучного відтворення та додаткового зариб-
нення. Можливо, вагому роль у збереженні представників цього виду відіграли 
болотяні угіддя у верхів’ї водойми, що підкреслює цінність такого типу біотопів  
у захисті рідкісних та цінних аборигенних видів риб.

1. Мовчан Ю.В. До характеристики різноманіття іхтіофауни прісноводних водойм України 
(таксономічний склад, розподіл по річковим басейнам, сучасний стан) // Збірник праць 
Зоологічного музею. 2005. № 37. С. 70 – 82.

2. Смирнюк Н. І., Буряк І. В., Марценюк Н. О. Забезпеченість населення України рибою та 
рибною продукцією на сучасному етапі становлення ринкових відносин // Рибогосподар-
ська наука України. 2007. №1. С. 76 – 83.

3. Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European freshwater fishes. Switzerland, 2007. 646 p.
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РІД SCAPHOLEBERIS SCHOEDLER, 1858 (CLADOCERA: ANOMOPODA: 
DAPHNIIDAE) В ТАКСОНОМІЧНІЙ СТРУКТУРІ КЛАДОЦЕРОЦЕНОЗІВ 

УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

Іванець О. Р.
Львіський національний університет імені Івана Франка

e-mail: oleh_ivanets@ukr.net

Регіональна фауна гіллястовусих раків (Cladocera) України з врахуванням мор-
фоекологічних характеристик окремих таксонів, особливостей таксономічної струк-
тури угруповань на сьогодні вивчена недостатньо. Необхідність таких досліджень 
відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС (Directive 2000/60/EC) обумовлена 
тим, що Cladocera є надійними маркерами гідроекологічного моніторингу. Вони за-
ймають ключові позиції у трофодинаміці гідробіоценозів, забезпечують процеси 
самоочищення водойм. Особливо важливими подібні роботи є для транскордонного 
горбистого пасма Розточчя, по території якого проходить частина Головного євро-
пейського вододілу між Балтійським і Чорноморським басейнами. Цей регіон ста-
новить інтерес не тільки для України і Польщі, в межах яких лежить Розточчя, але 
і для всієї Центрально-Східної Європи. З урахуванням природоохоронної значимос-
ті на цих теренах створений міжнародний біосферний резерват ЮНЕСКО “Розточ-
чя”, який включений до світової мережі біосферних заповідників.

Рід Scapholeberis відіграє особливу роль в кладоцероценозах, оскільки, пред-
ставлений гіпонейстонними формами. Він займає екологічну нішу, нехарактерну 
для інших Cladocera [2, 5, 11]. Дані щодо видової представленості цього таксону 
неоднозначні і до цього часу уточнюються та доповнюються [3, 8, 9, 10]. Матеріал 
(357 проб) відбирали в гідроценозах Українського Розточчя протягом 2008–2016 
років загальноприйнятими в гідробіології методами. Дослідження проводили на 
живому і фіксованому матеріалі. Під час аналізу популяційних особливостей угру-
повань брали до уваги роль регіонального пулу видів, який обумовлює, в кінцево-
му рахунку, структурно-функціональну характеристику конкретного таксону.  
З цієї точки зору рід Scapholeberis відзначається такими параметрами. Родина 
Daphniidae, до якої належить рід Scapholeberis, в умовах Українського Розточчя 
представлена 5 родами і 17 видами. За кількістю родів це становить 27% різнома-
ніття кладоцероценозів, а за кількістю видів – 41% . Рід Scapholeberis за кількістю 
видів у кладоцероценозі становить 5%. У родині Daphniidae представленість роду 
Scapholeberis за кількістю видів зростає до 12%.

У водоймах Українського Розточчя зареєстровані Scapholeberis mucronata 
(O. F. Müller, 1776) та Scapholeberis kingi G. O. Sars, 1888. Подамо морфо-екологіч-
ну характеристику цих таксонів, використовуючи свої матеріали та публікації ін-
ших дослідників [1, 3, 4, 5, 6, 7].

Черепашка S. mucronata має добре виражену ретикуляцією. Розміри самок  
в умовах Українського Розточчя змінюються в межах 0,79–1,1 мм. Спинний край 
стулок дугоподібно вигнутий, задньоверхній кут заокруглений або тупий. Черев-
ний край стулок прямий, що є адаптацією до гіпонейстонного способу життя. 
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Основа передніх антен прямокутна, дуже коротка і несе на дистальному куті чут-
ливу щетинку. Задні антени на плавальних щетинках мають лише часткове опере-
ння. Абдоменальний виріст один. Верхній край постабдомена дещо випуклий, 
його кігтики покриті дрібними щетинками. Розміри самців 0,48–0,69 мм. Їх стулки 
мають довгий задній шип. Голова з коротким і широким рострумом. Передні анте-
ни довші, ніж у самок. Верхній край постабдомена в середній частині утворює 
великий тупий виступ. Озброєння постабдомена подібне до озброєння постабдо-
мена самок. У регіоні Українського Розточчя S. mucronata трапляється, насампе-
ред, в прибережній зоні ставів, калюж. Плодовитісь до 10–12 яєць. Моноцикліч-
ний або дициклічний. Розвиток популяцій S. mucronata починається ранньою вес-
ною і закінчується осінню.

Черепашка S. kingi має жовто-коричневий відтінок і добре виражену ретикуля-
цією у вигляді правильних багатокутників. У задній частині стулок є добре вира-
жені паралельні до заднього краю рівчики. Довжина самки 0,71 – 1,2 мм. Передній 
край стулок заокруглений. У задній частині черевного краю стулок є група з 11–12 
досить довгих оперених щетинок. Передній край голови округлений з гачкоподіб-
но загнутим рострумом. Голова на відміну від S. mucronata без шипа. Верхній край 
постабдомена майже прямий і несе 3–4 анальних зубці поруч з якими розташову-
ються 3–4 групи тонких зубчиків. Мукро коротше ніж у S. mucronata. Довжина 
самця 0,79–0,81 мм. Спинний, черевний і задній краї стулок самця, на відміну від 
самки, майже прямі. Передні і задні щетинки черевного краю дещо вкорочені.  
У регіоні Українського Розточчя S. kingi трапляється в прибережній зоні водойм, 
причому віддає перевагу більш мілким водоймам. Плодовитісь до 5–8 яєць. 

Матеріали по характеристикці роду Scapholeberis Українського Розточчя були 
враховані при підготовці визначника прісноводного планктону Європи з зазначен-
ням особливостей екології та поширення організмів [1]. 

У подальшому, більш ретельне вивчення корелятивних зв’язків морфологічних 
і популяційних характеристик таксонів роду Scapholeberis з застосуванням сучас-
них методів досліджень, фрактального аналізу та математичного моделювання до-
зволить з’ясувати процеси, що впливають на особливості життєвого циклу, гене-
ративого розвитку, статевої структури популяцій даного таксону. 

Комплексна аналітична оцінка таких параметрів з використанням таксономіч-
ного підходу, що поєднує молекулярний і морфологічний аналіз, дозволить кіль-
кісно визначити дистанцію між окремими таксонами роду Scapholeberis з точки 
зору дивергентної еволюції, а з’ясування факторів, що детермінують ці процеси, 
підвищить значимість даних таксонів як маркерів гідроекологічного моніторингу 
стану довкілля. 
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Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зобов’язує здій-
снити узгодження нормативно-правової бази, що регламентує збереження біоріз-
номаніття з відповідними нормативними документами ЄС. У країнах ЄС норма-
тивними актами, що визначають правові засади збереження біорізноманіття є Ди-
рективи 92/43/ЄЕС та 2009/147/ЄС (Оселищна та Пташина Директиви), в основі 
яких лежать принципи, проголошені Бернською конвенцією. Метою імплемента-
ції положень цих Директив є здійснення організаційно-правових заходів, спрямо-
ваних на впровадження стандартів ЄС щодо захисту диких птахів, оселищ і видів 
природної флори та фауни в Україні.

Загальна система охорони біорізноманіття в Україні існує в рамках дії низки 
законодавчих актів: Законів України “Про Червону книгу”, “Про природно-запо-
відний фонд”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про екологічну ме-
режу”, “Про мисливське господарство та полювання”, Лісового, Водного та Зе-
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мельного кодексів, Положення про Зелену книгу тощо. Крім цього, Україна є Сто-
роною низки міжнародних договорів, складовою зобов’язань щодо яких є збере-
ження біорізноманіття.

Законодавство України загалом відповідає вимогам Директив, проте потребує 
деяких істотних уточнень. Найпринциповішими з яких є впровадження в практику 
природоохоронної справи України низки понять, категорій та положень, що наразі 
нормативно не закріплені. Зокрема, наприклад, понять “оселище” (habitat), “спри-
ятливий статус для збереження”, “пріоритет для збереження”, а також, що найваж-
ливіше, законодавча заміна базового положення про “охорону” на положення про 
“збереження”. Однак, слід розуміти, що в контексті положень Директив, пасивна 
охорона є лише одним з інструментів збереження, який застосовують тоді, коли є 
певні переконливі свідчення, що він матиме позитивний ефект.

Однак, процес імплементації базових положень європейського законодавства  
в Україні натикається на низку істотних проблем. Україна залишається, фактично, 
єдиною європейською країною пострадянського простору, природоохоронна спра-
ва в якій і сьогодні спирається на ортодоксальні принципи, сформульовані в Росій-
ській імперії та Радянському Союзі наприкінці XIX – початку XX століття. Слід 
об’єктивно зауважити, що ці принципи не витримали випробовування часом  
і практикою й нині не застосовуються в країнах Європи.

Зважаючи на тривалий час агрокультурного освоєння території, що вимірюєть-
ся кількома тисячоліттями, значну трансформацію природи й ландшафту, цілком 
очевидною є необхідність застосування складних методів науково виваженого  
й обґрунтованого менеджменту територій для збереження їхнього біотичного 

й ландшафтного різноманіття й забезпечення адекватного виконання екологіч-
них функцій, що є основою оптимальної життєдіяльності соціуму й перебігу при-
родних процесів флоро-, цено- й фауногенезу.

Першочерговою у цьому контексті є відмова від тлумачення пасивної охорони 
як універсальної “панацеї” й перехід до методів активного збереження й менедж-
менту на основі комплексного моніторингу.

У переважній більшості випадків, через значну базову трансформацію екосис-
тем і географічного середовища загалом, пасивна охорона призводить до негатив-
них наслідків, що зумовлені перебігом спонтанних сукцесій, які, здебільшого, ма-
ють дигресивний характер. То ж не дивно, що у світовій природоохоронній практи-
ці відбулася корекція підходів й формування нових принципів збереження біорізно-
маніття й взаємодії суспільства з територіями, що підлягають особливому збережен-
ню. Пріоритетною метою має бути не ізоляція охоронюваних природних територій 
від навколишніх територій/акваторій, місцевого населення й суб’єктів господарю-
вання, а поширення уявлення щодо їх першочергової цінності для існування сус-
пільства й розширення кола осіб, які здійснюють реальний внесок у територіальне 
збереження довкілля. У зв’язку з цим виникає низка нових концептуальних можли-
востей для розв’язання питання територіального забезпечення процесу розбудови 
мережі природоохоронних, природозберігальних і природозахисних територій. 

Особливе значення в цьому контексті мають системи екологічних мереж різно-
го рангу й типу, зокрема, такі як Natura 2000, Смарагдова мережа, Всеєвропейська 
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екологічна мережа тощо. Їх розбудова неможлива без залучення територій, які пе-
ребувають у тих чи інших формах господарського використання, частково транс-
формовані тощо, як допоміжних, з метою забезпечення функціональної цілісності 
екомережі. Крім цього, багато територій, які порушені діяльністю людини, чи пе-
ребувають у традиційному використанні, є оселищами для низки видів і місцем 
формування унікальних угруповань, що потребують збереження, але можуть бути 
приречені на елімінацію внаслідок спонтанних сукцесій. 

В Україні нині склалася ситуація, що значною мірою гальмує імплементацію 
сучасних принципів збереження біорізноманіття й впровадження сучасних, еколо-
гічно адекватних, методів господарювання, зокрема й в лісовому секторі. Однією 
з ключових причин є надмірна політизованість природоохоронної справи й висо-
кий рівень корумпованості відповідних владних і політичних структур.

З одного боку, має місце гальмування впровадження в правове поле України 
принципів оселищного збереження біорізноманіття й активного екологічно об-
ґрунтованого менеджменту природоохоронних територій, зумовлене небажанням 
владних структур змінювати ситуацію, з другого – неможливість застосування від-
повідних методичних положень й принципів збереження й охорони природи на 
засадах активного менеджменту через відсутність їх у правовому полі. Таким чи-
ном утворюється замкнене коло, яке не може бути розірване шляхом прийняття 
формального нормативного документа без істотних змін у чинних базових при-
родоохоронних законодавчих актах України. 

Крім цього, значний негативний вплив на адекватну імплементацію сучасних 
принципів природоохоронного менеджменту й збереження біорізноманіття має 
науково неспроможна, популістська й надміру політизована спекуляція на приро-
доохоронних проблемах деяких громадських природоохоронних організацій.

Стратегічно зазначені проблеми можуть бути вирішені у спосіб прийняття но-
вих редакцій двох базових Законів України, що визначають загальну правову 
структуру збереження біорізноманіття – “Про Червону книгу України” та “Про 
природно-заповідний фонд України”. 

Упродовж останніх кількох років під егідою програми “ENPI East FLEG II”  
в Україні було реалізовано низку природоохоронних проектів, спрямованих узго-
дження українського законодавства із законодавством Європейського Союзу.  
У рамках цих проектів підготовані аналітичні матеріали: “Розробка ключових за-
конодавчих актів щодо охорони біорізноманіття в лісах: адаптація українського 
законодавства до вимог ЄС” та “Збереження біорізноманіття в лісах. Гармонізація 
законодавства України та Європейського Союзу щодо природоохоронних терито-
рій” (http://www.enpi-fleg.org/docs/) тощо. Як результат, сформульовано низку кон-
кретних пропозицій і розроблено проекти нормативних документів, спрямованих 
на адаптацію українського природоохоронного законодавства до законодавства 
Європейського Союзу, і до сучасних природоохоронних концепцій, що прийняті в 
країнах Європи.
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ЗМІНИ ПОПУЛЯЦІЙ І ФІТОЦЕНОЗІВ ВИСОКОГІР’Я УКРАЇНСЬКИХ 
КАРПАТ УНАСЛІДОК КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ

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

e-mail: vlodkokyjak@ukr.net

Кліматичні зміни у високогір’ї Українських Карпат полягають передусім у під-
вищенні температури повітря, істотному збільшенні суми ефективних температур, 
зменшенні глибини і тривалості залягання снігового покриву, збільшенні трива-
лості вегетаційного періоду, зменшенні кількості опадів як протягом холодної 
пори року, так і влітку [1]. 

Порівняно з 80–90-ми роками ХХ ст., протягом останніх 15 років унаслідок 
швидшого танення снігу початок росту і розвитку, цвітіння і плодоношення рослин 
пришвидшилися на 2–3 тижні у більшості фітоценозів альпійського і субальпій-
ського поясів Карпат. Найбільші різниці феноритмів притаманні для хіонофільних 
угруповань, у яких унаслідок малосніжних зимових сезонів і вищих температур 
влітку звільнення площ від снігового покриву відбувається на 1–2 місяці раніше.

Сума ефективних температур вище 5 і 7 °C у високогір’ї збільшилася на 200 °C. 
Це становить середньодобове підвищення температури повітря на 1,3 °C, що зу-
мовлює висхідне висотне зміщення літніх ізотерм приблизно на 200 м.

Кількість опадів у червні майже не змінилася, а у липні й серпні зменшилася 
на 25–60 мм. Середня висота снігового покриву в околицях г. Пожижевська на 
Чорногорі у січні–березні зменшилася на 30–50 см (дані Сніголавинної станції 
“Пожижевська”). На схилах в зоні вітрової тіні, в улоговинах і лотках зменшення 
глибини снігу ще істотніше.

Ці чинники зумовлюють кліматогенні сукцесії високогірних фітоценозів, які 
полягають у змінах їхнього видового складу, перерозподілі фітоценотичних по-
зицій ценопопуляцій, зміні домінантів і субдомінантів. З цього огляду особливої 
загрози зазнають популяції рідкісних малоконкурентних видів трав, які витісня-
ються деревними, чагарниковими й висококонкурентними тривіальними віолент-
ними трав’яними видами. Найвища швидкість цих змін має місце у межах субаль-
пійського й нижній частині альпійського поясу.

Внаслідок потепління відбувається підсилення і прискорення демутаційних 
процесів, ущільнення екологічних ніш, висотне зміщення рослинних поясів. Під-
німаються верхні границі лісу, межі субальпійських і альпійських угруповань. Іс-
тотно збільшується площа, чисельність, щільність і життєвість популяцій дерев-
них, чагарникових і чагарничкових видів: Picea abies (L.) Karsten, Pinus mugo Turra, 
Alnus viridis (Chaix.) DC., Juniperus sibirica Burgsd., Rhododendron myrtifolium 
Schott et Kotschy, Loiseleuria procumbens (L.) Desv., видів роду Vaccinium L.

Водночас, багатьом трав’яним рідкісним високогірним альпійським і аркто-
альпійським, петрофітним і гігрофільним видам притаманна негативна динаміка. 
Внаслідок кліматичних змін загрози деградації і відмирання зазнають численні 
популяції рідкісних і ендемічних видів рослин Червоної книги України: Aconitum 
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jacquinii Rchb., Astragalus krajinae Domin, Erigeron alpinus L., E. atticus Vill., Festuca 
porcii Hack., Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz, Leontopodium alpinum Cass., Minuartia 
pauciflora (Kit. ex Kanitz) Dvorakova, Primula halleri J.F.Gmel., Saxifraga androsacea 
L., S. carpatica Sternb., Saussurea alpina (L.) DC., Ptarmica lingulata Waldst. et Kit., 
P. tenuifolia (Schur) Schur. та інші [1, 2]. 

Внаслідок зникнення придатних оселищ виникає загроза вимирання числен-
них стенотопних психрофітів. Багато з них в Українських Карпатах розташовані 
на нижній межі поширення, що робить їхні популяції особливо вразливими до 
потепління. Особливо чутливими до кліматичних змін є хіонофільні види: Dichodon 
cerastoides (L.) Rchb., Salix herbacea L., Saxifraga carpatica Sternb., Veronica 
alpina L., які трапляються у місцях тривалого залягання снігу. Площа їхніх оселищ 
поступово звужується через зменшення товщини та тривалості залягання снігово-
го покриву.

Багаторічні дослідження популяцій рослин у хіонофільних угрупованнях вка-
зують на те, що популяції Dichodon cerastoides, Saxifraga carpatica і Poa deylii 
Chrtek et Jiras є вразливими до змін клімату і різких коливань погодних умов упро-
довж року. Вплив кліматичних чинників на популяції Dichodon cerastoides і Saxifraga 
carpatica має як безпосередню, так і опосередковану дію. Поступове надходження 
талих вод сніжників згладжує нерівномірність зволоження субстрату атмосферни-
ми опадами протягом вегетаційного сезону. Тому зменшення тривалості залягання 
снігу в оселищах хіонофільних видів позбавляє їх стабільного водного живлення 
і робить залежними від погодних умов, зокрема атмосферних опадів. Цей вплив 
виявляється у зменшенні їхнього проективного покриття і щільності, зниженні 
показників життєвості. Окрім цього, внаслідок надмірного підсихання субстрату 
притаманне скорочення онтогенезу Saxifraga carpatica, висока смертність преге-
неративних особин Saxifraga carpatica і Dichodon cerastoides [3].

Розподіл особин Poa deylii за морфометричними параметрами в хіонофільних 
оселищах відрізняється від попередніх видів. Показники життєвості особин по-
пуляцій P. deylii зменшуються від периферії до центру оселищ, де залягання сні-
гового покриву є тривалішим. Швидше танення сніжників сприяє вегетативному 
розростанню особин, що зумовлює збільшення їхнього загального проективного 
покриття. Отже, P. deylii частково створює конкуренцію популяціям Dichodon 
cerastoides і Saxifraga carpatica. Водночас, більш багатосніжні зимові сезони пері-
одично спричиняють відмирання особин Poa deylii в центрі оселищ, де активуєть-
ся насіннєве поновлення Dichodon cerastoides. 

У хіонофільних оселищах унаслідок швидшого танення снігу відбувається ін-
тенсифікація процесів витіснення популяцій малоконкурентних хіонофільних ви-
дів щільнодернинними злаками. Ці угруповання в короткостроковій перспективі 
будуть найбільш вразливими до дії екзогенних чинників і зазнаватимуть негатив-
ної динаміки внаслідок сукцесійних змін, котрі призведуть до збільшення конку-
ренції з боку інших видів. Загалом, порівняльні дослідження вказують на змен-
шення життєвості популяцій хіонофільних видів і фрагментацію їхніх популяцій-
них ареалів, що за подальших кліматичних змін в бік потепління призведе до спро-
щення внутрішньопопуляційної структури, їх деградації і відмирання.
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Таким чином, внаслідок впливу кліматичних змін у високогір’ї Карпат спосте-
рігаються швидкі перебудови структури угруповань, що становить загрозу зник-
нення цілої низки рідкісних популяцій і фітоценозів. Це стосується насампеерд 
багатьох геліофільних, петрофітних, гігрофільних і хіонофільних видів.

Найбільших змін зазнають популяції і фітоценози, розташовані на заповідних 
територіях. Тут кліматогенні процеси підсилюються демутаційними сукцесіями. 
Сповільнити ці зміни можуть активні заходи їх збереження. Виникла необхідність 
розроблення широкомасштабної програми комплексних досліджень з метою 
з’ясування перебудов структури популяцій і фітоценозів рідкісних видів, опрацю-
вання нових підходів і методів збереження раритетної фітобіоти високогір’я Укра-
їнських Карпат в умовах кліматичних змін.
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РАРИТЕТНІ ВИДИ У СКЛАДІ ЗАПЛАВНИХ ЕКОСИСТЕМ 
м. ЛУЦЬКА ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

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

e-mail: yuliakozak@ukr.net

У зв’язку з масштабним наступом людини на природу, дедалі більша кількість 
рослин стає неспроможною протистояти цьому тиску і опиняється перед загрозою 
зникнення.  Антропогенний вплив на деякі компоненти ландшафту та знищення 
природних місцезростань призводить до постійного скорочення чисельності енде-
мічних видів рослин та місцевих раритетних видів. Проблема збереження фітоце-
нозів в умовах інтенсивної трансформації природного середовища одне з важли-
вих завдань сьогодення. Відомо, що кожний вид є неповторним творінням приро-
ди, результатом тривалого еволюційного процесу. Тому завдання усіх свідомих 
громадян, і, в першу чергу, вчених – допомогти зберегти природу в усій її різно-
манітності, не дати зникнути будь-якому виду рослин чи тварин [2, 3].

 При вивченні флористичного складу заплавних рослинних угруповань в меж-
ах м. Луцька встановлено 301 вид судинних рослин, що відносяться до 6 класів, 45 
порядків, 63 родин та 180 родів. Особливістю ценофлори заплав міста Луцька є 
неоднорідність її таксономічної структури за типами ценофлор: заміська, перед-
міська та міська заплава. Узагальнену систематичну структуру ценофлори заплав-
них угруповань м. Луцька наведено в таблиці 1.

У складі рослинного покриву певних типів ценофлор (табл. 2) нами виявлено 
види, занесені до Червоної книги України та в список Бернської конвенції, а також 
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види, які потребують охорони за певних причин, які ми виокремлюємо як регіональ-
но рідкісні або зникаючі. Вони за ступенем поширення поділені на окремі групи.

Таблиця 1
Узагальнена систематична структура ценофлори заплавних угруповань 

Луцька
Тип ценофлори Класи Порядки Родини Роди Види
Вся флора, шт 6 45 63 180 301

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Міська, шт 5 42 57 174 264

% 83,33 93,33 90,48 96,67 87,71
Приміська, шт 5 36 47 102 137

% 83,33 80,00 74,60 56,67 45,51
Заміська, шт 4 33 41 97 134

% 66,67 73,33 65,08 53,89 44,52

Таблиця 2
Охоронний статус ценофлори заплав м. Луцька

Тип статусу
Міська заплава Приміська заплава Заміська заплава

К-ть видів % К-ть 
видів % К-ть 

видів %

Не охороняється 261 98,86 179 99,44 135 100
Дуже рідкісні 0 0,00 1 0,56  0 0,00
Охороняється БК 1 0,38  0 0,00  0 0,00
Охороняється ЧКУ 2 0,76  0 0,00  0 0,00
 Всього 264 100 180 100 135 100

 
За даними, раритетна компонента флори судинних рослин заплавних угрупо-

вань м. Луцька включає 4 види, в т.ч.:
• Види Бернської конвенції [3] — 1; 
• Види, занесені до Червоної книги України [5] — 2; 
• Дуже рідкісні види [1]  — 1
Нижче наводимо списки видів за вказаними вище категоріями охорони.
 
Види Бернської конвенції
Ostericum palustre (Bess.) Bess.  — Маточник болотний. 
Види, занесені до Червоної книги України (2009)
1. Epipactis helleborine (L.) Crantz (E. latifolia (L.) All.) — Коручка чемернико-

подібна (коручка широколиста). Окрім того цей вид занесено до Додатку ІІ CITES. 
Охороняється в Карпатському БЗ, Канівському, Кримському, Поліському, “Черем-
ському”, Рівненському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, “Мис Мар-
тьян”, “Розточчя”, “Медобори” ПЗ, Карпатському, “Ужанському”, Шацькому, 
“Деснянсько-Старогутському”, “Мезинському”, “Вижницькому”, “Синевир”, “По-
дільські Товтри”, “Святі гори”, “Сколівські Бескиди” та “Гомільшанські ліси” 
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НПП та ін. природозаповідних територіях. Проводять контроль за популяціями. 
Заборонено збирання рослин, порушення екотопів. Господарське та комерційне 
значення: лікарське, декоративне. 

 2. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.l. (D. cruenta (O.F.Müll.) Soó; D. ochroleuca 
(Boll) Holub; Dactylorchis incarnata (L.) Vermeulen, Orchis incarnata L., O. latifolia L., 
nom. rej.)  — Зозульки м›ясочервоні (пальчатокорінник м›ясочервоний). Цей вид 
також занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється у Карпатському та Дунайсько-
му БЗ, ПЗ “Розточчя”, “Мис Мартьян”, Кримському, Ялтинському гірсько-лісово-
му, Рівненському, Черемському ПЗ, “Синевир”, “Подільські Товтри”, “Деснянсько-
Старогутський”, “Сколівські Бескиди”, Карпатському, Шацькому, “Мезинському” 
та “Гомільшанські ліси” НПП. Контроль за станом популяцій. Заборонено меліо-
ративні роботи, випасання худоби, заготівлю рослин. Розмноження та розведення 
у спеціально створених умовах. Культивують в Національному ботанічному саду 
ім. М. М. Гришка НАН України. Господарське та комерційне значення: лікарське, 
декоративне. 

Дуже рідкісні види
1. Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link — Блісмус стиснутий.
Охорона рідкісних видів рослин може бути забезпечена лише тоді, коли охоро-

няються фітоценози, компонентами або едифікаторами яких вони є. Завдання охо-
рони генофонду та фітоценофонду взаємозумовлені, оскільки охорона рідкісних 
видів є біоценотичною передумовою нормального функціонування рідкісних фі-
тоценозів, а збереження останніх сприяє охороні зникаючих видів.
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2014. 88 с. 

3. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середо- вищ існування в Євро-
пі (Берн, 1979 р.). Київ. 1998. 76 с.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. 
У ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ “МЕДОБОРИ”

Козира Л. Я.
Природний заповідник “Медобори”, смт Гримайлів 

e-mail: medobory@gus.tr.ukrtel.net

Збереження флористичного різноманіття природних ландшафтів є одним з най-
важливіших завдань щодо підтримання філогенетичного потенціалу аборигенної 
флори. Тому вивчення стану популяцій раритетних видів є актуальною проблемою 
сьогодення.
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Завданням наших досліджень є вивчення стану популяцій та біологічних осо-
бливостей євроазійського, переважно бореального представника родини 
Orchidaceae - Cypripedium calceolus L. Це єдиний в Україні представник роду, що 
належить до категорії рідкісних, занесених до Червоної книги України [5], Додат-
ку І Бернської конвенції про охорону дикої фауни і флори та природних середовищ 
існування в Європі [1] та Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни 
і флори, що знаходяться під загрозою зникнення (СІТЕS) [4]. Це один зі зникаючих 
видів флори України, який формує нечисельні локальні популяції, є неморальним 
реліктовим сильвантом, що зазнає значного антропогенного впливу і помітно де-
градує [6].

Умови місцезростання виду – розріджені листяні та мішані ліси, узлісся, лісові 
галявини та лісові луки, зарості чагарників, лісові схили, переважно на вапняко-
вих ґрунтах. Росте, переважно, в угрупованнях союзу Fagion sylvaticae, рідше – 
союзів Carpinion betuli та Luzulo-Fagion. Мезофіт [6].

У природному заповіднику “Медобори” зозулині черевички справжні 
(C. calceolus) на даний час трапляються у трьох місцезростаннях Краснянського 
лісництва, два з яких малочисельні. У першому з них – на розрідженій ділянці  
у середньовіковому ясенево-грабовому деревостані природного походження з по-
внотою 0,7 (у кв.49 в.10) на площі 0,02 га раніше облікували 20-25 рослин,  
з 2010р. – 3-5 рослин, з 2014 р. вид не фіксували. У другому місцезростанні – дубо-
вому грабняку природного походження з повнотою 0,7, віком 97 років (у кв.57 в.2) – 
на площі 0,2 га щорічно відмічається від 2 до 10 рослин. Третій найбільш чисель-
ний локалітет знаходиться теж на розрідженій ділянці у середньовіковому грабово-
ясеновому деревостані – на площі 0,22 га (кв.32 в.7) нараховується до 300 рослин 
[2]. Локалітет у природному перестиглому грабняку, з повнотою 0,75 (у кв.45 в.15) 
втрачений ще до 2000 р. у зв’язку із заростанням ділянки Aegopodium podagraria L. 
із значним проективним вкриттям виду. Аналогічна ситуація і у кв.32 в.6, де вид 
теж не фіксували із 2006 року.

З часу створення заповідника ведуться систематичні фенологічні спостережен-
ня за цим видом. За результатами багаторічних досліджень C.calceolus починає 
вегетувати у квітні. Середня багаторічна дата початку вегетації – 19 квітня, най-
раніша – 11 квітня (у 1993 р.), а найпізніша – 5 травня (у 2006 та 2008 рр.), що 
пов’язано із затяжними зимами та пізнім початком весняних сезонів. Початок цві-
тіння – 13 травня, масове – 21 травня і кінець – 4 червня. Різниця між середніми 
фенодатами початку і масового цвітіння складає 8 днів, а весь цикл становить,  
в середньому, 23 дні, найкоротшим він був у 2015 році – 15 днів, що пов’язано із 
надмірно високими температурними показниками І та ІІ декад травня. Найбільш 
раннім початок цвітіння був 6 травня (у 2000 р.), в тому ж році найраніше (25 трав-
ня) вид закінчив квітувати. Найпізніше квітування розпочалося 18 травня (у 2008 р.), 
що пов’язано із пізнім початком весняного сезону та доволі прохолодними та до-
щовими І та ІІ декадами травня. Тоді ж період цвітіння виду був 29 днів, що є най-
тривалішим за час проведення спостережень.

Дослідження стану популяції виду у кв.32 в.7 Краснянського л-ва розпочато  
у 1993 році шляхом закладання ботанічної пробної площі БП-1 із встановленням 
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меж на місцевості. Це розріджена ділянка є частиною середньовікового грабово-
ясенового деревостану в стиглому грабовому насадженні, яке характеризується 
низькою повнотою (0,4) і ІІ бонітетом .

У підрості, крім Carpinus betulus L. висотою 0,5-2,0м, трапляється Acer 
platanoides L. – до 5,0 м та Acer pseudoplatanus L. – до 1,0 м. Підлісок рідкий,  
в основному висотою до 1,0 м, представлений Corylus avellana L., Swida sanguinea 
Opiz., Lonicera xylosteum L., Euonymus europaea L., Euonymus verrucosa Scop., 
Viburnum lantana L., а також спорадично по всій ділянці трапляється Daphne 
mezereum L. Трав’яний ярус з досить високим проективним вкриттям – 80% з пе-
реважанням Stellaria holostea L., Galium odoratum L., Asarum europaeum L., 
Galeobdolon luteum Huds. Тут також трапляються Solidago virgaurea L., Pyrethrum 
corymbosum (L.) Scop., Laserpitium latifolium L., Sanicula europaea L., Primula 
veris L., Viola odorata L., Viola mirabilis L., Viola hirta L., а також рідкісні види Чер-
воної книги України: Platanthera bifolia (L.) Rich., Epipactis helleborine (L.) Crantz., 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Neottia nidusavis (L.) Rich., Aconitum 
besseranum Andrz., та регіонально-рідкісні: Actaea spicata L., Astrantia major L., 
Cimicifuga europaea Schipcz. Ґрунт на пробній площі сірий лісовий суглинковий.

Ділянка площею 0,225 га розбита на 90 облікових площадок розміром 5×5м, 
що, на нашу думку, є оптимальним для проведення обліків. З 1994 року під час 
масового цвітіння проводилися обліки вегетативних та репродуктивних пагонів 
виду, а починаючи з 2008 року – рослин різних вікових станів.

Головні параметри популяції вивчаються згідно із загальноприйнятими мето-
диками та підходами А. Уранова. Визначали чисельність та щільність ценопопу-
ляції. За щільність приймали відношення кількості особин до одиниці площі,  
а також використовували значення абсолютної чисельності - кількість особин на 
всю площу популяції. Виділення вікових груп проводилося у відповідності до кла-
сифікації Т. О. Рабатнова [3]. Вирізняли наступні онтогенетичні стани: j – ювеніль-
ні, im – іматурні, v – віргінільні, vv – дорослі вегетативні, g –генеративні. Оскільки 
для Orchidaceae характерна перерва у цвітінні, спостерігається перехід генератив-
них особин до стану, подібного до віргінільного. Такий віковий стан у них назива-
ють дорослим вегетативним (vv); сюди включені рослини віргінільні та генератив-
ні, які з певних причин не мають генеративного пагону. 

Обліки проводяться щорічно на всіх облікових ділянках площею 25м2 кожна. 
За двадцять років досліджень середня щільність рослин на пробній площі стано-
вить 1,09 ос./м2. Найвищою вона була у 2004 та 2008 роках – 1,48 та 1,36 ос./м2,  
а найнижчою – 0,7ос. /м2 у 2016 році. Найбільше рослин, майже щорічно, реєстру-
ється на 13, 64, 57 облікових ділянках, на останній з яких у 2009 – 2011 рр. фіксу-
вали 35 особин (1,4 ос./м2), що є найбільшою кількістю за час спостережень.

На початку досліджень у 1994 році на БП-1 (рис.1), облікували 150 рослин,  
з яких прегенеративних було 63%, а генеративних – 37%. З цього часу у наступні 
роки до 1997 р. спостерігалося збільшення чисельності виду до 253 рослин,  
в основному, за рахунок прегенеративних екземплярів. З 1998 року чисельність 
популяції була більш-менш стабільною до 2003 року і коливалася в межах 239 
екземплярів. Протягом цих років вегетативні рослини, в основному, переважали 
над генеративними, окрім 2002 та 2003 років, коли кількість квітучих була най-
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більшою за роки спостережень (172 екз. у 2002 році). Ймовірно, спалах чисель-
ності генеративних особин можна пояснити тим, що частина рослин в минулі роки 
перебували у стані спокою. У 2004 році було відмічено зростання чисельності 
виду до 333 екземплярів, що є найвищим показником за роки спостережень,  
в основному, за рахунок рослин прегенеративного стану, тоді як генеративних було 
лише 25 екземплярів. Після різкого спаду у 2005 – 2006 рр., у наступні роки спо-
стерігалося зростання кількості рослин на пробній площі від 174 (2006р.) до 307 
екземплярів (2008 р.), з яких генеративних було 117, а вже у наступному році – 168 
(найбільший показник за час проведення обліків на пробній площі від 2002 року). 
Починаючи з 2010 року знову спостерігається тенденція до спаду чисельності 
виду, особливо генеративних особин. У 2012 році було обліковано всього 26 квіту-
чих рослин, що є найнижчим показником за роки спостережень, проте вже у на-
ступні три роки їх було вдвічі більше, хоча і значно менше, за обліковані в попере-
дні роки. Кількість прегенеративних особин коливалася від 134 (у 2013 році) до 
195 (у 2014 році) з наступним зменшенням до 133 особин. У 2016 році на БП-1 
обліковано 157 рослин, з яких лише 30 були генеративними. Така незначна кіль-
кість квітучих рослин попередньо відмічалася у 2004 та 2012 роках. Кількість до-
рослих вегетативних рослин у цей період була в десять разів вищою, що свідчить 
про ймовірний період спокою у цвітінні орхідних.

Динаміка чисельності Cypripedium calceolus L. на БП-1

Таким чином, за період спостережень прослідковуються такі основні динаміч-
ні тенденції ценопопуляції: у 2002–2003, 2006–2007, 2009 роках вона була право-
сторонньою, коли генеративні екземпляри переважали над прегенеративними, а у 
1996, 1998, 2010 роках - проміжною, коли кількість генеративних рослин була 
більш менш однаковою із особинами інших вікових станів. У всі інші роки вона 
була лівосторонньою.
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Для вивчення тривалості етапів онтогенезу C. calceolus у природних умовах на 
одній із пробних площадок у 2011 році було відмічено окремі рослини, за якими 
впродовж усіх років проводили спостереження. Генеративна рослина у наступні 
три роки квітувала почергово з 1 – 2 квітками, протягом 2015 – 2017 рр. не цвіла, 
її фіксували як дорослу вегетативну. Іматурна рослина у наступний рік сформува-
лася у віргінільну, у 2013 – 2015 роках була генеративною з однією квіткою, а вже 
у 2016 – 2017 рр. – дорослою вегетативною. Відмічена у 2013 р. іматурна рослина, 
у 2014 році була віргінільною, у 2015 – цвіла, а у наступні два роки не квітувала. 
У 2015 році було відмічено віргінільну рослину, яка протягом двох років перебу-
вала у такому стані.

Отже, за один рік прегенеративні рослини C. calceolus проходять, як правило, 
один етап онтогенезу. Квітучі генеративні рослини, які обліковувалися протягом 
4 років, у наступні два роки не цвіли, а фіксувалися як дорослі вегетативні. 

Багаторічні спостереження за станом C. calceolus у заповіднику свідчать про 
стабільність чисельності та щільності ценопопуляції. Під час щорічних дослі-
джень підтверджується наявність відомих локалітетів виду, так як він залишається 
одним з найрідкісніших у заповіднику. В наших умовах основною загрозою є при-
тінення виду, тому важливим заходом збереження є підтримка оптимального світ-
лового режиму (зімкнення крон 0,4–0,7).
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в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду. Харків: 
ВД “Райдер”, 2006. 59 с.

МЕХАНІЗМ ЗАРАЖЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ СТОВБУРОВИМИ 
НЕМАТОДАМИ BURSAPHELENCHUS MUCRONATUS

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

e-mail: myk234@ukr.net 

Життєвість біотичної системи стовбурових нематод забезпечується наявністю 
господаря (дерева), переносника (ксилофага) і стовбурової нематоди, а також пев-
них кліматичних умов необхідних для повного онтогенетичного розвитку всіх ор-
ганізмів цієї системи. Поза межами такої біотичної системи стовбурові нематоди 
розвиватися не можуть.
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Особливої актуальності дослідження функціонування біотичної системи стов-
бурових нематод набули після проникнення адвентивного виду Bursaphelenchus 
xylophilus в Європу. Вид спричинив масштабні всихання хвойних дерев у багатьох 
європейських країнах і був занесений до карантинних видів тварин, у тому числі 
й в Україні.

Водночас посилився інтерес до вивчення аборигенного європейського виду 
стовбурової нематоди – Bursaphelenchus mucronatus, який є найбільш генетично  
і морфологічно схожий на B. xylophilus, а їхні гібриди дають плодюче потомство. 
Донедавна не було переконливих даних про патогенний вплив аборигенного виду 
стовбурових нематод на хвойні породи в умовах України. Проте проведені нами 
дослідження показали, що за певних умов всихання сосни звичайної (Pinus 
sylvestris L.) на Поліссі зумовлюється нематодою B. mucronatus. 

З метою з’ясування причетності стовбурових нематод до всихання верхівки 
сосни на території Шацького НПП проведені дослідження живих дерев сосни із 
всохлою верхівкою. Можна було припустити, що якщо всихання верхівки зумов-
лено стовбуровими нематодами, то вони мають бути виявлені на відрізку стовбура 
перед всохлою верхівкою. Були досліджені всі вогнища всихання сосни на терито-
рії Шацького НПП. Проби для досліджень відбирали у верхній частині живої де-
ревини, перехідній зоні та всохлій верхівці. Результати досліджень показали, що 
всі досліджені 30 модельних дерев із території трьох лісництв заражені стовбуро-
вими нематодами. Стовбурові нематоди виявлені у живій деревині у 7-ми випад-
ках, а в перехідній зоні і відмерлій деревині – у 28 дерев. Тобто, перед всохлою 
вершиною у всіх дерев сосни у великій кількості виявлені нематоди виду 
Bursaphelenchus mucronatus. Оскільки інших патогенів чи хвороб у досліджених 
деревах не виявлено, то можна стверджувати, що всихання їх верхівок зумовлене 
стовбуровими нематодами.

Однак, серед науковців майже одностайною є думка, що зараження сосни стов-
буровими нематодами відбувається на стовбурі дерева після ослаблення його ін-
шими чинниками. Те, що стовбурові нематоди можуть заразити здорове дерево 
ними не сприймається, хоча аргументів вони не наводять, проте визнається гіпо-
теза невідомого авторства. Разом із цим це має принципове значення, оскільки від 
цього залежить чи вважати нематод першопричиною всихання сосни чи ні. До 
речі, дотепер в Україні такої хвороби як нематодоз сосни не існує, а відповідно  
і нема потреби з нею боротися.

Основним шляхом зараження сосни стовбуровими нематодами є додаткове 
живлення вусача, проте сам факт проникнення нематод через гілку до стовбура 
малодосліджений. Щоб з’ясувати можливість зараження стовбура сосни немато-
дами провели дослідження спільно з працівниками наукового відділу Шацького 
НПП. У зеленій кроні сосни були відібрані зразки всохлих гілок із 10 дерев.  
У трьох дерев були виявлені стовбурові нематоди у гілках і стовбурі.

Зокрема, у Свитязькому лісництві (квартал 40, виділ 8) у 60-річної сосни у 
всохлій гілці на висоті 4-х метрів виявлені стовбурові нематоди: біля стовбура – 
500 особин на пробу, на відстані 30 см – понад 1000 особин, ще на двох ділянках 
далі від стовбура по 200 особин, тоді як у верхівці гіляки стовбурових нематод не 
виявлено. На цій же ділянці у 53-річної сосни у всохлій гілці на висоті 9,4 м біля 
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стовбура виявлено 150 особин на пробу, на відстані 30 см – 260, ще через 30 см – 
понад 1000, ще далі від стовбура: 120 і 90 особин, а верхівка гілки не була зараже-
на. Мабуть, у ділянках де спостерігається найбільша кількість нематод і відбулося 
первинне зараження нематодами, які поширилися верх і вниз по гілці. 

У Пульмівському лісництві (квартал 20, виділ 20) у 90-річної сосни були віді-
брані три гілки, які всі виявилися заражені стовбуровими нематодами. Дерево від-
мерло, проте на ньому залишилася зелена засохла хвоя, що є явною ознакою вси-
хання сосни від стовбурових нематод. Зокрема, на висоті 19 м найбільше заражен-
ня – 400 особин на зразок виявлене біля стовбура дерева, на відстані 30 см було 890 
особин, а далі гілка не заражена. У гілці на висоті 18 м нематоди виявлені у всіх її 
частинах від верхівки до стовбура, а найбільша їх кількість (понад 1000 особин на 
пробу) була на відстані 1–1,5 м від стовбура. На висоті 17 м біля стовбура і на метр 
від нього стовбурові нематоди становлять 100-120 особин на пробу, а в решті час-
тини гілки виявлені бактеріофаги – агенти розкладу відмерлої деревини.

Таким чином, сосна звичайна уражується стовбуровими нематодами через вер-
хівку гілки, після чого стовбурові нематоди потрапляють у стовбур дерева, де за 
умов інтенсивного розмноження закупорюють трахеїди, що призводить до вси-
хання сосни. Зважаючи на те, що на досліджених деревах не виявлені інші патоге-
ни, які могли б зумовлювати всихання сосни, можна стверджувати, що першопри-
чиною всихання цих дерев є стовбурові нематоди виду Bursaphelenchus mucronatus.

ПРО ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЇ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Корлятович Т. Ю., Тартачинська З. Р., Покотило І. Я.
Національний університет “Львівська політехніка”

e-mail: tetiasek@gmail.com

Шацький НПП займає площу в 48 977 га і характеризується великою видовою 
різноманітністю флори та фауни. Шацький національний природний парк є уні-
кальним куточком української природи з великими запасами чистої придатної до 
пиття води, яка є стратегічним запасом для нашої держави [1]. На таких територі-
ях проводять наукові дослідження, спрямовані головним чином на охорону й ста-
білізацію екологічних характеристик та самовідновлення елементів флори і фау-
ни. Проводяться спостереження за відносними коливаннями рівнів водної поверх-
ні озер, ґрунтових і підземних вод. Однак, жодна з вимірювальних свердловин не 
має прив’язки до абсолютних висот земної поверхні. Комплексні геодезичні, гео-
динамічні, гідрологічні та екологічні дослідження на території біорезервату  
“Західне Полісся” раніше не виконувалися [2].

Початком комплексу наших геодезичних робіт стало обстеження раніше закла-
деної різними відомствами Радянського Союзу і довоєнної Польщі нівелірної ме-
режі ІІ та ІІІ класів і мережі тріангуляції 2 – 4 класів на території Шацького наці-
онального природного парку [3]. Було віднайдено один стінний репер та одну за-
кладну точку ІІІ класу, два ґрунтових репери і чотири стінні репери ІV класу та  



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.

56

6 пунктів тріангуляції 4 класу: Перемут, Плотичче, Травни, Люцимер, Острів’я, 
Городище. Було проведено рекогносцирування водомірних постів, глибинних та 
ґрунтових свердловин. У результаті було визначено місце розташування шести 
глибинних, 15 ґрунтових свердловин та одного водомірного посту.

У 2015–2017 роках у смт Шацьк були проведені роботи зі створення висотних 
полігонів навколо озер Пісочне та Світязь за програмою ІІІ класу. Геодезичні полі-
гони створено згідно з інструкцією нівелювання I – IV класів. До структури поліго-
нів увійшли вже існуючі пункти нівелірної мережі й додатково закладені репери. 

Довжина полігону навколо озера Пісочне становить 26,8 км. У його складі 14 
пунктів. Довжина полігону навколо озера Світязь становить 32,6 км, і він склада-
ється з 12 пунктів.

На дев’яти озерах ШНПП, Пісочне, Мошне, Кримне, Перемут, Соменець, Лю-
цимер, Чорне Велике, Пулемецьке та Острів’янське, обладнали тимчасові водо-
мірні пости.

Із квітня 2016 року на досліджуваних озерах проводиться щомісячний моніто-
ринг рівня води. Водомірний пост на Світязі та тимчасові водомірні пости, гли-
бинні, ґрунтові свердловини були прив’язані до створених полігонів розвинувши 
нівелірну мережу до них.

Згідно з проектом планується прив’язати створені полігони до загальнодер-
жавної нівелірної мережі І класу лінії Брест–Красне [4]. Для цього потрібно ство-
рити ще 3 полігони. Тобто, на всю територію Шацького національного природного 
парку планується створити висотну основу, яка б зв’язала поверхневі, глибинні та 
ґрунтові води в одну єдину систему висот. 

Даний проект спрямований на вирішення таких завдань:
•	 створення на території ШНПП геодинамічного полігону для спостережень 

за деформаціями земної кори, карстовими процесами;
•	 визначення абсолютних висот рівневих поверхонь води озер і річок ШНПП 

та динаміки зміни їх з часом; 
•	 визначення абсолютних висот поверхні вод ґрунтових водоносних горизон-

тів та їх коливання;
•	 виявлення і дослідження закономірностей у рівнях поверхневих та підзем-

них вод, з’ясування їх причини;
•	 вивчення вертикальних рухів земної поверхні на тектонічному розломі зем-

ної кори в регіоні ШНПП;
•	 проведення моніторингу стану ґрунтових вод та стану навколишнього серед-

овища в регіоні ШНПП;
•	 створення геоінформаційної системи моніторингу на основі інформації, 

одержаної наземними методами і методами дистанційного зондування зем-
ної поверхні для оцінки ризиків, прогнозування напрямку та інтенсивності 
перебігу екологічних процесів і розробки заходів для забезпечення умов ра-
ціонального природокористування;

•	 розроблення системи заходів для забезпечення екологічної безпеки та раціо-
нального природокористування на території транскордонного біосферного 
резервату “Західне Полісся”.
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APORCELAIMIDAE (DORYLAIMIDA, ENOPLIA) ЗАХОДУ УКРАЇНИ
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Родина Aporcelaimidae була виділена Хейнсом у 1965 році та спочатку містила 
6 родів [3]. У подальшому родина зазнала ряду змін і остаточно була проревізова-
на Андраші у 2009 році [2]. Під час останньої ревізії було виділено 13 родів для 
світової фауни та 7 родів для Європи. До європейських належать роди Aporce-
laimellus, Aporcelaimus, Epacrolaimus, Makatinus, Metaporcelaimus, Sectonema та 
Tubixaba [2]. 

На території України родину Aporcelaimidae раніше не досліджували. Єдині 
дані щодо неї були опубліковані в роботі Козловського, де подано інформацію про 
4 види з цієї родини для фауни фітонематод північно-східного макросхилу Укра-
їнських Карпат [1].

У процесі дослідження були проаналізовані сировинні матеріали з фондів Дер-
жавного природознавчого музею, а також матеріали власних зборів. Виявили на-
ступні роди: Aporcelaimellus у складі 9 видів, що складає 53% європейської фауни 
роду, Aporcelaimus – 4 види, відповідно 40% фауни, Epacrolaimus – 1 вид, відпо-
відно 100% фауни, Makatinus – 2 види, що відповідає 100% фауни роду, Metaporcelai-
mus – 12 видів, з яких 6 видів представляють 100% європейської фауни роду, а інші 
6 є новими для фауни, та Sectonema – 2 види, що відповідає 29% фауни. Аналізом 
отриманих даних було виявлено, що фауна роду Metaporcelaimus складає приблиз-
но третину від світової. Така висока різноманітність регіональної фауни може 
свідчити про її ендемічний характер. В подальшому планується детальний таксо-
номічний аналіз всього наявного матеріалу та укладання нових ключів для визна-
чення представників цих родів.
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СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ МИШУВАТИХ ГРИЗУНІВ (MUROIDEA) 
ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО КРЯЖУ\

Красовська А. С. 
Кременецький лісотехнічний коледж
e-mail: аnghelakrasovska@gmail.com

Дослідження структури угруповань мишуватих гризунів є необхідним для оцін-
ки біоресурсного потенціалу території, ємності біотопів та інвентаризації видового 
складу місцевої фауни [6]. Окрім того, оцінка та збереження біотичного різноманіт-
тя є пріоритетом у забезпеченні сталого розвитку території [3, 4]. Для регіону харак-
терна значна мозаїчність та різноманітність екосистем, що є сприятливим для фор-
мування угруповань мишуватих гризунів з різною якісно-кількісною структурою. 

Гологоро-Кременецький кряж є північно-західною частиною Подільської ви-
сочини в межах Львівської, Тернопільської та, частково, Рівненської областей. Тут 
виділяють три окремі райони, які відрізняються певною своєрідністю і специфі-
кою природних умов: Гологірське пасмо, Вороняки та Кременецькі гори. Харак-
терними рисами природних умов є високі абсолютні позначки поверхні й різкий 
спад рівня Подільського плато на північ [1, 2].

Природна рослинність представлена лісовими, лучними, степовими та болот-
ними угрупованнями та охоплює близько третини території кряжу. Ліси займають 
26-35% площі. У їх розміщенні є чітко виражена висотна закономірність: найбільш 
підвищені ділянки займають букові ліси, нижче поширені дубово-грабові і грабо-
ві, біля підніжжя схилів – дубові ліси. Різновікові лісові масиви створили склад-
ний мозаїчний ландшафт, що сприятливо впливає на формування видового спек-
тру фауни Muroidea.

Мета роботи – оцінити структуру угруповань мишуватих гризунів у типових 
біотопах Гологоро-Кременецького кряжу, з’ясувати видовий склад фауни Muroidea 
та особливості поширення представників досліджуваної групи.

Основним матеріалом для виконання роботи послужили результати дослі-
джень, проведених протягом 2012–2016 рр. у шести типах біотопів Кряжу, що  
є найбільше типовими для даної території. Для всіх ділянок прийнято скорочення, 
зручні для наведення в таблицях: буково-дубовий ліс – БДУ; грабово-дубовий 
ліс – ГДУ; хвойний ліс – ХВО; мішані ліси – МІШ; зруб – ЗРБ; луки – ЛУК. 

Для обліків мишуватих гризунів застосовано загальноприйняту методику об-
ліку пастко-лініями, використовуючи живоловки фабричного зразку протягом 
триденних обліків [5]. Також для уточнення складу фауни використовували інші 
джерела, зокрема знахідки загиблих тварин, візуальні спостереження, розбір пале-
ток тощо. Загалом протягом цього дослідження автором відпрацьовано 23 400 
пастко-діб, відловлено 1881 особини мишуватих гризунів. 
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Група Muroidea в межах регіону нараховує 9 видів з двох родин. Дані щодо роз-
поділу видів по біотопах Гологоро-Кременецького кряжу наведено у табл. 1. Вони 
враховують оцінки присутності й відносної чисельності видів за балом рясноти. 

Таблиця 1
 Розподіл видів мишуватих гризунів по основних біотопах 

Гологоро-Кременецького кряжу та бальні оцінки їх відносної чисельності
Вид Біотопи

БДУ ГДУ ХВО МІШ ЗРБ ЛУК
Усього  

(за вида-
ми)

MIC MIN + + - - ++ ++ +
APO AGR + +++ - - ++++ ++++ +++
MUS MUS - ++ - ++ ++++ +++ +++
SYL TAU +++++ +++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++
SYL SYL +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++
MYO GLA +++++ ++++ +++++ +++++ ++++ ++++ +++++
TER SUB +++ +++ - ++ +++ +++ +++
MIC AGR - ++ - - +++ +++ ++
MIC ARV +++ +++ +++ ++ ++++ +++++ ++++

Найбільш поширеними, що трапляються в усіх досліджених біотопах, є чотири 
види: Sylvaemus tauricus, Sylvaemus sylvaticus, Myodes glareolus, Microtus arvalis. 

Структура угруповання мишуватих гризунів на території дослідження пред-
ставлена на рисунку. Весь облікований матеріал розподіляється по досліджуваній 
території вкрай нерівномірно. 

Частка різних видів мишуватих гризунів у відловах

Усі наявні види, по відношенню до відсотка їх трапляння у загальній вибірці, 
поділено на три групи: домінанти (частка виду понад 10 %), ІІ група чисельності 
(частка виду понад 1 %), ІІІ група чисельності (частка виду менше 1 %).
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До домінуючої групи належать: нориця руда – Myodes glareolus (усі біотопи); 
мишак жовтогорлий – Sylvaemus tauricus (БДУ, ГДУ,ХВО, МІШ, ЗРБ); полівка єв-
ропейська – Microtus arvalis (ЗРБ, ЛУК); мишак європейський – Sylvaemus sylvaticus 
(ХВО, МІШ, ЗРБ). ІІ група чисельності: житник пасистий – Apodemus agrarius; 
норик підземний – Terricola subterraneus; миша хатня – Mus musculus; полівка тем-
на – Microtus agrestis. ІІІ група чисельності: мишка лучна – Micromys minutus.

Різні типи біотопів заселяють угруповання мишуватих гризунів з неоднакови-
ми показниками насиченості їх видами та різною кількісною характеристикою 
рясності видів. Відповідно до отриманих даних, нами розраховано показник видо-
вого різноманіття за Шенноном-Уївером (H) і Сімпсоном (D) та вирівненість за 
Пієлу (е) (табл. 2). 

Найбільше видове різноманіття за показником Шеннона-Уївера характерне 
для біотопів ЗРБ (2,93), ЛУК (2,63) та ГДУ (2,19). За індексом Сімпсона ці показ-
ники такі: ЗРБ (7,03), ЛУК (4,72), ГДУ (3,37). Кореляція між двома показниками є 
високою: r = 0,94. Ці самі біотопи характеризуються найбільшим видовим складом 
гризунів. Кореляція між показником Сімпсона та кількістю видів також є високою 
і становить r = 0,66. Індекси вирівненості фауни за біотопами, як і в цілому для 
всього масиву даних (див. табл. 2), є досить високими, що свідчить про високу 
стабільність угруповань. 

В буково-дубових та грабово-дубових лісах домінантом виступає мишак жов-
тогорлий, а на зрубах та луках – полівка європейська. Це пояснюється наявною  
і достатньою для цих видів кормовою базою та умовами поширення.

Таблиця 2
Розподіл видів мишуватих гризунів Гологоро-Кременецького кряжу 

за основними біотопами та показники видового багатства 
і видового різноманіття

Вид та показник БДУ ГДУ ХВО МІШ ЗРБ ЛУК Разом
MIC MIN 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
APO AGR 0,01 0,05 0,11 0,23 0,06
MUS MUS 0,01 0,03 0,11 0,09 0,03
SYL TAU 0,42 0,45 0,23 0,26 0,18 0,09 0,29
SYL SYL 0,06 0,08 0,13 0,19 0,14 0,04 0,11
MYO GLA 0,42 0,29 0,58 0,46 0,17 0,11 0,35
MIC AGR 0,01 0,05 0,04 0,01
TER SUB 0,04 0,05 0,03 0,05 0,04 0,04
MIC ARV 0,04 0,05 0,06 0,03 0,18 0,35 0,10
Різноманіття за 
Шенноном

1,78 2,19 1,57 1,92 2,93 2,62 2,44

Вирівненість 2,10 2,29 2,60 2,47 3,07 2,74 2,56
Різноманіття за 
Сімпсоном

2,77 3,37 2,44 3,14 7,03 4,72 4,27

Вирівненість 0,40 0,37 0,61 0,52 0,78 0,52 0,47
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Низькою чисельністю та малим видовим різноманіттям гризунів характеризу-
ються хвойні ліси, для яких характерно виражене домінуванням нориці рудої. 
Низькі значення індексів видового різноманіття, очевидно, викликані відсутністю 
“випадкових” видів та присутністю чітко вираженого домінанта. Для біотопів  
з невисоким видовим різноманіттям (хвойні ліси) притаманне монодомінування 
нориці рудої.

Видова різноманітність угруповань змінюється в часі й є наслідком складних 
процесів імміграції й еміграції видів, які відбуваються в кожній екосистемі з біль-
шою чи меншою інтенсивністю. Очевидно, що угруповання гризунів Гологоро-
Кременецького кряжу також знаходяться в постійному розвитку, і подальші до-
слідження можуть виявити такі зміни, для чого важливим будуть наведені тут 
оцінки поточного стану угруповань.
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Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. занесена до Червоної книги України [6], 
природоохоронний статус – вразливий. Для того, щоб рекомендувати методи збе-
реження виду, потрібно мати достатньо повну інформацію про онтогенез, способи 
і інтенсивність розмноження, динаміку чисельності та вікової структури в популя-
ціях. Тому щорічні дослідження на постійних пробних ділянках мають важливе 
значення для розуміння процесів, що відбуваються у цих популяціях та розробки 
природоохоронних заходів щодо збереження.

Дослідження цього виду проводились на території Ставчанського (кв.26 (п/п № 8), 
29 (п/п № 17), 33 (п/п № 37) та 34 (п/п № 16) у 2014–2017 роках) та Верещицького 
(кв.7 (п/п № 43) у 2015–2017 роках) природоохоронних науково-дослідних відді-
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лень (ПОНДВ) Природного заповідника “Розточчя”. Для вивчення вікової струк-
тури ценопопуляцій досліджуваного виду було закладено пробні площі. На кожній 
площі визначали вікові стани особин виду – ювенільні (j), іматурні (im), дорослі 
вегетативні (vv) та генеративні (g), обраховували чисельність усіх наявних вікових 
груп, щільність особин на 100 м2 та відсоткове співвідношення вікових категорій. 
Обраховували також індекс відновлення особин для вивчення динаміки самопід-
тримання ценопопуляцій.

Таблиця 1
Демографічні параметри ценопопуляцій 

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. у 2014-2017 роках

№ 
п/п

Розмір
п/п, м Рік

Чисельність вікових груп
Абсо-
лютна 

чисел. ос.

Щіль- 
ність 

ос./100 м²

Індекс 
віднов-
лення,

%

j im vv g

ос. % ос. % ос. % ос. %

8 10×25

2014 2 4,5 18 40,9 19 43,1 5 11,3 44 17,6 780
2015 6 15 5 12 16 39 14 34 41 16.4 192,8
2016 7 21 4 12 14 42 8 24 33 13,2 312,5
2017 2 4,8 7 17 17 41,4 15 36,5 41 16,4 173,3

16 75×10

2014 7 14,6 12 25 21 43,7 8 16,6 48 6,4 500
2015 0 0 0 0 7 78 2 22 9 1,2 350
2016 0 0 1 6 11 65 5 29 17 2,3 240
2017 0 0 2 11,7 2 11,7 13 76,4 17 2,3 30,8

17 23×30

2014 5 10,9 9 19,5 27 58,7 5 10,9 46 6,7 820
2015 5 10 11 22 22 43 13 25 51 7,4 292,3
2016 5 15 10 29 18 53 1 3 34 4,9 3300
2017 6 9,6 18 29 20 32,2 18 29 62 8,9 244,4

37 6×6
2015 0 0 5 15 19 58 9 27 33 91,7 266,7
2016 0 0 2 18 8 73 1 9 11 30,6 1000
2017 0 0 3 21,4 3 21,4 8 57,1 14 38,9 75

43 20×50
2015 2 3 15 21 30 42 25 34 72 7,2 188
2016 3 6 6 13 33 72 4 9 46 4,6 1050
2017 6 6 24 24,2 37 37,3 32 32,3 99 9,9 209,4

Онтогенетичні стани любки зеленоквіткової виділяли згідно з роботою Вахра-
меєвої та Загульського [1]. Стан ценопопуляцій характеризували за сукупністю 
популяційних параметрів рослин – чисельністю, щільністю та віковою структу-
рою [4, 5].

Аналіз вікової структури ценопопуляцій Platanthera chlorantha показав, що  
у досліджуваних локалітетах наявні не всі вікові групи (табл. 1). Відсутність юве-
нільних особин на пробних площах № 16 і 37 пояснюється тим, що вони ведуть 
підземний спосіб життя протягом перших чотирьох років [2]. Вікові спектри цено-
популяцій P. сhlorantha на всіх ділянках подібні: лівосторонні, з максимумом, що 
припадає на групу особин дорослого вегетативного стану. Лише на ділянках № 16 
та №37 у 2017 році вікові спектри правосторонні, оскільки переважають особини 
генеративного стану.

В досліджуваних локалітетах щільність особин P. сhlorantha протягом 2014–
2017 років на пробних площах № 8, 16 та 37 зменшилась: 17,6 і 16,4 ос./100 м2; 6,4 
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і 2,3 ос./100 м2; 91,6 і 38,9 ос./100 м2 відповідно. Тоді як на пробних площах № 17 
та 43 щільність особин зросла – 6,7 і 8,9 ос./100 м2; 7,2 і 9,9 ос./100 м2 відповідно. 
Загалом досліджені ценопопуляції харатеризуються низькою чисельністю та щіль-
ністю. За період дослідження можна відзначити незначну динаміку цих показників.

Індекс відновлення характеризує співвідношення між частками прегенератив-
них і генеративних особин. За період дослідження відзначено, що динаміка індек-
су відновлення має флуктуаційний характер. Зниження індексу відновлення свід-
чить про зменшення стійкості ценопопуляцій до умов середовища та їх здатності 
до самопідтримання.

Для визначення особливостей репродуктивної біології популяції Platanthera 
chlorantha були досліджені наступні параметри: кількість квіток і плодів на одну 
особину та коефіцієнт плодоцвітіння. Процент плодоцвітіння є важливим показни-
ком ступеня відповідності популяції рослин до тих умов, в яких вони зростають. 
Чим більший є даний коефіцієнт, тим сприятливіші умови для популяції даного виду.

Таблиця 2
Параметри генеративного розмноження популяції Platanthera chlorantha 

у Ставчанському лісництві у 2017 році

№ Параметри
Значення

М m σ Cv %
1. Кількість квіток, шт. 15,5 0,57 3,8 24,5
2. Кількість плодів, шт. 11,5 0,66 4,4 38,2
3. Плодоцвітіння, % 73,8 3,0 19,9 26,9

Досліджувана популяція Platanthera chlorantha характеризуються значним 
(73,8%) рівнем плодоцвітіння. Для всіх параметрів досліджуваного виду власти-
вий нормальний рівень варіювання (24,5–38,2%) [3].

За характером динаміки демографічних параметрів та за рівнем плодоцвітіння 
стан досліджених ценопопуляцій Platanthera chlorantha можна охарактеризувати 
як задовільний. Для прогнозування подальших змін стану ценопопуляцій необхід-
но проводити їх багаторічний моніторинг.
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ГНІЗДОВА ОРНІТОФАУНА АГРОЛАНДШАФТІВ 
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ

1Кузьменко Т. М., 2Кузьменко Ю. В. 
1Українське товариство охорони птахів, Київ

2Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ
e-mail: Tatiana.kuzmenko@birdlife.org.ua

Дослідження проводили з 2008 по 2017 рр. на території Сумської та Чернігів-
ської областей (21 район, околиці 108 населених пунктів) на посівах різних сіль-
ськогосподарських культур та перелогах. Загальна кількість польових днів в меж-
ах гніздового сезону – 116, в тому числі 353 години обліків. Загалом на дослідже-
ній території зареєстрований на гніздуванні 22 види птахів, чотири з них занесені 
до Червоної книги України.

Жайворонок польовий Alauda arvensis – фоновий вид, зареєстрований на посівах 
всіх культур. Щільність населення залежить від виду сільськогосподарської культу-
ри (табл.) та висоти рослинного покриву. Виявлена зворотна середня залежність між 
висотою рослин та щільністю населення жайворонка польового (r = -0,54). Протягом 
2015 року нами були проведені стаціонарні дослідження на трьох полях озимини, 
що підтверджують динаміку щільності населення по мірі росту рослин [2]. Вища 
щільність населення птахів під час першого обліку (на початку травня) характерна 
для першої кладки, для якої жайворонки обирають зернові, адже посіви інших 
культур в цей період ще є непридатними. Згодом зернові підростають і стають 
менш привабливими для жайворонків, натомість рослинність на суміжних полях 
(кукурудзи, соняшнику) набуває необхідних для птахів характеристик. Таким чи-
ном, для другої кладки (облік в кінці травня) жайворонки обирають інші сільсько-
господарські культури, і щільність їх населення на зернових знижується. Підтвер-
дженням цього припущення є той факт, що на суміжному з другим полем зернових 
полі кукурудзи під час першого обліку на початку травня жайворонків виявлено не 
було, однак згодом вони з’явилися. Вид відсутній на ділянках, вкритих високими 
густими рослинами (наприклад, ріпак), може траплятися на таких полях лише на 
заростаючих бур’янами польових дорогах та галявинах. У регіоні досліджень 
лише поблизу населених пунктів, біля ферм на полях трапляється також посмітю-
ха Galerida cristata. Він зареєстрований на гніздуванні в околицях с. Количівка 
Чернігівського району, с. Волосківці та с. Чапліївка Менського району, с. Холми 
Корюківського району Чернігівської області.

Плиска жовта Motacilla flava є другим після жайворонка польового за щільніс-
тю населення видом (табл.), а на окремих полях, де рослини перевищують 50–
70 см, навіть стає домінантом. Аналізуючи вплив висоти посівів на показники 
щільності гніздових поселень плиски жовтої, за отриманими даними можна зро-
бити висновок, що найсприятливішими для виду є середня висота посівів. Як 
низькі, так і надто високі посіви характеризуються меншою кількістю птахів, які, 
з одного боку, обирають біотопи з гарними захисними властивостями, а з іншого – 
уникають надто щільної високої рослинності. Це прослідковують для полів зерно-
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вих культур та кукурудзи, картоплі, льону, люпину: спершу зі зростанням висоти 
посівів щільність плиски жовтої теж зростає, а потім, коли вони досягають зна-
чних розмірів, спадає. 

Перепілка Coturnix coturnix є звичайним видом, і не зареєстрована лише на по-
сівах картоплі, сої та моркви. Найбільша щільність характерна для посівів гірчиці 
білої, ріпака та люпину. Куріпка сіра Perdix perdix тримається переважно ближче 
до краю поля, зареєстрована переважно на полях з посівами, що вже підросли, 
найбільша щільність гніздового населення – на полях кукурудзи (табл.). 

Лунь лучний Circus pygargus є нечисленним на гніздуванні. Гніздо знайдене на 
полі озимини в околицях с. Товстоліс Чернігівського району [3, 4]. Птахів реєстру-
вали також над полями інших сільськогосподарських культур, однак для гнізду-
вання вони обирають лише зернові – достатньо високі для захисту вже в травні, 
тонкі – стебла легко ламаються для створення гнізда, на відміну від кукурудзи чи 
соняшника. Дослідження інших авторів це підтверджують [1].

Трав’янка лучна Saxicola rubetra тримається переважно ближче до краю поля, 
на орних землях її щільність не перевищує 2 ос./км2, натомість як на перелогах 
вона в кілька разів більша (табл.). Трав’янка чорноголова Saxicola torquata є менш 
поширеним видом, ніж лучна. Тримається на мозаїчних ландшафтах, часто там, де 
чергуються невеличкі городні ділянки з різними культурами, а якщо поле велике, 
то ближче до краю, на межі з польовими дорогами.

Щеврик Anthus campestris зареєстрований 20.06.2011 р. на полі вівса в околи-
цях м. Чернігів та 30.04.2010 р. на ріпаку в околицях с. Кривоносівка Середина-
Будського району Сумської області.

Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris гніздиться лише на полях ріпа-
ку та гороху з висотою рослин 80–100 см. Щільність гніздового населення на різ-
них полях становить 0–10,0 пар/км2. 

Кропив’янка сіра Sylvia communis зареєстрована лише на посівах ріпаку та го-
роху подібно до очеретянки чагарникової, однак більша щільність населення біль-
ша на посівах ріпаку (табл.).

Деркач Crex crex – нечисленний гніздовий вид полів зернових культур, знайде-
ний також на перелогах. Зареєстрований в околицях с. Товстоліс Чернігівського 
району, с. Любечанинів Козелецького району Чернігівської області, м. Середина-
Буда Сумської області.

Чайка Vanellus vanellus зареєстрована на посівах багатьох культур, найвища 
щільність населення характерна для соняшника та люпину (табл.). 

Коловодник звичайний Tringa totanus вперше зареєстрований на гніздуванні 
28.05.2017 р. в околицях м. Чернігів на полі зернових з висотою рослин 30–40 см – 
відмічені дорослі 3 особини, поведінка яких свідчить про достовірне гніздування. 

Грицик великий Limosa limosa вперше зареєстрований як гніздовий вид 
28.05.2017 р. на тому ж полі зернових, де трималися також коловодник звичайний 
та чайка. Загалом було відмічено 8 особин. З попередніх спостережень було відо-
мо, що раніше птахи трималися на заплавних луках неподалік від полів, де були 
зареєстровані, однак внаслідок посухи луки втратили для них свою привабливість 
як гніздовий біотоп.
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Середня щільність населення гніздових птахів на агроландшафтах 
Лівобережного Полісся, пар/км2

Вид птахів 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Circus 
pygargus 0,2 - - - - - - - - - - - - 0,2

Perdix perdix 0,01 0,1 - - - - 3,3 - - - - - - 0,2
Coturnix 
coturnix 0,9 0,9 0,2 1,5 1,1 0,4 0,15 0,5 - 1,1 - 0,5 - 0,5

Crex crex 0,6 0,4 - - - - - - - - - - - 0,1
Vanellus 
vanellus 0,9 0,9 - 0,7 0,8 1,8 0,1 2,7 - 2,4 0,7 - - 0,3

Haematopus 
ostralegus - - - - - - - + - - - - - -

Tringa 
totanus + + - - - - - - - - - - - -

Limosa 
limosa + + - - - - - - - - - - - -

Asio 
flammeus - - - - - - - - - - - - - 0,03

Galerida 
cristata 0,04 + - - - - + + - - - - - 0,2

Alauda 
arvensis 18,4 13,3 22,5 10,7 16,5 18,8 21,9 17,6 16,4 23,1 13,7 10,2 5,9 15,6

Anthus 
campestris - 0,01 - - 0,01 - - - - - - - - -

Anthus pra-
tensis - - - - - - - - - - - - - 0,13

Motacilla 
flava 3,6 3,0 4,8 5,2 2,7 4,0 3,4 7,9 5,3 4,6 2,4 3,1 2,4 2,9

Motacilla 
citreola - - - - - - - - - - - - - 0,1

Lanius 
collurio - - - - - - - - - - - - - 0,1

Lanius 
excubitor - - - - - - - - - - - - - 0,4

Acrocephalus 
palustris - - - - 0,8 1,2 - - - - - - - -

Sylvia 
communis - - - - 1,4 0,4 - - - - - - - 0,7

Saxicola 
rubetra 0,6 1,3 0,2 - 1,2 - - 1,2 - 2,0 0,3 0,9 - 6,8

Saxicola 
torquata 0,2 0,4 - - - - - 0,1 - - - - - 0,03

Luscinia 
svecica - - - - - - - - - - - - - 0,2

Загальна 
щільність 25,5 20,3 27,7 18,1 24,5 26,6 28,9 30,0 22,1 33,2 17,1 14,7 8,3 28,3

Умовні позначення: 1 – озимі зернові, 2 – ярі зернові, 3 – льон, 4 – гірчиця біла, 5 – ріпак, 6 – 
горох, 7 – кукурудза, 8 – соняшник, 10 – картопля, 11 – люпин, 12 – соя, 13 – гречка, 14 – морква, 
15 – перелоги
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Кулик-сорока Haematopus ostralegus вперше зареєстрований на гніздуванні 
05.06.2017 р. в околицях с. Авдіївка Куликівського району на полі соняшника в за-
плаві Десни. За попередніми даними, птахи раніше гніздилися на косі річки, однак 
за останні роки коса заросла кущами, і вони перемістилися на поле, що відділене 
від річки тільки урвистим берегом та польовою дорогою: розріджені низькі рос-
лини на піщаному ґрунті створюють біотопічні умови, дуже схожі до таких на 
річковій косі.

Таким чином, деякі види птахів гніздяться лише на посівах певних культур. До 
них належать лунь лучний, очеретянка чагарникова, кропив’янка сіра – вони не 
трапляються на інших культурах. З іншого боку, лише на зернових та перелогах 
нами був зареєстрований деркач, лише на посівах вівсу – щеврик польовий, однак 
ми припускаємо, що це зумовлено тим, що ці види трапляються рідко, і цей факт 
потребує уточнення. Для інших видів те, яка саме культура вкриває дане поле, не 
має значення – важливий факт, де конкретне поле розташовується: кулик-сорока 
трапляється поблизу в долині річок, посмітюха – лише в околицях населених пунк-
тів, поблизу ферм, трав’янка чорноголова тримається в мозаїчних ландшафтах пе-
реважно поблизу краю поля. Грицик великий та коловодник звичайний нами теж 
були відмічені тільки поблизу заплавних луків, де вони гніздилися в попередні 
роки. Низка видів гніздуванні зареєстровані лише на перелогах.

Сова болотяна Asio flammeus відмічена 14.06.2009 р. на перелогах в околицях 
с. Короп’є та Карпилівка Козелецького району Чернігівської області. Гніздо з клад-
кою було знайдене також в околицях м. Середина-Буда Сумської області [4].

Щеврик лучний Anthus pratensis – рідкісний ймовірно гніздовий вид перелогів, 
зареєстрований 14.06.2009 р. в околицях с. Любечанинів Козелецького району та 
18.06.2009 р. в околицях с. Дрімайлівка та Кладьківка Куликівського району.

Плиска жовтоголова Motacilla citreola – 14.04.2010 р. знайдена в околицях с. 
Кривоносівка Середина-Будського району Сумської області, 03.06.2009 р. в околи-
цях с. Липів Ріг Ніжинського району, 18.06.2009 р. в околицях с. Ковчин. Трима-
ється виключно на зволожених ділянках.

Сорокопуд терновий Lanius collurio трапляється на заростаючих кущами та по-
одинокими грушами перелогах.

Сорокопуд сірий Lanius escubitor знайдений на гніздуванні на заростаючих по-
одинокими соснами перелогах в околицях с. Кривоносівка Середина-Будського 
району.

Синьошийка Luscinia svecica зареєстрована на перелогах зі зниженнями, що 
поросли кущами, в околицях сіл Кривоносівка, Короп’є та Карпилівка.

Найвища щільність гніздового населення птахів за результатами наших дослі-
джень характерна для посівів люпину, високою вона також є для соняшника, куку-
рудзи та перелогів. Найбільша кількість гніздових видів зареєстрована на пере-
логах, з-поміж орних земель – на посівах зернових культур.

1. Ильюх М. П. Хищные птицы в агроландшафтах Ставрополья и сопредельных террито-
рий // Птицы и сельское хозяйство: Материалы I Международной орнитологической кон-
ференции “Птицы и сельское хозяйство: современное состояние, проблемы и перспективы 
изучения”. г. Москва, 17–18 ноября 2016 г. М.: Знак, 2016. С. 100–106.
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ПОРІВНЯННЯ ГНІЗДОВОЇ ОРНІТОФАУНИ 
МІСЬКИХ ПАРКІВ ЛЬВОВА ТА СТРИЯ

1Кузьо Г. О., 2Закала О. С.
1Державний природознавчий музей НАН України, Львів
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Дослідження урбанізованих екосистем важливі для розуміння умов існування 
видів в умовах постійного антропогенного тиску та формування синурбійних по-
пуляцій. Найбільш ґрунтовні дослідження урбоорнітофауни Західної України 
здійснені у Львові [3], Ужгороді [11], Чернівцях [10] та Вінниці [8]. Частково до-
сліджена орнітофауна сільських населених пунктів Поділля [9] та Сколівського 
району [6]. Щоб зрозуміти механізми формування гніздових угруповань населе-
них пунктів, в Україні бракує досліджень, які б порівнювали регіональну орніто-
фауну з населенням птахів міст, передмість та сіл. Порівняння орнітокоплексів 
міст в одному та різних географічних районах покаже наскільки природні угрупо-
вання птахів здатні трансформуватися та пристосовуватися до умов міста.

В цьому дослідженні ми порівнюємо гніздову орнітофауну зелених зон двох 
міст, що розташовані в різних географічних регіонах. Львів (площа 182 км²; на-
селення: 723 605) здебільшого розташований в межах Розточчя, Стрий (площа 
17 км²; населення: 60 126) межує з гірським масивом Сколівські Бескиди. Відстань 
між містами становить 67 км.

Для порівняння ми обрали по два парки, розташовані в межах міста з подібною 
площею (табл. 1). 

На модельних ділянках проводили абсолютні обліки гніздових видів птахів [1]. 
Назви видів наведені за Анотованим списком українських наукових назв птахів 
фауни України [3].

Значення видів у населенні представлено домінантами (10% і більше), субдо-
мінантами (1–9%) та другорядними (менше 1%). Фоновими вважали всі звичайні 
та численні види птахів, тобто щільністю 1 і більше пар/10 га. За категоріями чи-
сельності розподіл птахів здійснений за О. П. Кузякіним [7]: дуже численний (10–
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99 пар/10 га); численний (1–9 пар/10 га); звичайний (0,1–0,9 пар/10 га); нечислен-
ний (0,01–0,09 пар/10 га); рідкісний (0,001-0,009 пар/10 га).

Таблиця 1
Характеристика досліджуваних ділянок

Львів Стрий
Парк 

І. Франка
Парк 

“Цитадель” Парк “Злуки”
Парк 

Т. Шевченка
Площа (га) 9,8 19,3 5 20

Використання землі, що 
прилягає до фрагменту

Історичний 
центр

Історичний 
центр

Багатопо-
верхова 
забудова

Промислова 
забудова

Мінімальна відстань
до річки (м) 4400 3910 940 850

Будівлі на території парку наявні наявні відсутні відсутні
Витоптаність

(довжина стежок / 1 га) 4,61 4,49 4,69 1,58

Таблиця 2
Щільність гніздування виявлених видів 
на досліджуваних ділянках (пар/10 га)

Гніздові види Парк 
І. Франка

Парк 
“Цитадель”

Парк 
“Злуки”

Парк 
Т. Шевченка

1 2 3 4 5
Apus apus 0,5
Carduelis carduelis 10 2,5
Certhia brachydactyla 1 0,5
Certhia familiaris 1 0,5 1
Chloris chloris 4,2 1,6 18 4
Coccothraustes coccothraustes 1 1,6 2 2
Columba livia 1 7,3 10 3,5
Columba oenas 1
Columba palumbus 14,3 3,1 20 4,5
Corvus cornix 0,5 2 0,5
Corvus frugilegus 1 1,5
Dendrocopos major 1 0,5 2 1,5
Dendrocopos medius 1 0,5
Erithacus rubecula 1 2,1 7,5
Ficedula albicollis 9,2 1,0 13,5
Fringilla coelebs 12,2 2,6 24 16,5
Garrulus glandarius 1 1,6 0,5
Hippolais icterina 14 5,5
Hirundo rustica 0,5
Muscicapa striata 2 20 3
Oriolus oriolus 2
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1 2 3 4 5
Parus caeruleus 5,1 1,5 2
Parus major 8,2 8,8 6 11,5
Parus montanus 0,5
Parus palustris 0,5
Passer domesticus 2 0,5
Phoenicurus ochruros 1,0 0,5
Phoenicurus phoenicurus 0,5 2
Phylloscopus collybita 3,1 6 5,5
Phylloscopus sibilatrix 2 0,5 2,5
Phylloscopus trohilus 1 0,5 0,5
Pica pica 2 2,6
Picus canus 0,5
Serinus serinus 4 1,5
Sitta europea 2 1,6 6 5
Streptopelia decaocto 4,1 1,6 2
Sturnus vulgaris 25,5 3,6 6 4
Sylvia atricapilla 4,1 6,2 10 11
Sylvia curruca 2
Troglodytes troglodytes 1
Turdus merula 15,3 5,2 12 6,5
Turdus philomelos 0,5 3,5
Turdus pillaris 14,3 6,7 28 8,5

Загалом на досліджуваній території, сумарною площею 54,1 га, виявлено 43 
гніздових види. На усіх досліджуваних ділянках гніздяться: шпак звичайний, дрізд 
чорний, чикотень, зяблик, зеленяк, костогриз, синиця велика, кропив’янка чорно-
голова, повзик, припутень, голуб сизий, дятел звичайний. 

Незважаючи на агресивну територіальну поведінку, дрізд чорний на малих 
площах здатний утворювати щільні агрегації, його щільність гніздування в малих 
парках у 2–3 рази є вищою, ніж у великих. Це нетипово для природних біотопів,  
і характеризує синурбійні популяції цього виду [2]. Гніздові колонії чикотня є од-
наково численними в усіх парках. Натомість дрізд співочий заселяє більші парки, 
де є тихі недоступні місця, відрізняється потайною поведінкою та уникає людей.

Серед видів, щільність та численність яких є значно більшою в малих парках, 
ніж у великих, є припутень (найбільше ця різниця виражена між парками Львова) 
та мухоловка сіра. Дуже численними, проте з однаковою щільністю між великим 
та малим парком одного міста, є синиця велика та кропив’янка чорноголова.

Загалом в парку Т. Шевченка гніздиться найбільше видів, численними є чагар-
никові та наземногніздові види. Лише в цьому парку виявлено берестянку звичай-
ну, волове очко, гаїчок болотяну та пухляка, і жовну сиву.

Серед видів родини Воронові, в парках м. Стрий є колонії граків, що може бути 
причиною відсутності сорок та сойок.

Закінчення табл. 2
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Таблиця 3
Особливості гніздових орнітокомплексів досліджуваних ділянок

м. Львів м. Стрий

Парк І. Франка Парк 
“Цитадель” Парк “Злуки” Парк 

Т. Шевченка

Домінуючі види

Шпак 
звичайний, 

дрізд чорний, 
припутень, 
чикотень

Синиця 
велика, 

голуб сизий, 
чикотень

Чикотень, 
зяблик

Зяблик, 
мухоловка 
білошия

Загальна частка участі 
домінантів (%) 51,5 33,8 24,8 22,4

Кількість субдомінантів 11 15 13 21

Кількість видів 25 28 23 35
Загальна щільність 

гніздування 
(пар/10 га)

134,7 67,3 210,0 134,0

На усіх досліджуваних ділянках домінуючі види мають частку участі 10–13%, 
окрім шпака звичайного, який істотно переважає в угрупованні парку І. Франка 
(його частка участі становить 18%). Це можна пояснити великою кількістю старих 
дуплистих дерев. З 16 гнізд лише 3 розташовані в шпаківнях, 13 – в природних 
дуплах. Крім шпаків, штучні гніздівлі займають синиця блакитна та велика (по 
1 парі). Загалом в парку І. Франка гніздиться 9 видів дуплогнізників, для порівнян-
ня у парку “Злуки” – 6 видів. Сумарна частка участі всіх дуплогнізників в цих 
парках однакова. 

В парку “Цитадель” одним із домінантів є голуб сизий завдяки великій кількос-
ті будівель в межах ділянки. В інших парках голуби сизі використовують терито-
рію лише для добування корму. Лише у парках Львова гніздиться голуб-синяк, 
який є нечисленним проте стабільно гніздовим у місті [4, 5]. Варто зазначити, що 
домінування припутня виражене лише у малих парках – у парку І. Франка щіль-
ність припутня становить 14,3 пар/10 га, а в парку “Злуки” – 20 пар/10 га. 

В парку Т. Шевченка в групі субдомінантів присутні 6 чагарникових та назем-
ногніздових видів із загальною часткою участі в угрупованні 25%, тоді як на ін-
ших модельних ділянках − 2–4 види із загальною часткою участі 5–19%. 

За результатами досліджень можна зробити наступні висновки: Найбільше ви-
дове різноманіття та чисельність гніздових птахів виявлені у парку Т. Шевченка 
(м. Стрий). Виявлені спільні та відмінні характеристики гніздових угруповань між 
містами та між парками різного розміру. Парки з малою площею щільно заселені  
з вираженим домінуванням декількох видів. Більші парки подібні між собою. По-
рівняно із малими парками, для них характерна більша кількість гніздових птахів, 
більше видів в групі субдомінантів, менша загальна щільність гніздування. У ма-
лих парках великою є щільність гніздування дрозда чорного, чикотня, припутня та 
мухоловки сірої. У парку Т. Шевченка (м. Стрий) завдяки близькому розташуванню 
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до природних біотопів, меншій відвідуваності та забудованості, виявлена найбіль-
ша кількість чагарникових та наземногніздових видів.

Проведені дослідження дають підставу рекомендувати розміщення штучних 
гніздівель в цих парках, що дозволить збільшити кількість гніздових видів птахів-
дуплогнізників та їхню щільність. Доцільніше розвішувати синичники, а не шпа-
ківні, враховуючи видові преференції мухоловок та синиць до розміщення та бу-
дови штучних гніздівель. 
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Роль дендропарків у збереженні фіторізноманіття надзвичайно велика. Особли-
во це актуально на територіях навчальних закладів, де студент може отримати по-
няття про акліматизацію інтродуцентів, ландшафтно-архітектурні та геоботанічні 
знання. Проблема фіторізноманіття дендрофлори парку “Дублянський” при Львів-
ському національному аграрному університеті актуальна. Описом дерево-чагарни-
кової рослинності Дублян та організацією формування паркових зон займалися 
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такі вчені як М. Раціборський (1902), Я. Павільковський (1937), В. В. Снітинський 
(2000), М. Т. Гончар (2001), Б. О. Сабан (2001). 

Найдавніша паркова зона Дублян разом з фруктовим садом розташована у 60-ті 
роки ХІХ ст. поруч з будинком тодішнього власника господарства і поступово 
опускалася до озера, про що засвідчують тогочасні архівні плани та схеми [4]. Те-
пер ця частина паркових насаджень практично втрачена. Дещо пізніше, у 1892, 
ймовірно за ініціативою професора ботаніки Іґнаці Шишиловіча [3], було органі-
зовано повноцінний ботанічний сад із розсадником, на якому вирощували породи 
декоративних, плодоягідних та інших дерев, котрі необхідно було знати майбут-
ньому фахівцеві сільськогосподарського виробництва. 

Ботанічний сад, що був закладений у давньому фільварочному (панському) 
парку в Дублянах, було розширено і 1892 року доповнено розсадником плодових 
дерев [3, 4]. Сад розміщувався у частині професорських городів. У колекції саду 
систематично набирали рослини, які перш за все повинен знати практичний хлі-
бороб. Висаджували їх тут в такому ж порядку, у якому про них велася мова в про-
цесі викладання ботаніки. Водночас, у саду вирощували рослини, достойні уваги 
з певних наукових мотивів, отримані із іноземних колекцій. Були побудовані два 
розсадники дикорослих і фруктових дерев, дослідні овочеві ділянки. В ботанічно-
му саду функціонували 2 теплиці, які у 1895 р. були розширені, закладалися об’ємні 
парники.

У 1894 році дендропарк збільшив свою територію. Додається невелика площа 
насаджень навколо старого навчального корпусу та в зоні тогочасного розташу-
вання професорських будинків. Тут ростуть такі екзотичні та місцеві породи, як 
катальпа, біла акація, сосна чорна, магнолія, гіркокаштан, клен ясенелистий, ясен 
пухнастий, форзиція й ін. На початку ХХ ст. стараннями завідувача кафедри бота-
ніки Академії професора Мар’яна Раціборського ботанічний сад був повністю ре-
конструйований. Систематизація та розміщення рослинності давала змогу не тіль-
ки забезпечувати якісний навчальний процес, але й проводити ґрунтовні наукові 
дослідження [4].

В період розквіту ботанічного саду, за спостереженнями професора Казимира 
Мічинського, проведеними у першій половині ХХ ст., в Дублянах гніздилося біль-
ше 200 видів птахів [2], у т.ч. синиці, дрозди, сойки, сороки, сичі, перелітні види   
соловей, вивільга, зозуля, зяблик, шпак. Зі звірів у насадженнях домінує білка.

Окрема сторінка нової розбудови навчально-наукового та побутового осередку 
у Дублянах 60-х років ХХ ст. – упорядкування його території, зокрема, озеленен-
ня. Новий парк був розташований на горбистому рельєфі за своїм призначенням 
формує естетичне середовище. Він водночас стає навчальним і науковим об’єктом 
для проведення практичних занять зі студентами. Парк починає виконувати оздо-
ровчі і захисні функції в період холодних вітрів. Красиві за своєю формою дерева, 
чагарники, квітники впродовж року змінюють свої кольори і таким чином створю-
ють безперервний калейдоскоп барв і відтінків.

До найбільш цінних придбаних паркових рослин того періоду можна зарахува-
ти тую західну, ялину колючу, сосну Веймутова тощо. Із квітучих деревних рослин 
слід виділити декоративність катальпи, глоду криваво-червоного, форзиції, дейції, 
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спіреї, магнолії, горобини, золотого дощу, оцтового дерева й ін. Для вивчення сту-
дентами лісознавства і дендрології в парку маємо головні лісотвірні породи місце-
вих лісів – дуб звичайний, бук лісовий, ясен звичайний, сосна звичайна, ялина 
європейська, модрина польська, береза повисла та багато інших. Проводяться за-
няття з таксації лісу – обліку та оцінки ростових параметрів окремих дерев чи ці-
лих ділянок, з ботаніки та геоботаніки, озеленення й агролісомеліорації тощо. 
Водночас університетський парк є навчальною базою для вивчення основ проек-
тування паркових зон студентами будівельного факультету.

Поруч зі штучно створеними парковими насадженнями, від півдня і сходу, на-
вчальні корпуси та стадіон оточують ділянки природного походження – урочища 
“Малиняк” і “Зруб”. В минулому це лісові масиви зі ставками й потічками, згодом 
доповнені декоративними рослинами, створили мальовничу лісопаркову смугу. 
Про їх змішане походження свідчить наявність видів інтродукованих – гледичії, 
горіха чорного, модрини японської й ін. Про те, що вказані урочища належать до 
лісових ландшафтів, підтверджує їх місце розташування, властиві для природних 
лісів сірі лісові ґрунти та порівняно близькі ділянки лісу Держлісфонду в урочищі 
“Карвати”. Тепер це стиглі і перестиглі лісові деревостани, де панівною породою 
є дуб звичайний (тип лісорослинних умов D3) з типовим дібровним підліском і 
трав’яними видами-індикаторами дібров – копитняк європейський, зірочник лісо-
вий тощо. Тепер ліси урочища “Карвати” відокремлені від садиби університету 
землями дослідного поля та навчального господарства. 

Тепер дендропарк “Дублянський” має статус парку-пам›ятки і виконує комп-
лекс функцій екологічного, естетичного, рекреаційного та оздоровчого напряму. 
Цінними у навчально-науковому та декоративному відношенні є такі паркові рос-
лини, як туя західна, ялина колюча, тис ягідний, сосна Веймутова, клокичка й ін. 
Із квіткових рослин слід зазначити декоративність катальпи, глоду криваво-черво-
ного, липи широколистої, форзиції, дейції, спіреї, магнолії, горобини, золотого 
дощу, оцтового дерева та ін.

Університетський парк є навчальною базою для вивчення студентами лісівни-
цтва, зокрема, розділу, присвяченого дендрології. У парку представлені практично 
всі аборигенні лісотвірні породи регіональних лісів. Серед них головні породи: 
дуб звичайний, бук лісовий, ясен звичайний, сосна звичайна, ялина європейська, 
ялиця біла, модрина європейська, модрина польська, береза повисла, вільха чорна; 
супутні породи: клен гостролистий, клен-явір, граб звичайний, липа серцелиста. 
Тут представлені породи-інтродуценти, які використовують для введення в лісові 
культури: модрина японська – швидкоросла, високопродуктивна з високою якістю 
деревини порода; горіхи чорний і сірий – мають високоякісну деревину з краси-
вою текстурою; дуб північний із секції червоних дубів – порода північноамери-
канського походження, що за швидкістю росту і продуктивністю конкурує з місце-
вими дубами; каркас західний та ін.

Загалом, екологічна роль паркових насаджень ЛНАУ надзвичайно багатогранна. 
Завдання нинішніх і майбутніх поколінь студентів, викладачів, адміністративно-гос-
подарських працівників, мешканців міста – оберігати паркові насадження, попо-
внювати їх дендрофлору новими інтродукованими рослинами. Мова не стільки про 
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збільшення площі паркових насаджень, скільки про внутрішній зміст парку, його 
архітектуру та поповнення видового складу дерев і чагарників.

1. Au Juliusz Ogród botaniczny. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. / Au 
Juliusz. Lwów: 1888. S. 171.
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PAN, 1962. T. IV, №10. S. 120-178.
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ЗНАХІДКИ РІДКІСНИХ МОХОПОДІБНИХ 
НА ТЕРИТОРІЇ ШАЦЬКОГО НПП

Мамчур З. І., Драч Ю. А., Чуба М. В., Дика О. О.
Львівський національний університет імені Івана Франка
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Мохоподібні – вищі рослини, які відіграють важливу ценотичну роль, тому для 
заповідних територій необхідна повна видова інвентаризація як видового складу, 
так і локалітетів, особливо це актуально для рідкісних видів.

Для Шацького НПП на сьогодні відомо 119 видів мохоподібних (10 видів печі-
ночників, 15 – сфагнів та 94 види брієвих мохів [6, 7, 8, 9], знайдено рідкісні бо-
лотні мохи, чотири з яких (Meesia triquetra, Pseudocalliergon trifarium, P. lycopodi-
oides, Scorpidium scorpioides) занесені до Червоної книги України (2009),  
а Hamatocaulis vernicosus – до Червоної книги мохоподібних Європи [7]. 

У червні 2017 р. під час навчальної студентської практики і експедиційних ви-
їздів було знайдено види, які доповнять список бріофітів на території парку, або ж 
додадуться нові локалітети. 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., скорпідійскорпіоноподібний, скорпіоно-
вецьскорпіоноподібний[4]– бокоспорогонний мох із родини Amblystegiаceae Kindb. 
з відділу Bryophyta. Це багаторічна дводомнарослина, щорідко утворює спорогони 
і розмножується зазвичай вегетативно, життєва форма – плетиво. Геліофіт, гігро-
гідрофіт, холодотолерантний, базифіл, агемероб-олігогемероб. Реліктовий вид на 
південно-східній межі європейської частини ареалу. Включений до Червоної книги 
України (2009) [10], природоохоронний статус виду – вразливий, оскільки чисель-
ність зменшується через меліоративні роботи, у першу чергу осушення боліт. Росте 
на евтрофних болотах, у обводнених ровах, канавах,може займати великі площі  
у відповідних екотопах. Трапляється на Українському Поліссі, Малому Поліссі 
(ареал виду – Північна і Центральна Європа, Урал, Азія, Північна Америка, Пів-
денна Америка [2, 3, 7, 10].

Відомі знахідки у ШНПП: на північ від села Мельники в урочищі Шия (1967, 
Мельничук); перешийок озера Перемут і Луки (Вірченко, 1995); урочище Низьке 
біля озера Світязь (Якушенко, Вірченко, 2005). Наша знахідка із евтрофного боло-
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та поблизу озера Луки (Широта:51°34’43.21”Пн. Довгота: 23°50’48.32”С) –займає 
в осоково-моховому угрупованні значну площу, зі Spagnum sp., Carex rostrata 
Stokes, Carex flava L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Menyanthes trifoliata 
L.,Comarum palustre L., Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.,Drosera rotundifolia 
L. та D. intermedia Hayne.

Ще два види бріофітів, які трапляються в парку, вважаються “регіонально рід-
кісними” для Мішанолісової зони України (Бойко,2010): Aulacomnium androgynum 
і Ricciocarpos natans.

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr., авлакомній двостатевий, псевдо-
ніжки й чоловічожіночий [4] – верхоспорогонний мох із родини Aulacomniаceae 
Schimp., відділу Bryophyta. Багаторічний, дводомний, розмножується вегетативно 
за допомогою веретеноподібних виводкових тілець, зібраних у щільні голівки на 
верхівці безлистих псевоподіїв. Мезотрофний, помірно теплолюбний ацидофіль-
ний мезогігрофіт, гемісціофіт, неморальний вид, агемероб – мезогемероб.Життєва 
форма – дернини. Росте у вологих затінених місцях, на зволоженому ґрунті, у при-
кореневій зоні дерев, на гнилійдеревині, на безвапнових скелях, пісковиках. В 
Україні трапляється зрідка у всіх фізико-географічних зонах[1; 3]. На Українсько-
му Поліссі відомий із Житомирської, Чернігівської, Рівненської і Волинської об-
ластей (на території Черемиського заповідника) [7]. Загальне поширення – Євро-
па, Азія, Пн. Америка, Пд. Америка, Африка.

Вид Aulacomnium androgynum уперше вказано для території ШНПП: знайдено 
на оголеному піщаному ґрунті і в прикореневій ділянці Quercus robur L., у моло-
дому сосново-дубовому лісі, в околицях озера Пісочне (широта: 51°34′27.69′′ Пн. 
довгота: 23°54′2.33′′ С). Треба зазначити, що неподалік розташовується кемпінго-
ве містечко, і ця ділянка піддається інтенсивному рекреаційному навантаженню.

Ricciocarpos natans (L.) Corda, річіокарп плавучий, плавунчик плаваючий [4] – 
печіночний мох із родини Ricciаceae Rchb., відділу Marchantiоphyta. Невеличка 
сланева рослина, що плаває на поверхні в стоячих водоймах, або зрідка трапляєть-
ся на вологому мулистому ґрунті. Одно-, зрідка дводомний, дуже рідко утворює 
спорогони (лише наземні форми), розмножується вегетативно частинами слані. 
Геліофіт, гідрофіт, мезоевтроф, інцертофіл, теплолюбний вид, агемероб-мезогеме-
роб. Життєва форма – таломний килим. Евріголарктичний, в Україні трапляється 
у всіх фізико-географічних зонах [3]. На Українському Поліссі знайдено у Рівнен-
ському ПЗ, Білоозерськелісництво (Орлов, 2008); заказнику Любче: Ковельський 
р-н, біля с. Любче, оз. Охотин (Гелюта та ін., 2001) [7].

У Шацькому НПП R. natans ми знайшли в канавах і в болоті, неподалік озера 
Луки (с. Затишшя) (широта: 51°34′33.71′′ Пн. довгота 23°50′52.89′′С) разом із 
Aldrovanda vesiculosa L. та неподалік траси між с. Затишшя і біогеостаціонарому 
канаві, зарослій Hottonia palustris L. і Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.(Широта: 
51°35′24.37′′ Пн. довгота: 23°51′55.40′′С).

Отже, знахідки цихрідкісних видів доповнюють список мохоподібних парку.
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В органічному світі велике значення мають трофічні зв’язки. Вони є основою 
біогенного кругообігу речовин, зв’язують окремі види тварин і рослин, і вважа-
ються основними регуляторами чисельності організмів. Для більшості представ-
ників родини Mustelidae головним типом харчових зв’язків визнано відносини хи-
жака до жертви. Це одна з важливих проблем екології тварин, правильне вирішен-
ня якої має значне теоретичне і практичне значення. У вивченні функціональної 
ролі хижих ссавців, що займають вищі гетеротрофні рівні наземних екосистем, 
особливу роль відіграють трофічні дослідження. Найбільш цікавим у даному ви-
падку є порівняння, що дозволяє оцінити особливості використання ресурсів і 
роз’єднання екологічних ніш в умовах спільного мешкання тварин [1].

Вивчення особливостей харчування і трофічних зв’язків промислових тварин 
має велике значення для створення господарських заходів для їх акліматизації та 
розведення. З’ясування питання про харчову спеціалізацію видів і сезонні особли-
вості харчування дозволяє проводити оцінку кормової бази мисливських видів, 
складати науково-обґрунтовані кадастри, прогнози чисельності і норми їх госпо-
дарського використання [2].
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Дослідження проводились на території Львівської області, яка лежить у межах 
лісостепової зони і зони Українських Карпат. Ліси займають 25 % площі області. 
Лісові масиви зосереджені в Карпатах, а також в західній та північній частині 
Львівщини. Переважають сосна, бук, дуб, ялина, граб, менше поширені береза, 
вільха. З огляду на зоогеографічну характеристику Львівська область належить до 
бореально-лісової та європейської лісостепової зон. Матеріал для даної роботи зі-
брано протягом 2015–2016 рр. Застосовувався метод збору і аналізу екскрементів 
та вмісту шлунків загиблих тварин. Зроблено розтин та аналіз: 34 шлунків та 9 
зразків екскрементів. Зокрема, Mustella nivalis – 13 шлунків, Martes foina – 16 
шлунків і 1 зразок екскрементів, Meles meles – 1 шлунок і 2 зразки екскрементів, 
Mustella putorius – 2 шлунки і 1 зразок екскрементів, Lutra lutra – 2 шлунки і 1 зра-
зок екскрементів, Martеs martes – 4 зразки екскрементів. 

В результаті досліджень було встановлено, що для родини куницевих характер-
но харчуватися різними типами кормів: рослинними – 36% і тваринними – 64%. 
Переважають хребетні корми, це 57,5% (20 видів), на другому місці рослинні – 
36,3% (9 видів) і найрідше траплялись безхребетні тварини – 6,3%, які були пред-
ставлені комахами і молюсками. Хребетні – рибами, амфібіями, плазунами, птаха-
ми і ссавцями.

Серед рослинних кормів переважали сухі плоди – 55%, які представлені 2 ви-
дами (пшениця і соняшник), травою та іншими об’єктами, які не було визначено. 
Сухі корми траплялися майже в кожному зразку харчування куниці кам’яної, що 
цікаво, що в одному екземплярі пшениця була пророщеною. Також у шлунку бор-
сука була виявлена велика кількість насіння соняшника. Соковиті плоди трапля-
ються рідше (45%), але їх видовий склад більший, а саме, 6 видів: яблуко (Malus 
domestica), груша (Pyrus communis L.), терен (Prunus spinosa L.), калина звичайна 
(Viburnum opulus), глід (Crataegus sp.), виноград дикий (Parthenocissus tricuspidata). 

Найчисленнішим класом, який траплявся у досліджуваних матеріалах, серед 
хребетних були ссавці (Mammalia) – 8 видів, що складає 61%. Також у дев’ятьох 
зразках були присутні залишки гризунів, які не вдалося визначити. Найчастіше  
в зразках харчування було знайдено залишки мишоподібних гризунів, зокрема по-
лівки звичайної (Microtus arvalis) – 25%. Рідше реєструвалась миша лісова 
(Apodemus sylvaticus) – 14%, вивірка звичайна (Sciurus vulgaris) і щур сірий (Rattus 
norvegicus) – по 7%. Хом’як звичайний (Cricetus cricetus), щур водяний (Arvicola 
amphibius) та заєць сірий (Lepus europaeus) траплялись поодинокі реєстрації. Та-
кож в одному із шлунків куниці кам’яної були виявлені кігті великого ссавця, схо-
жі на кігті кота домашнього (Felis catus). Птахи, ще один клас хребетних, яким 
надають перевагу куницеві. У дослідних зразках було виявлено 5 видів птахів: сич 
хатній (Athene noctua), синиця велика (Parus major), курка домашня (Gallus 
domesticus), сорока (Pica pica), крижень (Anas platyrhynchos). У двох зразках було 
знайдено пір’я, але вид визначити не вдалося. Риби траплялися тільки в зразках 
харчування видри. Це ротан (Perccottus glenii), карась (Carassius sp.), щука (Esox 
lucius), колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus). Рідко траплялися амфібії 
(3 зразки) та рептилії (3 зразки). Із плазунів у двох випадках були ящірки і у ви-
падку з видрою річковою – вуж звичайний (Natrix natrix).
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В результаті наших досліджень встановлено, який тип корму найбільш прита-
манний кожному виду (рис. 1). Отже, куниця кам’яна надає перевагу хребетним 
тваринам (50%) та рослинним кормам (45%), незначну частину її раціону станов-
лять безхребетні (3%). Куниця лісова також переважно харчується хребетними 
(50%), проте у її раціоні менший відсоток рослинних кормів (37%) і більше без-
хребетних – 13%. В раціоні ласки основну роль відіграють хребетні – 80%, рос-
линні корми трапляються набагато рідше – 20%. Безхребетних в наших зразках не 
було виявлено.

Рис. 1. Відсотковий склад кормів по кожному досліджуваному видові

Борсук – один із представників, що надає перевагу рослинним кормам, в його 
раціоні вони становлять 83%, хребетні тварини – 17%, безхребетні були відсутні. 
Так як вибірка для даного виду не є достатньо великою (3 зразки), ми не можемо 
говорити, що цей вид надає перевагу рослинним кормам. Тхір чорний – типовий 
хижак, який полює на хребетних і які становлять в його раціоні 80%. Також хар-
чується безхребетними – 20%. Рослинних кормів в зразках не було. Оскільки ви-
дра веде напівводний спосіб життя, то харчується вона переважно рибами та інши-
ми навколоводними тваринами. Хребетні становлять 86% раціону цього хижака, 
безхребетні – всього 14%. Рослин в даних зразках не виявлено.

В ході роботи ми спробували встановити сезонні особливості харчування ро-
дини куницевих (рис. 2). Оскільки для цього потрібна велика вибірка, було проа-
налізовано дані по виду, зразки якого траплялися найчастіше. Таким видом була 
куниця кам’яна – 17 зразків. Було встановлено, що восени куниця харчується пе-
реважно хребетними тваринами (66%) і трохи менше рослинними (34%). Взимку 
нами зафіксовано велику кількість рослинних кормів (60%), серед яких – терен, 
яблуко, груша. Так як цей вид часто живе поруч з людиною, переважно на гори-
щах, то може харчуватись рослинними запасами людей, що для них більш вигідно 
ніж полювати на хребетних, яких було в зимовий період зафіксовано менше ніж 
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восени – 40%. У весняний період знайдено найменше зразків живлення. У них 
переважали хребетні (75%), були вже присутні безхребетні (25%), рослинних ре-
шток весною зареєстровано не було.

Рис. 2. Відсотковий склад типів кормів куниці кам’яної по сезонах

В результаті досліджень встановлено, що харчовий раціон куницевих форму-
ють рослинні (36%) та тваринні (64%) корми. Переважають представники підтипу 
хребетні (57,5%) та рослини (36,3%), безхребетні трапляються найрідше (6,3%). 
Хребетні, у раціоні досліджуваних видів, представлені ссавцями – 8 видів. Най-
частіше в досліджуваних зразках траплялися залишки мишоподібних гризунів, зо-
крема полівки звичайної (Microtus arvalis) – 25%. Серед рослинних кормів пере-
важали сухі плоди (55%). До складу соковитих плодів (що складають 45% раціону) 
входять плоди шести видів рослин. Куниця як лісова, так і кам’яна переважно 
харчується хребетними тваринами (50%). Проте M. foina споживає більше рослин-
них кормів (47%), тоді як M. martes – 37%. Куниці завдяки здатності харчуватися 
рослинними кормами більш пристосовані до урбоценозів, що підтверджено на-
шою вибіркою. В раціоні ласки і тхора основну роль відіграють хребетні твари-
ни – 80%. Решту раціону становлять рослинні корми у ласки та безхребетні твари-
ни у тхора чорного. У раціоні борсука рослинні корми, за нашими даними, станов-
лять 83%, а хребетні тварини 17%. У раціоні видри річкової хребетні становлять 
86%, безхребетні – всього 14%. Через малу вибірку, сезонні особливості харчуван-
ня вдалося з’ясувати тільки для куниці кам’яної. Восени в раціоні куниці кам’яної 
переважають хребетні тварини (66%), а рослинні компоненти складають 34%. 
Взимку частка рослинних кормів зростає до 60%, хребетні тварини складають 
40%. У весняний період переважали хребетні (75%) і були присутні безхребетні 
тварини (25%), а рослинних решток зареєстровано не було.

1. Міхєєв О. Порівняльна характеристика живлення ласки (Mustela nivalis L.) і горностая 
(M. erminea L.) в лісових екосистемах південного сходу України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
біол. 2011. Вип. 55. С. 110–118.
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Прагнення розширити зону свого проживання – настільки ж невід’ємна влас-
тивість живих організмів, як і репродуктивна здатність. З регіонів свого походжен-
ня, з первинних ареалів види поширюються шляхом активних міграцій і пасивних 
переміщень різноманітними переносниками. Легко переміщуючись по поверхні 
планети, людина, будучи, при цьому типовим видом-переносником, прискорила 
процес обміну живими організмами між різними біогеографічними областями [6].

Під час аналізу літератури [2–8] було виявлено 56 інвазивних видів комах, які 
харчуються листковими пластинками та хвоєю. Серед зареєстрованих видів були 
представники 8 рядів: Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Homoptera, 
Thysanoptera, Orthoptera та Diptera. Найбільша кількість видів траплялася серед 
представників твердокрилих (44 %), лускокрилих (21 %) та напівтвердокрилих 
(12%). Серед представників двокрилих та прямокрилих було лише по 1 виду ко-
мах, що становить лише 2% від загальної кількості видів.

Ряд твердокрилих (Coleoptera) налічував представників 11 родин, до яких на-
лежали 25 видів комах. Найбільша кількість була серед представників родини 
Staphylinidae (10 видів). Проте, напевне найвідомішим адвентивним видом серед 
твердокрилих є колорадський жук. 

Стафілініди є найбільшою родиною жуків у фауні України. Серед адвентивних 
видів є як звичайні або масові (Lithocharis nigriceps, Philonthus spinipes, Philonthus 
rectangulus), так і рідкісні, які нерегулярно збирають одиничними екземплярами 
або невеликими серіями (Oxytelus migrator, Gabronthus termanum) [3].

Другим за чисельністю рядом, що містить інвазивні види комах, був лускокрилі 
(Lepidoptera). До його складу входили представники 12 видів, які належали до 7 ро-
дин: Gracillariidae, Tortricidae, Bruchidae, Noctuidae, Diaspididae, Arctidae, Pyralidae.

Найчисленнішими були представники родини молі-строкатки. Вона налічува-
ла 5 видів. Серед них найвідомішою є міну́юча міль кашта́нова (Cameraria ohridella 
Deschka & Dimic, 1986) – метелик невідомого походження, шкідник гіркокашта-
нів. Помічений лише в деяких країнах Європи [1].

Серед ряду напівтвердокрилі до адвентивних видів належали представники 
7 видів, які об’єднані у 4 родини (Aleyrodidae, Diaspididae, Aphididae, Adelgidae). 
Три види належали до родини білокрилки. Серед них була тютюнова білокрилка 
(Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)). 

Серед представників рядів перетинчастокрилих і рівнокрилих було небагато ад-
вентивних видів (5 та 4 види відповідно, які належали до 3 та 4 родин відповідно). 
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Найменше були представлені ряди трипси (Hercinothrips femoralis (O.M. Reuter) 
та Frankliniella occidentalis Pergande, 1895), прямокрилі (Diestrammena asynamora 
Adelung 1902 ) та двокрилі (Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)). 

Чітке уявлення про походження інвазійного виду дозволяє отримати найбільш 
повну екологічну характеристику, визначити кліматичні аналоги і прогнозувати 
можливість заселення ними нових територій. На жаль, первинний ареал інвазій-
них рослиноїдних комах відомий далеко не завжди. Для деяких видів місце похо-
дження не вказано. Наявні дані з різного роду джерел про походження інвазійних 
комах не впорядковані і носять неузгоджений характер. 

Для аналізу походження комах нами було обрано фауністичне районування за 
Ф. Склейтером. Встановлено, що адвентивні види, що трапляються в Україні на-
лежать до 4 областей: неарктичної, неотропічної, орієнтальної, палеарктичної. 
Найбільша кількість видів на територію України потрапила з палеарктичної 
(24 види, 45 % від загальної кількості видів) та неарктичної (18 видів, 34 %) об-
ласті. Серед адвентивних видів 7 видів (13 %) належали до неотропічної області, 
4 види (8 %) були представниками орієнтальної області (B. tabaci, D. citri, 
O. surinamensis, Rh. dominica).

Таким чином, виділяються два основних інвазійних потоки: азіатський (близь-
ко 24 видів) і американський (25 видів). Цим напрямками потрібно приділяти осо-
бливу увагу під час фітокарантинного моніторингу.

Найбільш точні дати ранніх інвазій комах-фітофагів нами зареєстровані на по-
чатку ХХ ст., хоча траплялися випадки, коли вони були відзначені і раніше. 

Кількість видів, що проникають на територію України наприкінці ХІХ ст. збіль-
шується. У цей період з Європи та Азії інтродукують безліч субтропічних інозем-
них культур: цитрусових, плодових і кісточкових, винограду, декоративних. З ними 
й відбувалися занесення супутніх рослиноїдних комах.

Динаміка реєстрації інвазивних видів комах на території України

Про час інвазії багатьох чужорідних видів у відомій нам літературі дані відсут-
ні. Таких видів, за нашими підрахунками, 14 (25 %).

З початку XX століття поступово зростає інтенсивність фауністичних дослі-
джень. Тому кількість видів буде збільшуватися.

Отже, на території України було виявлено 56 інвазивних видів комах, які хар-
чуються листковими пластинками та хвоєю. Серед зареєстрованих видів були 
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представники 8 рядів. Найбільша кількість видів траплялася серед представників 
твердокрилих (44 %), лускокрилих (21 %) та напівтвердокрилих (12 %). Встанов-
лено, що адвентивні види, що трапляються в Україні належать до 4 областей: не-
арктичної, неотропічної, орієнтальної, палеарктичної. Найбільш точні дати ранніх 
інвазій комах-фітофагів нами зареєстровані на початку ХХ ст., хоча траплялися 
випадки, коли вони були відзначені і раніше. 

1. Акимов И.А, Зерова М.Д., Нарольский Н.Б., Свиридов С.В., Коханец А.М., Никитенко Г.Н., 
Гершензон З. С. Биология каштановой минирующей моли в Украине. Сообщение 1. // 
Вест. зоологии. 2003. 37(5). С. 41-52. 

2. Бартенев А.Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // 
Вісті Харківського ентомологічного товариства. 2003 (2004). 11, № 1–2.  с. 24–43.

3. Гонтаренко А.В. Адвентивные виды стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) фауны 
Украины // Известия Харьковского энтомологического общества 2009, том XVII, 
выпуск 1–2. С. 15–19. 

4. Заморока А. М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області // Мат. конф. “Проблеми вивчен-
ня та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій”. Івано-Франківськ, 2007.  
С. 131–132.

5. Леженіна І.П., Станкевич С.В. Карантинні шкідники захищеного грунту овочевих та 
квітково-декоративних культур України // Вісник Харківського національного аграрного 
університету. Серія “Фітопатологія та ентомологія”. 2015. № 1−2. С. 90–94.

6. Масляков В. Ю., Ижевский С. С. Инвазии растительноядных насекомых в европейскую 
часть России. Москва: ИГРАН. 2011. 272 с. 

7. Чумак П.,. Школьна Л. Комахи (insecta) –шкідники рослин-інтродуцентів в оранжереях 
ботанічних садів України // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 36. С. 353–
359. 

8. www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=521 on 05-05-2017 / Global Invasive Species Database 
(2017) Species profile: Ceratitis capitata. [Електронний ресурс]

ПОШИРЕННЯ МІНЕРІВ 
У ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ОКОЛИЦЬ ЛЬВОВА

Озерський С., Лєснік В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: sergiy767@ukr.net

В Україні, як і на загал в Європі, в останні десятиліття гостро постає проблема 
мінуючих організмів, серед яких часто трапляються адвентивні види. Усім відомі 
молі-пістрянки каштанова й липова; первинний ареал першої все ще не знайдено, 
друга занесена з Далекого Сходу. Поширенню мінерів сприяє інтродукція декора-
тивних видів дерев і кущів. Інвазійні популяції заселяють околиці мегаполісів  
і транспортних вузлів. Згодом утворені осередки зливаються в суцільний ареал.

Влітку 2017 року ми дослідили параметри поселення мінерів на клені гостро-
листому, яворі, буці та ліщині у Винниківському лісопарку (м. Львів) та Старо-
сільському лісі (с. Старе Село, Пустомитівський район). 

Облік мін проводили у кронах дерев на висоті до 3 м. Міни класифікували за 
морфологією на звивисті й округлі та за генераціями (І і ІІ). У морфологічно одна-
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кових округлих мінах, незалежно від виду дерев, було знайдено три різні види 
мінерів; звивисті ймовірно належать одному виду. 

Наймасовіше мінери вражають явір. На кожну сотню його листків припадає 
7,25 мін, що у понад 4 рази перевищує аналогічні показники для близькоспорідне-
ного клена гостролистого (1,72). Максимальне значення рясності заселення міне-
рами зафіксоване у групі яворів з Винниківського лісопарку — 21,43. При цьому, 
на яворі знайдено менше видів, ніж на клені гостролистому (2 проти 3). Міни 
округлої форми першої генерації мінерів втричі частіше виявлені на клені гостро-
листому, тоді як у ІІ генерації така ж форма мін у 12,5 разів частіше знайдена на 
яворі (подекуди на ньому взагалі відсутні міни І генерації). Рясність враження зви-
вистими і округлими мінами у листків клена гостролистого однакова (по 0,86 міни 
на 100 листків), у явора – 1,92 проти 5,33 відповідно.

Рясність поселення мінерів на букові становила, в середньому, 2 міни на 100 
листків; округлі міни траплялись у півтора рази частіше, ніж звивисті. Округлих 
мін ІІ генерації було вдвічі більше, ніж першої (0,79 і 0,40 на 100 листків відповід-
но); у них знайдено два види мінерів.

Рясність заселення ліщини становила 3,77 міни на 100 листків. Мін звивистої 
форми виявили у 2,4 рази більше ніж округлих (2,66 проти 1,11). 

На усіх обстежених видах дерев траплялись лялечки, що, належать липовому 
мінерові – молі-пістрянці липовій Lithocolletis issikii (Lepidoptera, Gracillariidae). 
Лялечки інших мінерів виказують їх приналежність до ряду двокрилих (Diptera).

Мінери погіршують продуктивні та декоративні якості уражених деревостанів, 
тому їм приділяється належна увага.

НЕДАВНІ ЗНАХІДКИ ТРИТОНІВ КАРПАТСЬКОГО (LISSOTRITON 
MONTANDONI) І АЛЬПІЙСЬКОГО (ICHTHYOSAURA ALPESTRIS) 

У МЕЖАХ БІБРКО-СТІЛЬСЬКОГО ГОРБОГІР’Я

Осієва А.-А. О., Решетило О. С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: nastya.osiyeva@gmail.com

Деякі рівнинні території за своїми орографічними, кліматичними і біотичними 
особливостями можуть нагадувати гірські. Бібрко-Стільське горбогір’я належить 
саме до таких територій. Тут поєднані характерні риси як гірських, так і рівнинних 
біотичних комплексів.

Виходячи з цього, метою дослідження було встановити факт і масштаби по-
ширення гірських видів тритонів (Lissotriton montandoni i Ichthyosaura alpestris)  
у межах Бібрко-Стільського горбогір’я. 

Дослідження проводили у квітні-травні 2016-2017 років на адміністративних 
територіях Пустомитівського, Миколаївського, Перемишлянського, Жидачівсько-
го районів Львівської області. 

Загалом було обстежено понад 45 водойм; 5 з них були заселені карпатським і 
альпійським тритонами (калюжа антропогенного походження, що утворилась біля 
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приватного ставка поряд із с. Підтемне Пустомитівського р-ну; канал вздовж до-
роги у с. Бориничі (Миколаївський р-н), автомобільна колія у с. Бориницькі Дачі 
(Миколаївський р-н), невеличке озерце в лісі в околицях с. Ілів (Миколаївський 
р-н), болотиста заплава р. Колодниця у с. Дуброва (Миколаївський р-н)).

Згідно з літературними даними ці види тритонів населяють досліджувану нами 
територію [1, 2, 3, 4], проте стан вивченості оселищ і популяцій цих видів у Біб-
рко-Стільському горбогір’ї є недостатнім. Ще одним пізнавально цікавим і недо-
статньо вивченим питанням є порівняльна характеристика популяцій карпатсько-
го і альпійського тритонів з території Бібрко-Стільського горбогір’я з територією 
Українських Карпат, адже ці популяції є територіально відмежованими одна від 
одної. Подібний факт територіальної ізоляції був встановлений також для популя-
цій альпійського тритона в Польщі на території Свєнтокшиського національного 
парку, який за своїм розташуванням (відносно Карпатського хребта) і природними 
характеристиками має подібність до умов Бібрко-Стільського горбогір’я [5, 6]. 

Оскільки у Бібрко-Стільському горбогір’ї нами виявлено оселища зі значною 
кількістю особин гірських видів тритонів (від кількох особин до кількох десятків 
особин обох видів), у контексті аналізу літературних даних маємо право вислови-
ти думку про рефугіум цих видів у досліджуваному регіоні після відступу льодо-
вика. Така гіпотеза вказує на актуальність і перспективність досліджень цих видів, 
особливо у порівняльному аспекті з популяціями з регіону Українських Карпат. 

Таким чином, підсумовуючи попередні результати дослідження, слід наголо-
сити на своєрідності фауни земноводних Бібрко-Стільського горбогір’я, до якої 
належать також і представники гірської фауни, а саме тритони карпатський і аль-
пійський. Недавні знахідки монтанних видів тритонів у досліджуваному регіоні 
наштовхують на певні міркування щодо спільності еволюційної долі згаданих ви-
дів у виявлених локалітетах. Такий підхід до окресленої проблеми відкриває мож-
ливість порівняння екологічних особливостей і популяційних параметрів цих ви-
дів у ізольованих між собою оселищах Бібрко-Стільського горбогір’я і Україн-
ських Карпат з метою встановлення подальших еволюційних перспектив обох 
видів у досліджуваному регіоні.
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ФІТОПАТОГЕННІ ГРИБИ РАННЬОВЕСНЯНИХ ВИДІВ РОСЛИН
УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ
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Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: nadia20volosovich@gmail.com

Видовий склад рослин ранньовесняної флори традиційно привертає пильну 
увагу дослідників біотичного різноманіття. Cаме з цієї причини видовий склад 
цих рослин природних регіонів України вивчений дуже добре. Ранньовесняні 
види – це ефемери чи ефемероїди з коротким вегетаційним періодом, що є, дуже 
часто, рідкісними у силу природних причин чи у наслідок діяльності людини. Ба-
гато ранньовесняних видів рослин потребують охорони на регіональному чи за-
гальнодержавному рівні. У той час серед ранньовесняних рослин є і звичайні, 
широко розповсюджені, в угрупованнях певного типу, види. 

Під час вивчення видового складу фітопатогенних грибів Українського Розточ-
чя ми також провели і спеціальні дослідження паразитичних грибів, що уражають 
ранньовесняні види рослин, і в першу чергу ми зосередили свою увагу на розпо-
всюджених весняних видах широколистяних лісів Українського Розточчя, а саме: 
Anemone nemorose L., Anemone ranunculoides L., Ficaria verna Huds., Chrysosplenium 
alternifolium L., Corydalis solida (L.) Clairv. і видах роду Viola. 

Матеріалом для досліджень були власні гербарні зразки. Збір мікологічного 
матеріалу проводили маршрутним методом навесні 2016 та 2017 років у парках 
Львова, Яворівському та Жовківському районах Львівської області, а саме в око-
лицях м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, с. Фійна. Визначення грибів здій-
снювали за допомогою відповідних визначників [1–4]. Для уточнення сучасних 
назв видів грибів використовували базу даних Index Fungorum [5].

У результаті проведених досліджень виявлено 13 видів грибів. З них шість па-
разитують на видах роду Anemone, три – на Ficaria verna, два – на Chrysosplenium 
alternifolium, один – на Viola sp. та один вид виявлено на Corydalis solida. Виявле-
ні види належать до відділів Chytridiomycota, Oomycota, Ascomycota та Basidio-
mycota. Домінує за кількістю видів відділ Basidiomycota, до складу якого входять 
вісім видів фітопатогенних грибів. Серед них сім, Tranzschelia anemones (Pers.) 
Nannf., T. pruni-spinosae (Pers.) Dietel, Ochropsora ariae (Fuckel) Ramsb., Puccinia 
violae (Schumach.) DC., Melampsora magnusiana G.H. Wagner, Uromyces ficariae 
(Schumach.) Lйv. та U. rumicis (Schumach.) G. Winter належать до групи іржастих 
грибів, а один, Urocystis anemones (Pers.) G. Winter, до групи сажкових. В той час, 
відділи Ascomycota та Oomycota представлені двома видами кожен. З першого від-
ділу виявлено види Septoria posoniensis Bдumler та Cercospora ficariae Bukhalo,  
а з другого – Peronospora chrysosplenii Fuckel і Plasmoverna pygmaea (Unger) 
Constant., Voglmayr, Fatehi & Thines. З відділу Chytridiomycota виявлено лише один 
вид – Synchytrium anemones (DC.) Woronin.

Найбільш поширеними видами грибів виявились: Tranzschelia anemones, 
Ochropsora ariae, Urocystis anemones, Puccinia violae та Plasmoverna pygmaea,  
а решта видів відомі лише з поодиноких знахідок.
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Серед виявлених видів десять вже наводились з території Українського Розточ-
чя згідно з даними польських вчених початку ХХ століття [6]. Наші дані виявились 
першими, що підтверджують сучасне поширення їх на цій території. Проте, такі 
види як Peronospora chrysosplenii, Cercospora ficariae та Septoria posoniensis на-
водиться вперше для досліджуваної території.

1. Визначник грибів України: в 5-х т. Т. 2: Аскоміцети / С. Ф. Морочковський, М. Я. Зерова, 
З. Г. Лавітська. Київ : Наукова думка, 1969. 515 с.

2. Визначник грибів України: в 5-х т. Т. 3: Незавершені гриби / С. Ф. Морочковський, Г. Г. Ра-
дзієвський, М. Я. Зерова, І. О. Дудка, М. Ф. Сміцька, Г. Л. Роженко. Київ : Наукова думка, 
1971. 694 с.

3. Визначник грибів України: в 5-х т. Т. 4: Базидіоміцети: дакриміцетальні, тремелальні, 
аурикуларіальні, сажкові, іржасті / М. Я. Зерова, С. Ф. Морочковський, Г. Г. Радзієвський, 
М. Ф. Сміцька. Київ: Наукова думка, 1971. 160 с.

4. Ellis M. B., Ellis J. P. Microfungi on land plants: an identification handboo.– Slough, England: 
Richmond Publishing, 1997. 868 p.

5. www.indexfungorum.org / Index Fungorum [Електронний ресурс].
6. Wrуblewski A. Wykaz grzybуw zebranych w latach 1913–1918 z Tatr, Pienin, Beskidуw 

Wschodnich, Podkarpacia, Podola, Roztocza i innych miejscowoњci. I. Phycomycetes, Usti-
laginaceae, Uredinales i Basidiomycetes // Sprawozdanie Komisji Fizjograficzney Polskiej 
Akademii Umiejкtnoњci. 1922. 55/56. S. 1–50.

EXOBASIDIUM ROSTRUPII У МІКОБІОТІ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Пірогов М. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: pirogovmykola@gmail.com

Рід Exobasidium Woronin (родина Exobasidiaceae, порядок Exobasidiales, клас 
Exobasidiomycetes, підвідділ Ustilaginomycotina, відділ Basidiomycota) включає 50 
широко розповсюджених по земній кулі видів фітопатогенних грибів, що парази-
тують, переважно, на рослинах з родини Ericaceae Juss. Найбільше їхнє видове 
різноманіття спостерігають у помірній зоні північної півкулі [4]. У цьому роді  
є види, які мають важливе економічне значення, зокрема, Exobasidium japonicum 
Shirai, Exobasidium oxycocci Rostr. ex Shear і Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, 
які уражають азалії (види роду Rhododendron L.) та журавлину (види роду Oxycoccus 
Hill), а також Exobasidium camelliae Shirai, який уражає листки чаю (Camellia 
sinensis (L.) Kuntze) [5].

Згідно з даними сайту Гриби України [1] в Україні відомо лише два види цього 
роду, а саме Exobasidium vaccinii-uliginosi Boud. та Exobasidium vaccinii. Перший 
вид виявлено на листках Vaccinium uliginosum L., а другий на листках і стеблах 
Vaccinium vitis-idaea L. Але згідно з даними Визначника грибів України [2], в Укра-
їні виявлено шість видів екзобазидіумів. Окрім двох, вже згаданих видів у визна-
чнику, наведено ще чотири: Exobasidium karstenii Sacc. & Trotter (синонім 
Exobasidium andromedae P. Karst.), Exobasidium rhododendri (Fuckel) C.E. Cramer, 
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Exobasidium discoideum Ellis та Exobasidium myrtilli Siegm. (синонім Exobasidium 
vaccinii-myrtilli (Fuckel) Juel). Exobasidium karstenii виявлено на листках Andromeda 
polifolia L., Exobasidium rhododendri та Exobasidium discoideum на листках родо-
дендронів, а Exobasidium myrtilli на листках Vaccinium myrtillus L.

Таким чином, досі в Україні з листків журавлини видів роду Exobasidium відо-
мо не було.

У 2014 році нами були зібрані кілька рослин роду Oxycoccus на верховому бо-
лоті в околиці озера Мошне на території Шацького НПП уражені фітопатогенними 
грибами. Детальне вивчення цих зразків показало, що рослини уражені грибом 
виду Exobasidium rostrupii Nannf. Таким чином, це новий вид для мікобіоти Укра-
їни. Нижче ми подаємо детальний опис цього виду.

Exobasidium rostrupii Nannf., Symb. bot. upsal. 23 (no. 2): 56 (1981)
Гриб формує на листках Oxycoccus palustris Pers. дрібні плями, які за діаметром 

не перевищують, або дуже рідко перевищують 3 мм. Листки, у місці утворення 
плям, злегка потовщені, у середині червонуваті. Базидії майже циліндричні або 
булавоподібні, 18–25×2,5–4 мкм з 4 стеригмами. Базидіоспори гладенькі, безбарв-
ні, бананоподібно зігнуті, деякі лише злегка зігнуті, 10–13×2,5–3 мкм, одноклітин-
ні, але іноді несуть одну септу. Конідії паличкоподібні, 6–8×1–1,5 мкм [3].

Наш зразок майже повністю відповідає даному опису, окрім того, що його ба-
зидіоспори були прямі, одно- чи, рідко, двоклітинні і їхні розміри коливались у 
межах 5,2–8,1×1,8–2,5 мкм, а конідії мали розміри 4,9×1,3 мкм. Таким чином, ви-
явлений нами зразок характеризується базидіоспорами і конідіями меншого роз-
міру, ніж наведено в описі. Це, можливо, пояснюється тим, що і конідії і базидіос-
пори нашого зразка є недорозвинутими, оскільки зразок зібрано на початку літа 
(11 червня 2014 року, номер зразка 214342 гербарію LW).

Також необхідно зазначити, що на журавлині розвивається ще один вид грибів 
з цього роду, а саме Exobasidium oxycocci. Але цей вид відрізняється наступними 
особливостями: гриб уражає цілі пагони, а не лише окремі листки, і базидіоспори 
обов’язково мають від однієї до трьох септ.

На завершення зазначимо, що на території Парку, як і цілого Шацького поозер’я, 
дуже поширеним є вид Exobasidium vaccinii, який уражає листки, квітки та цілі 
квітконоси брусниці. Подальші дослідження фітопатогенних грибів на цій терито-
рії, можливо, дозволять виявити також інші небезпечні види грибів цього роду.

1. Андріанова Т.В., Гайова В.П., Гелюта В.П., Дудка І.О., Ісиков В.П. та ін. Гриби України 
[Електронний ресурс] // www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr. 2006.

2. Визначник грибів України: в 5-ти т. Т. 5 : Базидіоміцети : Книга 1: Екзобазидіальні, Афі-
лофоральні, Кантарелальні / М. Я. Зерова, Г. Г. Радзієвський, С. В. Шевченко. Київ: Нау-
кова думка, 1972. 240 с.

3. Каратыгин И.В. Определитель грибов России. Порядки Taphrinales, Protomycetales, 
Exobasidiales, Microstromatales. Санкт-Петербург, 2002. 135 с.

4. Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi / Ed. by P.M. Kirk, P.F. Cannon, D.W. Minter 
and J.A. Stalpers. 10 Ed. Wallingford: CAB International, 2008. 771 p.

5. Cannon P.F., Kirk P.M. Fungal families of the World. Egham: CABI, 2007. 456 p.
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ЗАГИБЕЛЬ АМФІБІЙ НА АВТОШЛЯХАХ 
ПІД ЧАС ОСІННІХ МІГРАЦІЙ НА РОЗТОЧЧІ

Решетило О. С., Осієва А.-А. О., Стах В. О.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: reshetylo@yahoo.com 

Популяції земноводних, стикаючись з бар’єрним ефектом, зумовленим авто-
шляхами, зазнають спаду своєї чисельності внаслідок загибелі особин під колеса-
ми автотранспорту під час сезонних міграцій. Це може призвести до зниження 
життєздатності популяцій та подальшого їх занепаду [3, 4].

Метою роботи було дослідження загибелі земноводних на автошляхах під час 
осінніх міграцій на Розточчі. Завдання полягало у встановленні якісного і кількіс-
ного складу загиблих особин земноводних на автодорозі, яка сполучає смт Івано-
Франкове та с. Лозина Яворівського р-ну Львівської обл.

Дослідження проводили під час осінніх (гібернаційних) міграцій 2006 та 2016 
років (вересень-листопад). Дані щодо загибелі особин земноводних були зібрані 
вручну на 2,3 км ділянці автодороги Т-1425, яка на цьому відтинку є адміністра-
тивною межею ПЗ “Розточчя”. Ідентифікацію решток загиблих амфібій проводили 
in situ за видоспецифічними ознаками, які збереглися [1, 2]. Матеріал відбирали 
щотижнево.

У результаті проведеного дослідження вдалось встановити, що видовий склад 
жертв за останні десять років практично не змінився (ропуха сіра Bufo bufo і жаба 
трав’яна Rana temporaria), проте змінилося їх чисельне співвідношення. За осін-
ній період 2016 року було зафіксовано 336 загиблих особин, 62% з яких представ-
лені ропухою сірою, а 38% – жабою трав’яною; для 2006 року таке співвідношен-
ня становило 15% для ропухи сірої (77 ос) та 85% – жаби трав’яної (437 ос.) [1]. 
Окрім згаданих видів, які чисельно становлять 90–95% усіх жертв на дорозі, поо-
диноко трапляються й інші види амфібій (зелені жаби Pelophylax esculentus 
complex, часничниця звичайна Pelobates fuscus, квакша східна Hyla orientalis),  
а також ящірки прудка і живородна (Lacerta agilis і Zootoca vivipara відповідно) та 
вуж звичайний (Natrix natrix).

За підсумками проведеної роботи можемо констатувати невпинну тенденцію 
до зростання середньої інтенсивності автомобільного руху на цій ділянці дороги, 
яка зросла більш як наполовину за останнє десятиліття: 448 авт./доба у 2006 р.  
і 686 авт./доба у 2016 р. Було також встановлено, що існує прямий кореляційний 
зв’язок середньої сили між температурою повітря та інтенсивністю міграцій 
(r =<0,58 у 2006 р., r = 0,35 у 2016 р.). Інтенсивність руху автомобілів, як не дивно, 
не корелює зі смертністю земноводних, хоч і є єдиною причиною їх загибелі на 
автодорозі. Пік осінньої міграції амфібій, незалежно від виду, припадає на другу 
половину вересня – першу декаду жовтня (60–90% усіх жертв).

Оскільки весь досліджуваний шлях був розбитий нами на чотири відтинки од-
накової довжини для зручності аналізу і деталізації отриманих результатів, нам 
вдалось встановити, що понад половина загиблих особин (50–80%) трапляється на 
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ІІ–ІІІ відтинках дороги (відлік ведемо від смт Івано-Франкове у бік с. Лозина),  
і понад дві третини з них (64-87%) гинуть на цих відтинках дороги протягом дру-
гої половини вересня-першої декади жовтня. Це можна пояснити орографічними 
особливостями ландшафту, які сприяють міграціям і скеровують їх напрям. Отже, 
можна припустити, що на даній території переважає південно-східний вектор 
осінніх міграцій двох наймасовіших видів амфібій досліджуваної території. Ціл-
ком імовірно, що вони використовують для цього два природних пониження ре-
льєфу (ІІ, ІІІ відтинок), які локалізовані саме на згаданих відтинках дороги.

Виходячи з одержаних результатів, можна сказати, що ситуація із осінньою за-
гибеллю земноводних на модельній ділянці автодороги Т-1425 у межах Розточчя 
за останнє десятиліття істотно не змінилася. В разі практичного вирішення про-
блеми, пов’язаної із загибеллю земноводних на цій ділянці автодороги, активні 
охоронні дії найдоцільніше проводити саме в межах ІІ і ІІІ відтинків.

1. Решетило О. С., Микітчак Т. І. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львів-
щини : стан проблеми та критерії оцінювання // Vestnik zoologii. 2008. Вип. 42, № 4. 
C. 315–323.

2. Решетило О., Різун Е., Різун В. Проблема смертності земноводних на автошляхах і спо-
соби її вирішення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2006. Вип. 42. С. 70–78.

3. Puky M. Amphibian mitigation measures in Central-Europe // Proc. Internat. Conf. on Ecol. and 
Transportat. Lake Placid, 2003. P. 413–429. 

4. Rybacki M. Zagrożenie płazów na drogach Pieninskiego Parku Narodowego // Pieniny – 
przyroda i człowiek. 1995. № 4. S. 85–97.

РЕЗУЛЬТАТИ ОБЛІКУ ДЖМЕЛІВ, ЗБИТИХ НА ДОРОЗІ 
У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

Савицька О. М., Тимків І. П.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: savytska06@gmail.com

Розбудова транспортної інфраструктури неминуче призводить до проблем, 
пов’язаних з фрагментацією довкілля, а ігнорування екологічних особливостей 
фауністичної складової задіяних територій негативно впливає на популяції тва-
рин, зокрема призводить до безпосередньої загибелі тварин на дорогах. Це явище 
останнім часом активно досліджується, що свідчить про масштаби та реальність 
загрози. Проте відслідковуються переважно випадки загибелі хребетних тварин, 
тоді як аналогічні дані щодо безхребетних практично відсутні. Особливої уваги 
потребують транспортні артерії, які пролягають територіями об’єктів природно-
заповідного фонду.

У червні 2017 року на ділянці траси довжиною 2 км неподалік озера Пісочне 
(Шацький національний природний парк) з інтервалом у 7 днів провели обліки 
загиблих тварин. Ця ділянка дороги проходить через лісові масиви з переважан-
ням сосни звичайної та вільхи чорної. Серед інших загиблих тварин, облікованих 
на дорозі, значною кількістю були представлені джмелі – загалом 63 особини  
9 видів (табл.). Це становить 35% видового різноманіття джмелів Полісся. 
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Видовий склад та чисельність джмелів, збитих на трасі 
у ШНПП (червень, 2017 р.)

№ 
п/п Вид 5.06.2017 12.06.2017 ∑♀ …… ♂ робочі ♀ …….♂ робочі
1 B. terrestris (Linnaeus, 1758) 13 10 12 3 38
2 B. lapidarius (Linnaeus, 1758) 1 1 2
3 B. pascuorum (Scopoli, 1763) 1 1 6 8
4 B. pratorum (Linnaeus, 1761) 1 6 3 10
5 B. lucorum (Linnaeus, 1761) 1 1
6 B. hypnorum (Linnaeus, 1758) 1 1
7 B. (Ps.) rupestris (Fabricius, 1793) 1 1
8 B. (Ps.) campestris (Panzer, 1801) 1 1
9 B. (Ps.) sylvestris Lepeletier, 1832 …...….1 1

Загалом: 17 19 20 ...…..1 6 63

Виявлені види джмелів належали до палеарктичної (B. terrestris, B. lapidarius, 
B. pascuorum, B. lucorum, B. hypnorum, B. (Ps.) rupestris, B. (Ps.) campestris, B. (Ps.) 
sylvestris) та європейської (B. pratorum) груп, та двох екоморфологічних типів – ко-
роткохоботкові (B. terrestris, B. lucorum, B.pratorum, B.(Ps.) campestris, B.(Ps.) rupestris, 
B.(Ps.) sylvestris) та середньохоботкові (B. pascuorum, B.lapidarius, B. hypnorum). 

З облігатних лісових видів джмелів були відмічені B. pratorum та B. hypnorum, 
з видів, які тяжіють до екотонних ділянок, − B. lucorum, B. pascuorum. 

Значне переважання у зборах короткохоботкових джмелів (67% від усіх обліко-
ваних видів) та відсутність довгохоботкових зумовлене особливостями медонос-
ної фуражної флори узбіч даної ділянки траси, яка на той час була досить гомоген-
ною – відмічалося масове цвітіння люпину багатолистого (Lupinus polyphyllus, 
родина Fabaceae). 

Джмелі B. lucorum є запилювачами чорниці, можливо саме тому їх не було зна-
йдено під час другого обліку, коли цвітіння чорниці у лісі практично завершилось.

Наявність фуражної флори є визначальною умовою поширення джмелів. Саме 
тому у липні, коли цвітіння медоносної флори на даній ділянці траси завершилось, 
жодного джмеля тут знайдено не було. 

Кількість знайдених особин джмелів може свідчити про домінування у цих 
біотопах короткохоботкового B. terrestris (60% від загальної кількості знайдених). 
Субдомінантами були B. pratorum (16 %), B. pascuorum (13%) та B. lapidarius (3%). 
Ці значення загалом узгоджуються з літературним даним щодо структури лісових 
угруповань джмелів [1].

Таким чином, обліки джмелів, загиблих на дорогах, доцільно використовува-
ти для доповнення даних щодо видового різноманіття джмелів, їх фенологічних 
характеристик та структури угруповань у біоценозах.

1. Коновалова И. Б. Фауна шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus) Западного региона 
Украины: изменения в ее структуре и в распостранении отдельных видов // Исследования 
по перепончатокрылым насекомым. Сборник научных работ. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2007. С. 136–144. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОСИСТЕМИ ОЗ. СВЯТЕ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
“МАЛЕ ПОЛІССЯ”, ЩО БУЛА ВИКЛИКАНА ПРИРОДНИМИ 

І АНТРОПОГЕННИМИ ФАКТОРАМИ

1Силаєва А. А., 1Протасов О. О., 1Громова Ю. Ф., 1Новосьолова Т. М.,
 2Сасюк А. В., 2Мнюх О. В.

1Інститут гідробіології НАН України, Київ
2Національний природний парк “Мале Полісся”, с. Радошівка

e-mail: labtech-hb@ukr.net, malepolisja@ukr.net

Озеро Святе площею 8,2 га є комплексною пам’яткою природи загальнодер-
жавного значення, розташоване в Михельському лісництві державного підприєм-
ства “Ізяславське лісове господарство”. Охоронний режим встановлено у 1977 р., 
сучасний статус – у 1996 р. Озеро інтенсивно використовують як місце відпочин-
ку. Охороняють унікальний природний комплекс озера, у якому формуються сфаг-
нові плави, утворені кореневищами болотних рослин, вкритими сфагновими мо-
хами та купинами осок. Вздовж приводної смуги ростуть осоки омська і здута, 
очерет, рогіз широколистий, трапляється ситник бульбистий (Червона книга Укра-
їни, 2009) і регіонально рідкісна комахоїдна рослина пухирник малий [1]. 

Гідробіологічні дослідження на оз. Святе проводять з 2014 г. Дослідження озе-
ра проводили на фоні поступового багаторічного зниження рівня води. Внаслідок 
посушливого літа 2016 р. відбулося часткове розмежування озера на більшу (пів-
денну) та меншу (північну) частини. Зниження водообміну викликало посилення 
процесу заболочування північної частини. 

Наведено результати досліджень, проведених у жовтні 2016 р., а фітопланкто-
ну – ще і у серпні 2016 р. Гідрохімічні аналізи (дані надані відділом охорони на-
вколишнього середовища Хмельницької АЕС) показали, що значних змін протя-
гом 2014–2016 рр. не відбулося, вода характеризується низьким значенням рН 
(5,7–6,6). Вміст сполук азоту, зокрема нітритного і нітратного був невисоким – від-
повідно 0,005–0,009 (категорії “чисті” – “достатньо чисті” води) і 0,14–0,21 мг/дм3 
(“дуже чисті” – “чисті” води). Однак рівень аммонійного азоту був дещо вищим 
(0,28–0,71 мг/дм3, “достатньо чисті” – “помірно забруднені” води) з тенденцією до 
зниження від 2014 до 2016 р. Вміст фосфору коливався в межах 0,016–0,036 мг/дм3 
і відповідав категоріям “чисті” – “достатньо чисті” води [2]. Високі значення по-
казника перманганатної окислюваності (24,0–51,2 мг О/дм3, останнє значення від-
повідає категорії 7 “дуже брудні” води) свідчить про високий вміст у воді органіч-
них речовин. 

Розвиток бактеріопланктонцу у 2016 р. був на середньому рівні (2,81 млн. кл/
см3, категорія “слабко забруднені води”) [2]. У пробах води виявили нитчасті фор-
ми мікроорганізмів, що належать, ймовірно, до роду Sphaerotilus, що також свід-
чить про значний вміст органічних речовин у водній товщі.

У серпні за візуальною оцінкою прозорість води складала 0,10–0,20 м. Фіто-
планктон був представлений 9 НІТ (нижчий ідентифікований таксон) водоростей 
з 4 відділів. У формуванні флористичного спектру основна роль належала зеленим 
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водоростям (66,7%). Водорості відділів Miozoa, Ochrophyta та Bacillariophyta були 
представлені одиночними видами. Розподіл видового багатства по акваторії озера 
був рівномірним (коефіцієнтт Серенсена 0,80–0,94).

Кількісні показники були дуже високими – 588,13±122,43 млн кл/дм3  
і 79,30±22,76 мг/дм3, їх розподіл у поверхневому горизонті був нерівномірним. 
Домінували зелені водорості, зокрема 72,3±9,58% чисельності та 61,3±12,1% біо-
маси утворював Monoraphidium komarkovae Nygaard. – вид, що зазвичай в природ-
них водоймах не викликає цвітіння і трапляється в одиничних екземплярах. На 
другому місці за показниками рясності (22,3±13,0 та 26,6±15,8% відповідно) був 
вид, що найчастіше трапляється в болотах – Teilingia excavata (Ralfs) Bourr. 

У жовтні фітопланктон озера у флористичному відношенні залишався бідним: 
знайдено 11 НІТ водоростей з 5 відділів. У формуванні видового спектру, як і в 
попередніх дослідженнях, основна роль належала зеленим водоростям (45,4% за-
гальної кількості). Водорості інших відділів мали менше значення (діатомові та 
харові складали по 18,2%, ціанобактерії та представники відділу Miozoa – по 
9,1%). Незважаючи на досить рівномірний (значення коефіцієнту Серенсена 0,70) 
розподіл видового складу між північною та південною частинами озера, кількісні 
показники фітопланктону відрізнялись на порядок (чисельність – відповідно 9,24 
та 98,29 млн. кл/дм3, біомаса – 1,47 та 17,14 мг/дм3). На всій акваторії монодомі-
нантом була T. excavata. 

Протягом усього періоду досліджень кількісні показники фітопланктону фор-
мувались більшою частиною в результаті монодомінування різних видів. У 2016 р. 
розвиток фітопланктону був нижчим за 2015 р., але його рівень, особливо влітку 
був досить високим, коли “цвітіння” водоростями досягало екологічно небезпеч-
них концентрацій “гіперцвітіння”, що і обумовило дуже низьку прозорість води.

Зоопланктон був кладоцерно-копеподним, достатньо однорідним по всій аква-
торії. У його складі у жовтні 2016 р. знайдено 17 НІТ, з яких 4 складали коловертки, 
6 – веслоногі і 7 – гіллястовусі ракоподібні, подібність складу по акваторії була ви-
сокою – 0,74 (за індексом Серенсена). Домінували Alonella nana (Baird), Bosmina 
longirostris (O.F. Müller) і ювенільні особини копепод. Чисельність змінювалася у 
межах 7966–12260 экз/м3, біомаса – 0,04–0,06 г/м3. Найбільшу частку у рясності 
складали гіллястовусі ракоподібні – 57,6–63,1% загальної чисельності і 56,0–76,1% 
біомаси. Серед трофічних груп переважали детритофаги (57,4–63,6% чисельності  
і 42,5–56,7% біомаси). Склад і домінуючі таксони зоопланктону порівняно з попе-
реднім періодом (вересень 2015 р.) змінилися не значно (подібність за Серенсеном 
відповідно 0,52 і 0,67). При цьому, кількісний розвиток зоопланктону в 2016 р. був 
нижчим, що, ймовірно, пов’язано з сезонністю та низькою температурою води.

Донні відклади частин озера відрізнялися – літоральні ділянки південної части-
ни були представлені піском, а у північній – почали накопичуватися рослинні решт-
ки. Зообентос озера був досить бідний – у південній частині відмічено 6, у північ-
ній – 13 НІТ. Південна та північна частини озера відрізнялися – не дивлячись на 
погіршення водобміну, північна частина була багатшою у кількісному і якісному 
відношенні. Чисельність зообентосу південної частини складала 2154, а північ-
ної –11593 екз/м2, біомаса – відповідно 0,47 і 7,70 г/м2. Окрім того, відрізнявся  
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зообентос і на різних глибинах – відмічено зменшення кількісних показників зі 
збільшенням глибини у межах літоралі в обох частинах озера. 

Домінантами за чисельністю і біомасою у південній частині на приурізній ді-
лянці (глибина 0,2 м) були олігохети-наїдіди Nais communis Piguet (відповідно 65,4 
і 61,4%), а на глибині 0,8 м – личинки хірономід (85,7 і 58,7%). У північній части-
ні на глибині 0,2 м домінантом була олігохета Slavina appendiculata (d’Udekem), 
цей вид є характерним для сфагнових боліт. На глибині 0,5 м у зообентосі за чи-
сельністю переважали N. communis, за біомасою – ювенільні Tubificidae.

Таким чином, обстеження оз. Святого показало, що трансформація екосистеми 
іде у напрямку заболочення. Загальний стан озера не покращився відносно 2015 р. 
Якісний склад гідробіонтів усіх груп небагатий, з’являються види, характерні для 
боліт. Кількісний розвиток окремих груп різнився: фітопланктону був досить ви-
сокий, а зоопланктону та зообентосу – досить низький. 

У зв’язку з тим, що оз. Святе є унікальним природним об’єктом, що охороня-
ється, потрібні негайні рішення щодо подальших шляхів його розвитку: проводи-
ти заходи по відновленню стану, що існував до періоду інтенсивного евтрофуван-
ня, чи, навпаки, – не втручатися в процеси, характерні для лімногенезу. У другому 
варіанті через кілька років озеро може взагалі зникнути з мапи України. 

1. Національний природний парк “Мале Полісся”: наукові нариси до створення / Андрієн-
ко Т.Л., Білик Р.Г., Казімірова Л.П. та ін. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. 
92 с.

2. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / За ред. В. Д. Романенка. К.: Ло-
гос, 2006. 408 с.
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 1Інститут рибного господарства НААН України, Київ 
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3Шацький національний природний парк, с. Світязь
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Дана робота – продовження серії наукових публікацій щодо вивчення гідрохі-
мічного стану озер Шацької групи в кінці ХХ–го та на початку ХХІ–го ст., викона-
не, в основному, науковцями Києва та Шацька [1–12].

Гідрохімічні дослідження Шацького озер’я були розпочаті у кінці 40-х рр. 
ХХ ст. як частина гідробіологічного та рибогосподарського вивчення озер Волині 
Н.С. Ялинською [1, 2]. Вперше результати гідрохімічних досліджень Шацьких 
озер були надруковані у “Трудах научно-исследовательского института прудового и 
озёрно-речного рыбного хозяйства” у 1949 р. [1]. У наш час – це Інститут рибного 
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господарства НААН України (м. Київ). Наукові дослідження гідрохімічного стану 
озер Шацького НПП проводяться регулярно із кінця 80-х рр. ХХ-го ст. [3–12].

Навесні (початок квітня) 2017 р. гідрохімічні дослідження проводилися на  
7 озерах парку: оз. Світязь (проби відбирали біля метеостанції та на Гряді), оз. 
Перемут, оз. Чорне Велике, оз. Люцимер, оз. Пісочне, оз. Кримне, оз. Мошне. Ви-
значення гідрохімічних показників: величин рН, перманганатної та біхроматної 
окисності, загальної твердості, загальної мінералізації а також концентрації віль-
ного аміаку (NH3

+), амонійного азоту ( NH4
+), нітритів ( NO2

-) , нітратів (NO3
-), мі-

нерального фосфору (РО4
3- ), загального заліза (Fe +2 + 3), кальцію (Ca + 2), магнію,(Mg 

+ 2), суми натрію та калію (Na + + K +), гідрокарбонатів (HCO3
-), хлоридів (Cl -), 

сульфатів (SO4
-2) проводили класичними методами згідно [13] у лабораторії еколо-

гічних досліджень Інституту рибного господарства НААН України (м. Київ). 
Отримані результати гідрохімічних досліджень викладені у табл. 
Приводимо аналіз гідрохімічного стану Шацького поозер’я навесні 2017 р. 
За величинами рН у поверхневому шарі води фіксувалися наступні значення 

(min – max): від 6,8 одиниць рН (оз. Пісочне та оз. Мошне) до 7,9 (оз. Світязь, Гря-
да) та 8,3 (оз. Чорне Велике) одиниць рН. У придонному шарі води зафіксовано 
величини рН в межах від 6,4 (оз. Мошне) – 6,5 (оз. Пісочне) до 7,6 (оз. Світязь, 
Гряда) та 7,7 одиниць рН (оз. Чорне Велике).

Концентрація вільного аміаку (NH3
+) у поверхневому шарі води становила 

0,002 мг N/дм3 (оз. Світязь, метеостанція та оз. Мошне) до 0,01 мг N/дм3 (оз. Сві-
тязь, Гряда). У поверхневому шарі води на оз. Пісочне вільного аміаку не зафіксо-
вано, тобто концентрація була меншою ніж 0,001 мг N/дм3. У придонному шарі 
води: мінімальна концентрація становила 0,002 мг N/дм3 (оз. Люцимер), максимум 
фіксувався в оз. Чорне Велике (0,009 мг N/дм3). У низці озер, а саме – Пісочне, 
Кримне, Мошне у придонному шарі води вільний аміак не фіксувався. 

За результатами досліджень, величини перманганатної окисності (ПО) у по-
верхневому шарі води Шацьких озер на початку квітня 2017 р. були у наступних 
межах (min – max): від 5,2 мг О/дм3 у оз. Пісочне до 27,5 мг О/дм3 у оз. Кримне.  
У придонному шарі води найменші величини ПО фіксувалися у оз. Пісочне (2,4 мг 
О/дм3), а найбільші – у оз. Люцимер (17,0 мг О/дм3), оз. Мошне (17,6 мг О/дм3) та 
оз. Кримне (21,2 мг О/дм3). У той же час у поверхневому шарі води величини біх-
роматної окисності (БО) були: найменші – у оз. Пісочне (12,9 мг О/дм3) та оз. Світязь 
(на Гряді – 16,4 мг О/дм3). Граничні величини БО у придонному шарі води Шацьких 
озер фіксувалися: найменші – у оз. Пісочне (5,9 мг О/дм3) та оз. Світязь (біля метео-
станції – 14,1 мг О/дм3); найбільші – у низці озер Люцимер (42,4 мг О/дм3), Мошне 
(44,0 мг О/дм3) та Кримне (53,0 мг О/дм3). 

Амонійний азот (NH4
+) у поверхневому шарі води озер Шацького НПП на по-

чатку серпня 2017 р.: найменші концентрації – у оз. Пісочне (0,55 мг N/дм3) та 
оз. Світязь ( на Гряді – 0,78 мг N/дм3); найбільші концентрації – у оз. Перемут 
(1,34 мг N/дм3) та оз. Мошне (1,47 мг N/дм3). У придонному шарі води всіх дослі-
джених озер зафіксовані більші (у деяких приблизно рівні) концентрації амоній-
ного азоту (табл.). 

Нітрити (NO2
-) у воді фіксувалися у незначних кількостях в межах 0,04–0,07 мг 

N/дм3 як у поверхневому, так і у придонному шарах (табл.). 
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Концентрація нітратів (NO3
-) у поверхневому шарі води досліджених озер змі-

нювалася у межах від 0,35 мг N /дм3 (оз. Світязь, Гряда) до 0,57 мг N/дм3 (оз. Крим-
не). У придонному шарі води від 0,15 мг N/дм3 (оз. Перемут, оз. Люцимер, оз. Пі-
сочне) до 0,37 мг N/дм3 у оз. Чорне Велике та оз. Кримне. У придонних шарах води 
концентрація нітратів була нижчою порівняно із поверхнею для всіх досліджених 
озер.

Концентрація мінерального фосфору фіксувалася у межах 0,04 – 0,06 мг Р/дм3 

як у поверхневому, так і у придонному шарах води досліджених озер Шацького 
НПП і лише у двох випадках була більш значною у поверхневому шарі у оз. Крим-
не – 0,43 мг Р/дм3 та оз. Чорне Велике – 0,45 мг Р/дм3. Для багатьох озер концен-
трація мінерального фосфору була однаковою по всій глибині (табл.).

Концентрація загального заліза (Fe +2 + 3) варіювала у поверхневому шарі води 
озер у межах 0,42 – 0,97 мг Fe/дм3, у придонному шарі води – 0,44 – 0,95 мг Fe/дм3 
із максимумами у воді оз. Мошне (табл.).

Мінімальні концентрації кальцію зафіксовані у воді оз. Мошне як у поверхне-
вому (40,5 мг/дм3), так і у придонному (20,0 мг/дм3) шарах води (табл.). Макси-
мальні концентрації Са +2 – у поверхневому шарі у оз. Кримне (66,1 мг/дм3) та 
придонному – у оз..Чорне Велике (62,1 мг/дм3).

Концентрація магнію (Mg+2) у поверхневому шарі води фіксувалася з максиму-
мами у оз. Світязь та Пісочне (табл.). Мінімальні значення для цього шару води – у 
озерах Перемут, Кримне та Мошне. У придонному шарі води – від 1,2 до 6,1 мг/
дм3 (табл.).

Сума йонів натрію та калію у поверхневому шарі води: максимальні значення – 
12,4 мг/дм3 (оз. Світязь, Гряда) та 62,3 мг/дм3 (оз. Чорне Велике); мінімальні вели-
чини – 2,8 мг/дм3 (оз. Пісочне) та 4,0 мг/дм3 (оз. Люцимер і оз. Кримне). У придо-
нному шарі води (табл.) мінімальні величини – 2,8 мг/дм3 (оз. Пісочне) та 48,5 мг/
дм3 (оз. Чорне Велике).

Концентрація гідрокарбонатів (НСО3
-) у поверхневому шарі води озер Шаць-

кого НПП змінювалася у межах 48,8 мг/дм3 (оз. Мошне) до 268,5 мг/дм3 (оз. Чорне 
Велике). У придонному шарі – 61,0 мг/дм3 до 244,1 мг/дм3, відповідно.

Хлориди (Cl -) у поверхневому шарі води знаходяться у концентрації від 9,6 мг/
дм3 (оз. Мошне) до 53,6 мг/дм3 (оз. Чорне Велике); у придонному шарі – від 6,9 мг/
дм3 до 52,3 мг/дм3, відповідно (табл.). У оз. Пісочне концентрація хлоридів одна-
кова по глибині.

Концентрація сульфатів (SO4
-2) у поверхневому шарі води Шацького поозер’я 

становить від 3,3 мг/дм3 (оз. Перемут і оз. Мошне) до 12,3 мг/дм3 (оз. Люшимер); 
у придонному – від 2,5 мг/дм3 у оз. Люцимер до 9,5 мг/дм3  у оз. Мошне (табл.).

Величини загальної твердості води становлять у поверхневому шарі 1,9 мг-
екв./дм3 (min) у оз. Мошне та 3,8 мг-екв./дм3 (max) у оз. Кримне; у придонному 
шарі – від 1,2 мг-екв./дм3 у оз. Мошне та 3,6 мг-екв./дм3 у оз. Чорне Велике (табл.).

Загальна мінералізація поверхневого шару води Шацького поозер’я становить 
від мінімальних 150,3 мг/дм3 (оз. Мошне) до максимальних 455,1 мг/дм3 (оз. Чор-
не Велике). У придонному шарі фіксуються величини від 104,6 мг/дм3 до 421,3 мг/
дм3 у цих же озерах. 
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Таким чином, аналіз отриманих результатів гідрохімічних досліджень щодо 
відповідності нормативним значенням для рибницьких господарств [14] засвід-
чує, що зафіксовані величини рН відповідають нормативам. Також не виходять за 
рамки нормативів концентрації вільного аміаку, амонійного азоту, нітритів, нітра-
тів, мінерального фосфору, кальцію, магнію, суми натрію та калію, гідрокарбона-
тів, хлоридів, сульфатів. Величини загальної твердості та загальної мінералізації 
значно менші нормативних значень. У низці озер перевищені показники перман-
ганатної та біхроматної окисності, що свідчить про антропогенне та природне за-
бруднення низкою органічних сполук. Провідне місце серед яких займають орга-
нічні забрудники – гумінові та фульвокислоти. Для оз. Чорне Велике до сих пір 
актуальним є антропогенне забруднення. На оз. Світязь (Гряда) фіксується антро-
погенний тиск на довкілля із-за великої маси відпочиваючих у літній час. Навіть 
весною гідроекосистема ще не справляється із наслідками літнього відпочинку.
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ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ ВИДІВ РОДУ DROSERA L. У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ 
ВОДНО-БОЛОТНОГО МАСИВУ “ГАЛО” (РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ)

¹Скакальська О. І., ²Коніщук В. В., ¹Гетьман Я. А., ¹Гордійчук А. В.
¹Кременецький ботанічний сад
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e-mail: kovalchukolja@ukr.net

Наукові основи комплексного екосозологічного, соціально-економічного ви-
вчення водно-болотних угідь (в тому числі міжнародного значення) визначають їх 
збалансований розвиток. В умовах глобальних змін навколишнього природного 
середовища, загроз збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, потреби 
наукового обґрунтування раціонального використання земельних, водних та бо-
лотних ресурсів, дослідження антропогенно вразливих екосистем водно-болотних 
угідь актуальні і пріоритетні [1].

Наразі актуальним є вивчення змін структури й функцій природних популяцій, 
які відбуваються під впливом антропогенних факторів, а також завдань, спрямова-
них на раціональне використання рослинних ресурсів, моніторинг та охорону ге-
нофонду видів. У статті наведено результати геоботанічних, фітоценотичних до-
сліджень, екології місцезростання ценопопуляцій видів роду Droserа L. в межах 
прилеглих заболочених ділянок водно-болотного масиву “Гало”, Рокитнівського 
району, Рівненської області (рис.1). Висвітлено дані про чисельність і структуру 
ценопопуляцій, проведений аналіз фітоценозів в яких вони зростають.

Проаналізовано бібліографічні [2, 3, 4, 5], фактичні дані, гербарні колекції 
щодо всіх відомих місцезростань видів роду Drosera L. природної флори України. 
Опрацьовано окремі іноземні публікації [6], що підтвердило подібність умов міс-
цезростань в Європі. В основу роботи покладені матеріали власних польових екс-
педиційних досліджень, проведених у 2012–2017 рр. Виконання роботи пов’язане із 
фундаментальними дослідженнями “Методологічні основи збалансованого розви-
тку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем” (2011–2015 рр.)  
ДР №0111U003228, “Впровадження пан’європейської інтегрованої системи еколо-
гічного менеджменту агроландшафтів та збереження біорізноманіття в Україні” 
(2016–2020 рр.) ДР №0116U004064 (науковий керівник В.В. Коніщук) та підготов-
кою дисертаційної роботи “Екологічні передумови резервації гетеротрофних гелофі-
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тів родів Drosera L., Pinguicula L. в Україні ex situ” (Скакальська О.І.). Досліджен-
ня проводили маршрутним методом. Геоботанічні описи здійснювали за загально-
прийнятими методиками [8]. Окрім оригінальних досліджень, для хорологічного 
аналізу рідкісних видів рослин, критично опрацьовані літературні дані та матері-
али з фондів гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), 
Рівненського обласного краєзнавчого музею (RОKM), Волинського обласного 
краєзнавчого музею, Інституту агроекології і природокористування НААН. У пе-
реліку місцезростань за адміністративним принципом вказано населений пункт, 
урочище, об’єкт природно-заповідного фонду, авторів [7], відомості про гербарій.

Картосхема дослідження прилеглих територій водно-болотного масиву “Гало”

Влітку 2016 року на прилеглих територіях водно-болотного масиву “Гало”,  
в межах Глинівського лісництва Рокитнівського району, Рівенської області було 
досліджено та виділено популяції гетеротрофних гелофітів видів роду Drosera L. 

Ценопопуляція №1 – Drosera intermedia Hayne. кв. 59, багаточисельна, локально-
го характеру, рослини зростають групами по 20 – 80 особин на 1 м². Види входять 
до складу формації Sphаgnetum centrale, що утворює асоціацію Sphagnum centrale + 
Oxycoccus palystris. Проективне покриття рослинного покриву становить 65%, мо-
ховий – 100%. Домінантами у асоціації виступають Sphagnum centrale C. Jens. – 
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(90%), Rhynchospora alba (L.) Vahl. – (20%), Oxycoccus palystris Pers. – (25%). До 
складу деревостану цієї асоціації входить: Pinus sуlvestris L. проективне покриття 
менше 1%. До складу травостану також входять: Eriphorum vaginatum L. – (10%).

Ценопопуляція №2 – Drosera rotundifolia L., зростає на границі кв. 50 і кв. 59 
групами 30 – 100 особин на 1м². Вид входить до складу формації Sphаgnetum 
centrale, що утворює асоціацію Sphagnum centrale + Eriphorum vaginatum. Проек-
тивне покриття рослинного покриву становить 60%, моховий – 100%. Домінанта-
ми у асоціації виступають Eriphorum vaginatum L. – (30%), Oxycoccus palystris 
Pers. – (20%). До складу деревостану цієї асоціації входять: Pinus sуlvestris L., Salix 
aurita L. проективне покриття 1–5%. Травостан представлений: Vaccinium 
myrtillus L., Ledum palustre L. проективне покриття менше 1%.

Ценопопуляція № 3 – Drosera intermedia Hayne., зростає по межі квартальної 
лінії між кв. 50 і 52, популяція багаточисельна, локального характеру, рослини зрос-
тають групами по 50–150 особин на 1 м². Вид входить до складу формації Sphаgnetum 
centrale, що утворює асоціацію Sphagnum centrale + Rhynchospora alba. Проективне 
покриття рослинного покриву становить 45%, моховий – 60%. Домінантами у асо-
ціації виступають Pragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – (10%), Rhynchospora alba 
(L.) Vahl. – (20%). До складу травостану входять: Scheuchzera palustris L., Menyanthes 
trifoliate L., Eriphorum vaginatum L. проективне покриття яких 1–5%. 

Збереження ценопопуляцій видів роду Drosera L. можливе шляхом постійного 
екомоніторигу. Здійснення системного моніторингу за станом ценопопуляцій, 
дасть можливість встановити адаптивну здатність та ступінь стійкості видів, ви-
значити фактори, які впливають на динаміку чисельності та структуру популяцій, 
з метою їх ефективного збереження. Моніторинг за станом популяцій дасть мож-
ливість визначити розмір життєздатності популяцій, темпів приросту або коефіці-
єнтів розмноження і виживання, дозволить покращити умови мешкання і віднови-
ти ареали рідкісних видів рослинного світу.

Подяка: автори висловлюють щиру вдячність у проведенні наукових дослі-
джень проф. д.б.н. Байрак О.М., к.б.н. Онук Л.Л.
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ДИНАМІКА ЩІЛЬНОСТІ ГНІЗДУВАННЯ ЛУНЯ ОЧЕРЕТЯНОГО 
CIRCUS AERUGINOSUS LINNAEUS, 1758 

В БАСЕЙНІ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА В 1992–2015 рр.

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

e-mail: kolya1992@gmail.com

Лунь очеретяний (C. aeruginosus) – вид хижих птахів, що населяє вкриті зарос-
тями очерету та чагарників болота й береги водойм у відкритих ландшафтах [2]. 
Дослідження проводили в басейні Верхнього Дністра, багатому на риборозплідні 
ставки, розташовані в долинах більшості малих річок, які мають важливе значення 
для гніздування виду.

Метою роботи було виявити динаміку чисельності популяції виду в регіоні 
шляхом порівняння даних щодо чисельності та щільності його гніздування в пері-
од 1992–2002 років та у 2015 році, на модельних територіях басейну Верхнього 
Дністра.

Кількість та щільність гніздових пар луня очеретяного на модельних ділянках



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.

103

Для встановлення чисельності застосовували метод точкових обліків, що пе-
редбачає проведення серії обліків на ймовірній гніздовій території у період доби 
від 10 до14 год [1, 3]. Обліки проводили у гніздовий період (2–3 декада березня – 
1–декада серпня). Загалом у 2015 р. проведено 23 обліки. Щільність гніздових пар 
перерахована на 10 га у придатному біотопі. Опрацьовані дані представлені на 
рисунку і в таблиці.

Обліки проводили на 12 модельних ділянках, а саме риборозплідних ставках на 
території басейну Верхнього Дністра в межах Львівської (смт Янів – с. Лелехівка, 
Яворівський р-н (№ I на рисунку); м. Городок – с. Дроздовичі, Городоцький р-н 
(№ II); смт Великий Любінь – с. Черляни, Городоцький р-н (№ III); с. Катериничі – 
с. Поріччя, Городоцький р-н (№ IV); с. Меденичі, Дрогобицький р-н (№ V); с. Руд-
ники, Миколаївський р-н (№ VI); с. Отиневичі, Жидачівський рн (№ VII); м. Ходо-
рів, Ходорівський р-н (№ VIII)) та Івано-Франківської областей (Княгиничі (№ IX), 
Рогатинський р-н; с. Слобідка Більшовецька (№ X), с. Більшівці (№ XI), с. Кукіль-
ники (№ XII)), Галицький р-н.

Узагальнена кількість та щільність пар луня очеретяного 
на модельних ділянках

Період досліджень Середня кількість пар Середня щільність / 10 га
1992–2002 рр. 48 0,145

2015 р. 46 0,140

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що чисельність популя-
ції луня очеретяного в басейні Верхнього Дністра є досить стабільною і не зазнає 
істотного негативного впливу впродовж значних відрізків часу (зокрема, останніх 
24 років). Проте, з року в рік чисельність виду може істотно коливатися, як це ви-
дно з рисунку. Загалом, це свідчить про високу екологічну пластичність очеретя-
ного луня, здатність популяції до швидкого самовідновлення та оптимальну еко-
логічну ємність придатних гніздових біотопів у басейні Верхнього Дністра.
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322 с. 

3. Домбровский В.Ч. Мониторинг соколообразных // Мониторинг животного мира Беларуси 
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ЗМІНИ ФІТОМАСИ ТА ПРОЕКТИВНОГО ПОКРИТТЯ МОХУ 
CAMPYLOPUS INTROFLEXUS (HEDW.) ВRID. 

НА ТЕРИТОРІЯХ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

Соханьчак Р. Р., Бешлей С. В.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

e-mail: stentor62@gmail.com

Одними із перших серед вищих рослин, які заселяють субстрат техногенно по-
рушених територій, є мохоподібні. Відомо, що навіть незначна їх біомаса істотно 
впливає на формування рослинного покриву та структуру його угруповань [2]. Змі-
ни фітомаси та проективного покриття адвентивного моху Campylopus іntroflexus 
(Hedw.) Brid. досліджували у локалітетах на території підземної виплавки сірки Не-
мирівського родовища, відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромис-
лового району та колишніх торфокар’єрах в околицях смт Лопатин та Олесько Львів-
ської області. Проективне покриття моху визначали за модифікованим методом 
Н. Корнєвої [1], а біомасу – за методикою Б. ван Торена із співавторами [3].

На територіях видобутку сірки поблизу смт Немирів загальне проективне по-
криття мохового ярусу становило 60–70 %, з яких 80 % займав C. іntroflexus. Пло-
ща його місць існування варіювала від 1,5 м2 на узліссі до 5,0 м2 на відкритій ді-
лянці території підземної виплавки сірки. Фітомаса моху в весняно-осінній період 
під час оптимального насичення вологою становила 0,17–0,19 г/м2. Улітку показ-
ники оводненості гаметофіту моху зменшувалися практично утричі внаслідок під-
вищення температури та зменшення вологості як субстрату, так і повітря.

На відвалі шахти “Надія” у дослідних локалітетах проективне покриття моху 
становило 30–70 %. Cередня біомаса проби становила 0,21 г/см2 та змінювалася 
від 0,15 до 0,28 г/см2. Протягом періоду дослідження на північній експозиції вер-
шини C. іntroflexus захоплював нові ділянки породи, збільшуючи своє проективне 
покриття від 5% до 10% протягом року. На східній ділянці на початок дослідження 
(2010 рік) проективне покриття моху становило 65 %, тоді як навесні 2016 року 
його покриття зменшилося до 30 %, що зумовлено значним затіненням і витіснен-
ням його трав’яними та деревними видами, хоча в цьому локалітеті зафіксована 
найбільша фітомаса, порівняно із північно-західною та північною ділянками. Най-
більше проективне покриття C. іntroflexus встановлено на північно-західній екс-
позиції вершини відвалу шахти “Надія”, яке становило 70 %, що спричинено від-
сутністю конкуренції з іншими видами на інтенсивно освітлених (90-100 тис. лк) 
ділянках щебенистої породи чорного кольору.

На природно зарослому відвалі шахти “Візейська” проективне покриття 
C. іntroflexus становило 45–55 % і протягом двох років дослідження зросло до 
60–75 % унаслідок заселення мохом ділянок оголеної породи. Хоча проективне 
покриття моху у цьому локалітеті є значним, запас фітомаси є найменшим, порів-
няно з іншими місцями існування виду, і становить лише 0,14–0,19 г/см2.

У досліджуваному локалітеті на відвалі Центральної збагачувальної фабрики 
проективне покриття C. іntroflexus на початок досліджень (осінь 2014 року) ста-
новило 50 %, але протягом наступних двох років воно зросло до 70 %. Отже, під 
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час поселення виду на початкових стадіях сукцесії рослинності на відвалах вугіль-
них шахт C. іntroflexus швидко захоплює нові ділянки техносубстрату, збільшуючи 
ареал свого існування.

У локалітеті на торфокар’єрах поблизу смт Лопатин зафіксовано найбільшу 
фітомасу C. іntroflexus, яка становила 0,35 г/см2, що зумовлено кращими умовами 
середовища (відносна вологість повітря у весняно-осінній період 45–55 %, темпе-
ратура повітря 20–22 °С, інсоляція – 25–40 %, рН – 6,4, польова вологість 40–47 %, 
температура субстрату 16–18 °С). Проективне покриття моху протягом досліджен-
ня (2012–2016 роки) на галявині торфокар’єру зменшилося із 40 до 35 %, а на 
узліссі – із 75 до 65 %, що спричинено затіненням та конкуренцією як із трав’яною, 
так і деревною рослинністю, а також впливом інтенсивної рекреації.

На колишньому торфокар’єрі в околицях смт Олесько на початок дослідження 
(осінь 2012 року) С. introflexus займав найосвітленіші ділянки торфу, формуючи 
нерівномірно розвинений моховий ярус. Високе (60–80 %) проективне покриття 
виду припадало на площу менше 1 м2, а максимальний діаметр його дернин не 
перевищував 10 см. Протягом п’яти років дослідження внаслідок щорічного ран-
ньовесняного випалювання рослинності проективне покриття зменшилося до 
менше 1 % і натепер його існування на цій території є під загрозою і потребує по-
дальших спостережень для з’ясування причин можливого зникнення моху в цьому 
локалітеті.

Отже, початкове збільшення фітомаси та проективного покриття моху у ново-
заселених локалітетах вказує на відносно високу продуктивність моху та його 
успішне розселення на незадернованих ділянках техногенно порушених терито-
рій. Проективне покриття та фітомаса моху була меншою переважно на ділянках, 
на яких його витісняли судинні рослини.
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РІЗНОМАНІТТЯ РОЗМІРІВ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ 
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Гібридогенний комплекс зелених жаб складається з батьківських видів, 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) та Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), а та-
кож їх гібридів Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758), що в деяких регіонах пред-
ставлені як ди, так і триплоїдними особинами. Особливістю P. esculentus є напів-
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клональне (геміклональне) наслідування, результат елімінації одного з батьківских 
геномів у ході гаметогенезу та передачі клональних (нерекомбінантних) геномів 
того чи іншого батьківського виду [1]. P. esculentus відтворюються в геміклональ-
них популяційних системах, ГПС [2]. Позначення типу ГПС залежить від їх скла-
ду. В REГПС наявні P. ridibundus та P. esculentus; REEtГПС складаються  
з P. ridibundus, а також ди- та триплоїдних P. esculentus); LERГПС утворені бать-
ківськими видами та диплоїдними гібридами.

У сім’яниках P. ridibundus та, особливо, P. esculentus виявлено значну кількість 
клітин з аномальною кількістю хромосом [3]. Дослідження складу гамет та систем 
схрещування у ГПС Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб да-
ють підстави для припущення, що відтворення триплоїдних гібридів частково 
може бути пов’язаною з утворенням деякими самцями P. esculentus диплоїдних 
сперматозоїдів [4]. Прийнято вважати, що розмір головки сперматозоїда визнача-
ється переважно розміром ядра клітини і тісно залежить від кількості компактизо-
ваного генетичного матеріалу [5]. Ми припустили, що різницю між га-, анеу- та 
диплоїдними сперматозоїдами можна зареєструвати за їх розмірами. Щоб переві-
рити це припущення, ми порівняли розподіли сперматозоїдів зелених жаб за до-
вжиною їх головки (надалі – розмірні розподіли сперматозоїдів) з трьох різних 
типів ГПС.

Наша робота мала на меті перевірку кількох припущень.
1. Відмінності між розмірними розподілами сперматозоїдів особин, що похо-

дять з різних ГПС або/та різняться за таксономічним станом, перевищують від-
мінності розподілів особин з одної форми та одної ГПС (групова мінливість вище 
за індивідуальну). 

2. Оскільки довжина головки сперматозоїда тісно пов’язана з кількістю хрома-
тину в його ядрі, наявність на розмірних розподілах сперматозоїдів додаткових 
піків може свідчити про наявність фракцій сперматозоїдів, що відрізняються від 
гаплоїдних.

3. За нашими очікуваннями, P. esculentus з REEtГПС, порівняно з P. esculentus 
з REГПС, можуть мати додатковий пік на розмірному розподілі сперматозоїдів, що 
відповідає відносно більшим клітинам. Якщо цей пік відповідає диплоїдним спер-
матозоїдам, це підтвердить внесок гібридних самців у відтворення триплоїдних 
P. esculentus в REEtГПС.

Ми дослідили зразки сперми 29 самців зелених жаб, що були виловлені  
з 25 червня по 4 серпня 2017 року. З REEtГПС (заплава р. Сіверський Донець та 
ставок у Коряковому ярі) у околицях біостанції ХНУ імені В.Н. Каразіна в с. Гай-
дари (Зміївский р-н Харківської обл.) досліджено 5 P. ridibundus, 6 ди- і 3 трипло-
їдних P. esculentus. З REГПС (заплава р. Уди, м. Харків) отримано 1 P. ridibundus  
і 3 диплоїдних P. esculentus. З LERГПС (оз. Пісочне, Волинської обл.) досліджено 
2 P. ridibundus, 4 P. lessonae і 5 диплоїдних P. esculentus.

Для кожної особини встановлювали видову належність за комплексом морфоло-
гічних ознак [6] і плоїдність за середнім розміром еритроцитів [7]. Після гормональ-
ної стимуляції сурфагоном отримували уринальну сперму [8]. Зразки уринальної 
сперми обробляли фіксатором Карнуа та розкапували на предметне скло (t = 60°C) 
з льодяною оцтовою кислотою. Препарати фотографували під мікроскопом за допо-
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могою USB-фотокамери, після чого у програмі PDF-Xchange Viewer на електро-
нних мікрофотографіях вимірювали довжину головок сперматозоїдів (в середньо-
му – 95 сперматозоїдів для кожного самця). Виміри перераховували у мікрометри 
з використанням мікрофотографії об’єкт-мікрометра. Переважна кількість спер-
матозоїдів має довжину головки 10–13 мкм. Для кожної жаби будували розподіл 
сперматозоїдів за довжиною головки з кроком 0,5 мкм у % від загальної чисель-
ності досліджених клітин. Усереднені розмірні розподіли для жаб кожної з дослі-
джуваних груп показані на рис. 1.

Рис. 1. Розмірні розподіли сперматозоїдів жаб різних форм та з різних типів ГПС

Для порівняння розмірних розподілів сперматозоїдів двох особин між собою 
розраховували дистанції між ними: суму квадратів різниць між частотами сперма-
тозоїдів кожного розмірного класу. Дистанції між розподілами для різних груп 
порівнюваних особин показані на рис. 2.

Перше з наших припущень частково підтвердилося. Як видно з рис. 2, деякі 
групи, що поєднують жаб однієї форми з одного типу місцеперебувань, є доволі 
однорідними. Втім, у деяких випадках внутрішньогрупова мінливість є значною. 
Це, передусім, стосується груп, для яких є підстави чекати їх внутрішньої неодно-
рідності. Так, 2n P. esculentus з REEtГПС (рис. 2., розподіл 2) демонструють різні 
типи гаметогенезу, передаючи або геноми P. ridibundus, або геноми P. lessonae, або, 
у разі гібридної амфіспермії, геноми то одного, то іншого з батьківських видів [4]. 
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Триплоїдні P. esculentus (рис. 2. 3) представлені особинами з геномною компози-
цією LRR або LLR. У LERГПС (рис. 2. 15) може відбуватися гібридизація батьків-
ських видів і P. esculentus представлені як особинами F1, так і потомством від по-
вторних (у тому числі – багаторазових) схрещувань гібридів з представниками 
батьківських видів [9].

Припущення № 2 на даному етапі роботи перевірити не вдалося. Для його пе-
ревірки ми у подальшому плануємо зіставити розмірні розподіли сперматозоїдів з 
розподілами каріотипів у сім’яниках і, крім того, отримати потомство від схрещу-
вань з самицями P. ridibundus тих самців, на розмірних розподілах сперматозоїдів 
яких будуть наявні додаткові піки.

Припущення № 3 не підтвердилося. Найсуттєвіший додатковий пік (що відпо-
відає довжині головки 13–14 мкм) у REEtГПС мають не P. esculentus, а, як не див-
но, P. ridibundus. На підставі цього можна висунути дещо парадоксальну гіпотезу, 
згідно з якою внесок в утворення триплоїдних P. esculentus в REEtГПС можуть 
вносити самці P. ridibundus, що здатні продукувати диплоїдну сперму. Ми плану-
ємо перевірити цю гіпотезу у наших подальших дослідженнях.

Рис. 2. Дистанції між розмірними розподілами сперматозоїдів для різних груп порівнянь 
досліджуваних особин

Загалом можна зробити висновок, що характер розмірних розподілів сперма-
тозоїдів зелених жаб демонструє складний і на цьому етапі дослідження значною 
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мірою незрозумілий сигнал, що по-різному характеризує різні форми жаб. Ми 
вважаємо за доцільне продовжити вивчення таких розподілів.

Автори висловлюють подяку Д. А. Шабанову (Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків) за допомогу в інтерпретації результатів.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВОХ НОВИХ ДЛЯ ФАУНИ УКРАЇНИ 
ВИДІВ НЕМАТОД РОДУ LONGIDORUS MICOLETZKY, 1927

Сусуловська С. А.
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Нематоди роду Longidorus Micoletzky, 1927 – ектопаразити вищих рослин, що 
населяють наземні біотопи. За останніми даними рід налічує більше 150 валідних 
видів, однак, на території України раніше було виявлено лише 7 видів [3]. 
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Протягом вегетаційних періодів 2016–2017 років на Опіллі і Закарпатті було 
відібрано близько 300 ґрунтових проб, з метою вивчення фауни нематод родини 
Longidoridae даного регіону. Підчас аналізу зібраного матеріалу серед численних 
популяцій Longidoridae було виявлено 1 популяцію виду Longidorus caespiticola 
(берег річки Латориці) i 2 популяції – L. рoessneckensis (Ужгород, Львів). 
L. caespiticola і L. рoessneckensis раніше приводили з ряду країн Центральної  
і Східної Європи [1, 2], проте це перші знахідки обох видів на території України.

Детальний аналіз популяцій обох видів показав, що за основними морфоме-
тричними параметрами та морфологічними ознаками вони знаходяться в межах 
мінливості типової та інших, раніше описаних популяцій. Однак було встановлено 
і деякі відмінності. Зокрема, закарпатська популяція L. caespiticola відрізняється 
від усіх, раніше описаних, коротшим одонтостилем та меншою кількістю супле-
ментів у самців. Львівська популяція L. рoessneckensis більш схожа з типовою та 
іншими відомими популяціями цього виду, в той час як ужгородська відрізняється 
меншою проміжком між напрямляючим кільцем і переднім кінцем тіла.

Правильність ідентифікації обох видів підтверджена результатами молекуляр-
ного аналізу D2-D3 фрагментів 28S рРНК.
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Адвентивними (від лат. adventicius – чужинці, чужоземні, чужорідні) назива-
ють види організмів, які не властиві місцевості, але поширилися за межі природних 
ареалів унаслідок діяльності людини [4]. Межі ареалів видів можуть змінюватися 
внаслідок кліматичних змін, що призводить до зростання плодючості, життєздат-
ності певних видів, збільшення чисельності і активного поширення їх у інші регі-
они. Іншим шляхом зміни ареалів видів є активне (інтродукція, акліматизація) або 
пасивне перенесення комах людиною із транспортними засобами, продуктами тор-
гівлі, пакувальною тарою, рослинним матеріалом тощо [4]. Після потрапляння  
у нові регіони частина видів не виживають, що пов’язане із несприятливими умова-
ми живлення або зимівлі; частина видів підтримують рівень чисельності достатній 
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для виживання; а є види які в наслідок відсутності природних паразитів та хижа-
ків, достатньої кількості кормових рослин, починають поширюватися та стають 
інвазійним. Адвентивні види мають більший шанс закріпитися у природних по-
рушених екосистемах, або у штучних екосистемах — агроценозах, зелених наса-
дженнях населених пунктів, лісових монокультурах, насінних плантаціях тощо.

Процес проникнення адвентивних комах в Україні розпочався з колорадського 
жука Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824), який з’явився на Волині у повоєнні 
роки і до сьогодні є небезпечним шкідником рослин з родини пасльонових 
(Solanaceae) [8]. 

Наприкінці 70-х на початку 80-х рр. відбувалася експансія американського бі-
лого метелика Hyphantria cunea Dru Drury, 1773 [6]. Його гусінь ушкоджує майже 
300 видів рослин. Серед садових дерев найбільше ушкоджує шовковицю, яблуню, 
грушу, сливу, айву, черешню, горіх.

Гармоні. азійськe Harmonia axyridis (Pallas, 1773) на Волині реєструють з 2010 
року в межах Шацького національного природного парку [5]. Щорічно потрапляє 
у колекційні збори студентів СНУ під час комплексної навчальної практики.

Останнім часом серед адвентивних видів комах на території Волині є мінери, у 
зв’язку із пристосуванням мінерів до доволі високого рівня техногенного забруд-
нення, дефіциту вологи, дії інсектицидів, а також завдяки наявності у більшості 
видів декількох поколінь на рік [4]. Серед інвазійних молей-мінерів мінуюча міль 
каштанова Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986, яку реєструють на Волині 
з 2002 року [2]. Ця міль пошкоджує листя гіркокаштана звичайного (Aesculus 
hippocastanum L.). У 2005 р. було проведене лікування дерев у м. Луцьку поль-
ським двокомпонентним інсектицидним препаратом до складу якого входять імі-
дахлоприд і тебуконазол.

Японська липова міль-строкатка (Phyllonorycter issikii Kumata, 1963) — шкід-
ник липи дрібнолистої (Tilia cordata Mill.), зареєстрована на Волині з 2014 р.  
в околицях м. Любомль [8].

Таким чином, в межах Волинської області відзначено п’ять адвентивних видів 
комах: колорадський жук, американський білий метелик, гармонія азійська, міну-
юча міль каштанова, японська липова міль-строкатка. Адвентивні комахи відігра-
ють помітну негативну роль в екосистемах, конкуруючи з місцевими видами.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ МОШОК У ГІДРОБІО-
ЦЕНОЗАХ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Теплюк А. М.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

e-mail: tepluk.alla@gmail.com

Личинки і лялечки мошок (Diptera, Simuliidae) – невід’ємна складова гідробіо-
ти більшості протічних водойм зі швидкістю течії від 0,2 м/с і вмістом розчинено-
го у воді кисню від 35 % [2]. Зазвичай окремі види приурочені до певних ландшаф-
тних зон, формуючи своєрідні симуліїдокомплекси, хоча серед них є чимало еври-
біонтів, що населяють водойми різного типу на рівнинах і проникають високо в 
гори. Зміна висоти над рівнем моря, як один із абіотичних факторів, впливає на 
поширення мошок. Її зміна не лише визначає видове багатство симуліїд, а й чи-
сельність представників окремих видів [1]. Заповідні масиви Карпатського біо-
сферного заповідника розташовані на висоті від 180 м до 2061 м над рівнем моря.

Робота написана на основі власних зборів личинок і лялечок мошок на терито-
рії Карпатського біосферного заповідника, які тривали впродовж 2015–2016 років 
та обробки матеріалу зібраного працівниками кафедри зоології Східноєвропей-
ського національного університету імені Лесі Українки у 2013–2014 роках. Обсте-
жено протічні гідробіоценози Чорногірського, Свидовецького, Марамороського, 
Кузійського й Угольсько-Широколужанського заповідних масивів. Досліджено 
160 проб матеріалу і понад 3000 особин водних фаз мошок. Збір, фіксацію і пре-
парування личинок і лялечок проводили згідно загальноприйнятих методик [1]. 
Систематичне положення визначене згідно сучасних уявлень [3]. Підраховано ін-
декс домінування (ІД) і спільності Чекановського-Серенсена (І).

У результаті проведених досліджень у гідробіоценозах Карпатського біосфер-
ного заповідника зареєстровано 32 види Simuliidae. Аналіз вертикального розпо-
ділу мошок у межах заповідника дозволив виділити 4 умовні висотні пояси (до 
499 м, 500–749 м, 750–999 м і понад 1000 м над рівнем моря), для кожного з яких 
відзначено свій видовий симуліїдокомплекс. На основі кількісного співвідношен-
ня всі зареєстровані види розділено на 4 групи: масові, або домінантні (ІД стано-
вить понад 10,0 %), численні, або субдомінантні (ІД – 5,0–9,9 %), нечисленні (ІД – 
1,0–4,9 %) і рідкісні (ІД – до 0,9 % включно).

У водотоках до висоти 499 м над рівнем моря розвивається 20 видів мошок. 
Домінують тут Simulium (S.) trifasciatum Curtis, 1839 (ІД – 16,4 %), S. (S.) ibariense 
Zivkovitch et Grenier, 1959 (ІД – 14,0 %) і S. (S.) intermedium Roubaud, 1906 
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(ІД – 13,1 %). Субдомінантне положення займають S. (S.) argyreatum Meigen, 1838 
(ІД – 8,4 %), S. (S.) bezziі Corti, 1914 (ІД – 7,5 %) і S. (S.) murmanum Enderlein, 1935 
(ІД – 6,1 %). Нечисленними виявилися P. tomosvaryi Enderlein, 1921 (ІД – 4,4 %), 
S. (S.) noelleri Friederichs, 1920 (ІД – 4,1 %), S. (S.) voilense Serban, 1960 (ІД – 4,1 %), 
S. (S.) reptans Linnaeus, 1758 (ІД – 4,0 %), S. (S.) ornatum Meigen, 1818 (ІД – 3,5 %), 
S. (O.) auricoma Meigen, 1818 (ІД – 3,2 %), S. (S.) baracorne Smart, 1944 (ІД – 3,1 %), 
S. (S.) variegatum Meigen, 1818 (ІД – 2,5 %), S. (S.) monticola Friederichs, 1920 (ІД – 
2,4 %), S. (W.) balcanicum Enderlein, 1924 (ІД – 1,0 %). Рідкісними є S. (N.) brevidens 
Rubtsov, 1956 (ІД – 0,9 %), S. (O.) brevifile Rubtsov, 1956 (ІД – 0,5 %), S. (N.) cryophilum 
Rubtsov, 1959 (ІД – 0,4 %), S. (N.) vernum Macquart, 1826 (ІД – 0,4 %). Лише в меж-
ах цього висотного поясу виявлено S. (W.) balcanicum, S. (O.) brevifile, 
S. (S.) murmanum, S. (S.) noelleri і S. (S.) voilense.

Симуліїдокомплекс умовного висотного поясу, який піднімається від 500 до 
749 м над рівнем моря, представлений 26 видами. Масово у гідробіоценозах роз-
виваються личинки й лялечки S. (S.) rotundatum Rubtsov, 1940 (ІД – 23,8 %) та 
S. (S.) ibariense (ІД – 11,2 %). Численні S. (S.) argyreatum (ІД – 9,3 %), S. (S.) bezziі 
(ІД – 8,2 %), S. (S.) intermedium (ІД – 8,1 %), S. (S.) variegatum (ІД – 6,2 %). Нечис-
ленними є S. (S.) ornatum (ІД – 4,9 %), S. (S.) maximum Knoz, 1961 (ІД – 4,7 %), 
S. (S.) trifasciatum (ІД – 4,4 %), S. (N.) carthusiense Grenier et Dorier, 1959 (ІД – 
3,8 %), S. (S.) monticola (ІД – 3,2 %), S. (E.) aureum Fries, 1824 (ІД – 2,0 %), 
S. (N.) codreanui Serban, 1958 (ІД –1,6 %), S. (S.) reptans (ІД –1,6 %), P. tomosvaryi 
(ІД – 1,3 %), S. (N.) brevidens (ІД – 1,3 %), S. (S.) baracorne (ІД – 1,2 %), S. (S.) vulgare 
Dorogostaisky, Rubtsov et Vlasenko, 1935 (ІД – 1,2 %). Рідкісними виявилися 
S. (O.) auricoma (ІД – 0,4 %), S. (S.) argenteostriatum Strobl, 1898 (ІД – 0,4 %), 
P. latimucro Enderlein, 1925 (ІД – 0,3 %), S. (N.) cryophilum (ІД – 0,2 %), 
S. (N.) lundstromi Enderlein, 1921 (ІД – 0,2 %), S. (N.) vernum (ІД – 0,2 %), 
S. (W.) pseudoequinum Sequy, 1921 (ІД – 0,2 %), P. rufipes Meigen, 1818 (ІД – 0,1 %). 
Лише в межах таких висот знайдено S. (N.) lundstromi, S. (W.) pseudoequinum і 
S. (S.) argenteostriatum.

У гідробіоценозах на висоті від 750 до 999 м. над рівнем моря розвивається 16 
видів мошок. Домінують тут S. (N.) carthusiense Grenier et Dorier, 1959 (ІД – 34,2 %), 
S. (S.) argyreatum (ІД – 13,1 %), S. (S.) rotundatum (ІД – 10,0 %). Субдомінантне по-
ложення займають S. (S.) bezziі (ІД – 6,9 %), S. (S.) maximum (ІД – 6,6%), 
S. (S.) trifasciatum (ІД – 5,5 %), S. (S.) variegatum (ІД – 5,3 %). Нечисленними є 
S. (E.) aureum (ІД – 4,7 %), S. (N.) brevidens (ІД – 3,6 %), S. (S.) ornatum (ІД – 3,6 %), 
S. (S.) monticola (ІД – 2,6 %), P. latimucro і(ІД – 1,4 %), S. (N.) codreanui (ІД – 1,4 %). 
Рідкісні тут S. (S.) vulgare (ІД – 0,9 %), P. rufipes (ІД –0,1 %), S. (N.) bertrandi Grenier 
et Dorier, 1959 (ІД –0,1 %).

Симуліїдокомплекс умовного висотного поясу заповідника, який розташова-
ний від 1000 м і вище над рівнем моря, представлений 10 видами. Слід зауважити, 
що угруповання багатьох видів мошок у цьому діапазоні висот мають досить низь-
ку чисельність (S. (S.) argyreatum, S. (S.) monticola і S. (S.) trifasciatum) або пред-
ставлені поодинокими особинами (S. (S.) intermedium), порівняно з їх чисельністю 
у межах інших висотних поясів, у яких вони виявлені. Домінантне положення за-



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.

114

ймають S. (N.) carthusiense (ІД – 31,5 %), S. (N.) brevidens (ІД – 13,5 %), 
S. (S.) argyreatum (ІД – 11,1 %), S. (S.) maximum (ІД – 10,6 %). Субдомінантними є 
S. (S.) ornatum (ІД – 8,2 %), S. (S.) trifasciatum (ІД – 8,2 %), S. (S.) intermedium (ІД – 
7,4 %), P. latimucro (ІД – 6,5 %). Нечисленний S. (S.) monticola (ІД – 2,9 %), рідкіс-
ний S. (N.) bertrandi (ІД – 0,1 %).

У найширшому діапазоні висот розвиваються преімагінальні фази 
S. (N.) brevidens, S. (S.) argyreatum, S. (S.) monticola, S. (S.) ornatum і S. (S.) trifasciatum. 
Серед них S. (S.) trifasciatum надає перевагу висотам до 500 м, S. (S.) monticola і 
S. (S.) ornatum трапляються переважно на висотах від 500 до 750 м, S. (S.) argyreatum 
здебільшого виявлено на висотах від 500 до 1000 м, а S. (N.) brevidens – на висотах 
від 750 до 1000 і вище метрів над рівнем моря.

Найбільшу подібність у видовому складі за індексом Чекановського-Серенсена 
(І = 0,4) мають симуліїдокомплекси умовних висотних поясів до 499 м і від 500 до 
749 м, від 500 до 749 м і від 750 до 999 м, від 750 до 999 м і від 1000 м і вище над 
рівнем моря. Трохи нижчим (І = 0,3) цей показник виявився для висотних поясів 
від 499 м і від 750 до 999 м, від 499 м і від 1000 м і вище, а також від 500 до 749 м 
і від 1000 м і вище метрів над рівнем моря. 

1. Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae). Фауна СССР. Насекомые двукрылые. М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1956. Т. 6, вып. 6. 860 с.

2. Теплюк В. С. Роль мошок у гідробіоценозах Волинського Полісся // Природа Західного 
Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць / за загальною редакцією 
Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 
2013. № 10. С. 140–144

3. www.clemson.edu/cafls/biomia/pdfs/blackflyinventory.pdf / Adler P. H. World blackflies 
(Diptera: Simuliidae): A comprehensive revision of the taxonomic and geographical inventory 
[2015] [Електронний ресурс] / P. H. Adler, R. W. Crosskey. 

ДЖМЕЛІ (HYMENOPTERA, APIDAE, BOMBUS) ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 
У КОЛЕКЦІЯХ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛЬВІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Тимків І. П.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: irynatymkiv93@gmail.com

Колекція джмелів Зоологічного музею налічує 719 зразків, зібраних, в осно-
вному, на території Західної України. З них 47 (6,5 % від загальної кількості) – зі-
брані на Західному Поліссі.

Згідно з літературними даними та дослідженнями І.Б. Коновалової [2, 3], на 
території Західного Полісся трапляється 21 вид джмелів. Із них, тільки 13 пред-
ставлені у досліджених колекціях Зоологічного музею (див. таблицю).

Збори джмелів з території Західного Полісся датовані 1972 – 2017 роками. Вони 
охоплюють чотири райони Волинської області:

1) Шацький р-н (берег оз. Пісочне та околиці біогеостаціонару ЛНУ, котрі 
входять до території Шацького національного природного парку) –  
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24 зразки, що належать до 7 видів (B. hortorum, B. lapidarius, B. lucorum, 
B. pascuorum, B. pratorum, B.sylvestris, B. terrestris);

2) Любешівський р-н (територія с. Сваловичі та с. Хоцунь) – 13 зразків, що 
належать до 7 видів (B. lapidarius, B. lucorum, B. muscorum, B. pascuorum, 
B. rupestris, B. sylvarum, B. terrestris);

3) Турійський р-н (територія м. Турійськ) – 5 зразків, котрі належать до 5 ви-
дів (B. campestris, B. hortorum, B. hypnorum, B. rupestris, B. terrestris);

4) Іваничівський р-н (територія смт. Іваничі) – один зразок (B. lapidarius).

Таблиця
Видовий склад джмелів Волинського Полісся у колекціях Зоологічного 

музею ЛНУ, їхня поширеність на території Західного Полісся [2]
№ п/п Вид К-ть екз. Поширеність

1. Bombus campestris (Panzer, 1801) 1 Звичайний
2. Bombus distinguendus Morawitz, 1869 3 Рідкісний
3. Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 2 Звичайний
4. Bombus hypnorum Linnaeus, 1758 1 Звичайний
5. Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 4 Звичайний
6. Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 5 Звичайний
7. Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 1 Звичайний*
8. Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 2 Звичайний
9. Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) 1 Звичайний
10. Bombus rupestris (Fabricius, 1793) 3 Звичайний
11. Bombus sylvarum Linnaeus, 1761 1 Звичайний
12. Bombus sylvestris (Le Peletier, 1832) 3 Звичайний
13. Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 20 Звичайний

Примітки:* – вид Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) числиться у Червоній книзі Украї-
ни [1] під статусом “рідкісний”, проте, територія Полісся дуже сприятлива для популяцій цього 
виду, і тому локально його вважають звичайним

Для одного зразка B. terrestris та трьох зразків B. distinguendus не вказано де-
тального місця збору. Вони є одними з найстаріших зразків у колекції і датуються 
1972 роком.

Загалом, колекція джмелів Зоологічного музею дає цінну інформацію про ви-
дове різноманіття роду Bombus. Її аналіз дозволяє, хоча б частково, встановити 
ареали видів та рівень їхньої поширеності на території Західної України.

1. Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 
2009. 600 с. 

2. Коновалова И.Б. Фауна шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus) Западного региона 
Украины: изменения в ее структуре и в распостранении отдельных видов // Исследования 
по перепончатокрылым насекомым. Сборник научных работ. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2007. С. 136–144.

3. Konovalova I. B. The bumble bees of Ukraine: species distribution and floral preferences // 
Psyche: Hindawi Publishing Corporation. 2010. Vol. 2010, Article ID 819740. 10 p. 
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ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД КРАСНОКУТСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВЩИНИ ТА ЙОГО ФЛОРИСТИЧНА ЦІННІСТЬ

1Філатова О. В., 2Гайдріх І. М.
1Національний фармацевтичний університет, Харків

2Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків
e-mail: ztaxon@i.ua

Краснокутський район розташований на північному заході Харківської облас-
ті, має площу 1040,8 км2 і межує з Полтавською та Сумською областями України. 
Близько 64% території розорані і використовуються як поля та сади. Лише 28% 
площі вкриті природними та напівприродними рослинними угрупованнями. Дві 
третини з них – широколистяні дубові ліси із Quercus robur L., що розташовані на 
правобережжі, соснові ліси із Pinus sylvestris L. на лівобережжі та заплавні вільхо-
ві ліси із Alnus glutinosa L. у заплаві р. Мерла та її приток. Крім лісів природна 
рослинність представлена заплавними луками та болотами у заплавах річок і угру-
пованнями суходільних лук та лучних степів по схилах яружно-балкових систем. 
За геоботанічним районуванням [1] зональними типами рослинності на Красноку-
тівщині є лучні степи, байрачні дубові переліски та дубово-соснові ліси.

До природно-заповідного фонду (ПЗФ) району входять 17 територій. Найбіль-
ша з них – створений у 2009 р. на площі 5244 га національний природний парк 
“Слобожанський” до складу якого увійшли лісовий заказник місцевого значення 
(ЗМЗ) “Володимирівська дача” і ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 
(ППМЗ) “Мурафська дача”. Фіторізноманіття НПП “Слобожанський” докладно 
описане у нашій попередній роботі [3].

Всі інші 14 об’єктів ПЗФ мають сумарну площу 504 га. Серед них найбільш 
відомими є парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення “Краснокутський” та “Наталівський”. Краснокутський парк – один із 
перших осередків акліматизації екзотів на Харківщині, заснований І. Н. Каразі-
ним у 1809 р. Зараз це прекрасний ландшафтний дендропарк з мережею алей, 
стежок, ставків, галявин, які створюють мальовничі краєвиди. Дендрологічна ко-
лекція налічує близько 400 видів і форм. “Наталіївський” парк створений у другій 
половині 19 ст. серед дубово-соснових деревостанів. Парк знаходиться в незадо-
вільному стані, колекційний фонд його поступово втрачається.

До складу ПЗФ Краснокутівщини входять 3 ботанічні ППМЗ: “Дуб Петра І”, де 
охороняється дерево дуба звичайного віком близько 400 р.; “Козіївська – 1” і “Ко-
зіївська – 2”, де на площі понад 8 га охороняються високопродуктивні насіннєві 
деревостани віком понад 200 років із дуба звичайного. До гідрологічних ППМЗ 
належать 2 об’єкти ПЗФ: “Мурафа” і “Любівська”, де охороняються природні дже-
рела мінеральної води. Інші заповідні об’єкти це ЗМЗ: ентомологічні – “Красно-
кутський”, “В’язовський” і “Гарковецький”, що створені для збереження біорізно-
маніття комах-запилювачів; загальнозоологічний – “Оберіг”, для охорони фауніс-
тичного комплексу хребетних; гідрологічний – “Чернещинський”, для збереження 
унікального лісового озера з флористичним і фауністичним комплексами; ботаніч-
ні – “Мурафський”, для збереження рідкісних для Харківщини лісових рослинних 
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угруповань з участю бореальних видів, що трапляються на південній межі ареалу та 
“Капранський”, що охороняє флороценотичний комплекс заплавних луків р. Мерла.

Флоросозологічний аналіз 14 малих за площею об’єктів ПЗФ Краснокутівщи-
ни показав, що рідкісні види зростають лише на 8 територіях. Це парки: “Красно-
кутський” та “Наталівський”, заказники – “Краснокутський”, “В’язовський”, 
“Оберіг”, “Чернещинський”, “Мурафський” та “Капранський”. Тут виявлені міс-
цезростання Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. & Schult. f., що занесений до 
Червоної книги України та 35 рідкісних для Харківщини видів рослин: Actaea 
spicata L., Anthericum ramosum L., Anthyllis macrocephala Wender., Athyrium filix-
femina (L.) Roth, Bistorta officinalis Delabre, Calluna vulgaris (L.) Hull, Campanula 
persicifolia L., C. trachelium L., Carpinus betulus L., Cerasus avium (L.) Moench, 
C. fruticosa (Pall.) Woronov, Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, D. cristata (L.) 
A. Gray, D. filix-mas (L.) Schott, Equisetum hyemale L., Eriophorum vaginatum L., 
Hottonia palustris L., Inula helenium L., Juniperus communis L., Lycopodium 
clavatum L., Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Nuphar lutea (L.) Smith, 
Nymphaea alba L., Orthilia secunda (L.) House, Paris quadrifolia L., Potentilla palustris 
(L.) Scop., Pyrola rotundifolia L., Rubus saxatilis L., Salvia nutans L., Sanguisorba 
officinalis L., Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C. D. Lehm., Thelypteris palustris 
Schott, Utricularia vulgaris L., Valeriana officinalis L., Viburnum opulus L. [2].

Найціннішими у флоросозологічному відношенні є заказники “Мурафський” 
та “Чернешинський”, де трапляється 19 і 13 рідкісних видів відповідно, 5 видів 
зареєстровані на території “Капранського”, 4 – “Краснокутського” парку, по два – 
у “В’язівському” та “Оберігу”, по одному – у “Наталівському” парку і “Краснокут-
ському” ентомологічному ЗМЗ. Незважаючи на значну флоросозологічну цінність 
досліджених об’єктів ПЗФ, їх загальна чисельність і площа не відповідає вимогам 
діючого законодавства.

1. Геоботанічне районування Української РСР. К.: Наук. думка, 1977. 301с.
2. Климов О. В., Вовк О. Г., Філатова О. В. та ін. Природно-заповідний фонд Харківської 

області. Харків: Райдер, 2005. 304 с.
3. Філатова О.В., Саидахметова Н.Б., Климов О.В. Національний природний парк “Слобо-

жанський” // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. 
Ч. 2. Національні природні парки. Київ: Фітососиоцетр, 2012. С. 486–495.

МУЗЕЄЗНАВЧЕ ОПРАЦЮВАННЯ ФРАГМЕНТОВАНИХ 
ОБ′ЄКТІВ ПРИРОДИ

Чернобай Ю. М.
Державний природознавчий музей НАН України, Львів

e-mail: yuchor@smnh.com

Головним засобом подолання негативних наслідків фрагментації екосистем 
(інсуляризації) вважається налагодження компенсаційних комунікацій у вигляді 
екологічних коридорів [15; 21]. Утворені фрагменти, в силу різних причин, стають 
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сховищем для багатьох видів рослин, герпето- і педобіонтів, які знаходяться під 
загрозою відмирання [19]. До созологічної сфери фрагментів також відносять й 
синекологічні показники біоти та довкілля – популяції, біокомплекси, ґрунти, во-
дойми, болота, екотони тощо [12]. Усе це біотичне й ландшафтне різноманіття 
потребує созологічного опрацювання з метою збереження природничої спадщини, 
а також спадщини культурно-історичних пам’яток, невід’ємних від природничих 
та соціальних ресурсів на локальному та регіональному рівнях [10; 16]. Отже, за-
провадження категорій цілісності, системного взаємозв’язку, спирається на 
об’єктивні чинники і впливає на загальну стратегію охорони природничих об’єктів 
та їхнього геосистемного довкілля [7; 17].

Пошуки прийнятних форм господарської комплексної комунікації різних за ге-
незою об’єктів спричинили до розгляду кластерної форми взаємодії, яка дозволяє 
системно об’єднувати найрізноманітніші напрямки та сфери діяльності – від си-
ровинних і обробних галузей до соціальних і культурних заходів [3]. Головною 
вимогою до таких структур, як і до кластерів в цілому, – це створення конкурент-
них (швидше змагальних) взаємовідносин і досягнення певного економічного 
зростання [13].

Звертаючись до музеографічного аналізу фрагментованих лісових земель, ми 
беремо традиційне трактування, згідно з яким музеографія - перш за все опис. 
Опис музейного простору, приміщення, хроніки створення, опис колекцій, фондів, 
бібліотеки, джерел походження матеріалів, експонатів та інших об’єктів і предме-
тів музею в письмовій, ілюстративній або віртуальній формах. З цього переліку ми 
вибираємо критерії географічного характеру не тільки в просторовому, але і в ці-
лісному аспекті. В такому випадку спрацьовує важливий методологічний перехід 
від поняття музейного експоната до поняття спадщини, що дуже точно визначив 
Юг де Варін [1; 23] в характеристиці простору екомузею.

О. С. Климишин і І. В. Шидловский одні з небагатьох, хто розділили гносеоло-
гічні обсяги понять “музеєзнавство” і “музеологія” [6]. Спираючись на їхні дефі-
ніції, ми даємо такі інтерпретації музейних понять:

Музеєзнавство – перш за все вчення про музеї, філософія музейної справи. Це 
специфічна методологія, наука про фундаментальні аспекти музейної діяльності. 
У цей час вже вимальовуються контури природничого музеєзнавства. Об’єктом 
музеєзнавства є мнемонічна суспільна інституція, що має назву музей, її внутріш-
ні і зовнішні зв’язки та елементи. Музеєзнавство має спільні методологічні кому-
нікації з музеологією.

Музеологія – перш за все наука про профільну музейну роботу, система методів 
і методик цієї роботи. Розроблення специфічних для музею методів та інновацій 
наукової, освітньої, соціально-просвітницької та виховної роботи. Музеологія су-
проводжується прикметником за напрямком: наприклад, – краєзнавча, природни-
ча, общинна (екомузей) або спеціалізована – зоологічна, ботанічна, ґрунтова, лісо-
ва тощо. Перелік прикметників є по суті переліком предметів відповідного музео-
логічного дослідження.

Через діяльність музейно-природничих кластерів впроваджуються усталені се-
ред європейських країн принципи [7; 9], хоча б такі, як: a) взаємна серед учасників 
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кластера адаптація логістичних рішень та іншої інформації, необхідної для ефек-
тивної комунікації; b) узгодження дій учасників лісового, туристичного та музей-
ного сервісу, спільне пізнання музеографіі і охорони лісів на спільній території; c) 
просторовий розподіл елементів кластера з урахуванням інфраструктури лісового 
та паркового господарства; d) співпраця господарських, наукових та громадських 
організацій, які займаються охороною природи, питаннями музеїв і екологічною 
просвітою; e) інноваційна орієнтація управління на європейські стандарти, дого-
вори, угоди і програми; f) уніфікація способів спілкування і контактів між членами 
паркового музейно-лісового кластеру. 

Без сумніву, подібні самочинні кластерні ініціативи в музейно-туристичній та 
лісівничо-природоохоронній сферах здатні стати важливим елементом інновацій-
ної активізації лісових регіонів, які, як правило, є депресивними [18]. Кластер не 
створюється з нуля, навпаки, він формується виходячи з виниклих потреб, на осно-
ві наявних ресурсів підприємств, але при обов’язковій підтримці органів влади. Ці 
критерії збігаються з вимогами щодо статусу екомузею. Якщо кластерне утворен-
ня переслідує чисто економічні цілі і передбачає креативну конкуренцію, то еко-
музей прагне до збереження і зростання общинного надбання і передбачає корпо-
ративне партнерство, можливо, регіональний протекціонізм [2; 5].

Теорія кластерів стверджує, що стратегія – це не цілі, не візія, не реструктури-
зація, не злиття та поглинання, не альянси та партнерство, не технології, інновації, 
аутсорсинг чи навчання. Стратегія установи за М. Портером [13] спирається на 
ряд управлінських показників, а саме: a) неординарна пропозиція цінності; b) ал-
горитм створення цінності, який радикально відрізняється від конкурентів; c) чіт-
кі компроміси та виголошення, чим екомузей рішуче не буде займатися; d) узго-
джені між собою дії, які синергічно підсилюють свій кінцевий спільний ефект; e) 
постійність позиціонування і дотримання успадкованої ідентичності.

Шацький озерно-лісовий музейно-природничий комплекс містить усі ознаки 
общинного екомузейного утворення, як і спеціалізованого по охороні природи та 
рекреації регіонального кластера. Структурними його елементами є локальні клас-
тери на основі озерних, водно-болотних та лісових фрагментів, які найчастіше є 
притулком рідкісних та зникаючих видів місцевої герпето-, орніто- і теріофауни та 
флори рослин і грибів.

Сучасний розвиток музеїв різного типу чи профілю вже неможливо висвітлю-
вати без урахування концепцій “екомузею”, “довкільного музею” або “музею-кон-
тексту”, розроблених Ж.-А. Рив’єром [14]. Закликаючи долучити місцеву громаду 
до організації збереження природного та культурного середовища в цілому, він 
посприяв інтеграції проблем екології людини з культурним середовищем та за-
гальним краєзнавчим довкіллям.

Обговорення концепцій нової музеології у професійному середовищі досі три-
ває, незважаючи на тривалість часу з моменту їхнього виникнення [11]. Оцінка 
напряму нової музеології та її наступні завдання у ХХІ ст. здійснюються вже на 
основі інноваційних підходів із задіянням останніх досягнень інформаційних тех-
нологій та новітніх правил суспільно-культурологічного менеджменту [4; 8; 20]. 
Виходячи з інформаційно-комунікативних уявлень про природу музейного пред-
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мету та специфіки музеїв “третього покоління”, музеєзнавець з Хорватії проф. 
Т. Шола, гострий опонент традиційної музеології, звертає увагу на зміну ролі му-
зею у суспільстві, на його трансформацію від стану “явища” до стану “процесу”, 
спрямованість сучасного музею на певне моделювання перспектив, на прогнос-
тичні сценарії розвитку регіону [22] . Говорячи про співвідношення музею з фено-
меном спадщини, про методи музейної комунікації, він вдається до дещо ради-
кальної ідеї “тотального” музею, коли ця інституція досягне повного визнання,  
а нова музеологія стане реальністю, тоді сам музей, що парадоксально, відійде  
у минуле. Знову ж, йдеться про інституцію, а не предметне (й мабуть довічне) іс-
нування колекцій, лабораторій, фондів чи експозиції.

Отже, музейно-лісовий кластер біосферного резервату “Західне Полісся” є ме-
режею територіально та адміністративно розподілених об’єктів, яка через природ-
но існуюче зібрання об’єктів репрезентує різноманіття природної і культурної 
спадщини регіону та його мешканців. Унікальність регіону представлена як ре-
зультуючий наслідок взаємодії природних умов і діяльності людини, в історично-
му та сучасному аспектах. Роль природничого музею в такій структурі полягає  
у піднесенні мережевого статусу інституції. Екомузей є установою, яка управляє, 
досліджує і використовує усю суспільну спадщину, з урахуванням природного та 
культурного середовища. Екомузей реально впроваджує діалог культури з серед-
овищем у повсякденному житті і конкретних ситуаціях для досягнення бажаних 
змін. Маючи інноваційний характер своєї діяльності, він, як правило, має глибоке 
коріння в традиціях та спадщині класичної музеології. Саме в цій царині перехрес-
тя новітніх і традиційних течій виникають контури потенційних музейно-природ-
ничого кластерів регіонального та локального рівнів.
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ЗМІНА ЧИСЕЛЬНОСТІ КУЛИКІВ В ДОЛИНІ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ 
В МЕЖАХ НПП “ПРИП’ЯТЬ–СТОХІД”
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Антропогенне середовище вимагає нових адаптацій, тобто додаткової ефек-
тивної спеціалізації, яка працює у стабільному середовищі, чого не можна сказати 
про змінені людиною системи з їхніми незакономірними змінами умов існування, 
з порушеною циклічністю дії факторів і доступності ресурсів. У зв’язку з цим зна-
чна кількість тварин, не встигаючи виробити адаптації до нових, змінених люди-
ною, умов існування або нездатних адекватно реагувати на зміни середовища, 
приречена на загибель – на рівні особин та вимирання – на рівні популяцій [1, 2]. 
Саме цим обумовлені так звані екологічні й антропогенні пастки, які здійснюють 
негативний ефект на популяції птахів, зокрема куликів та інших представників 
навколоводних. 

Щодо термінів, на наш погляд, антропогенна пастка – це частковий, або від-
термінований прояв дії екологічної пастки, поняття якої є ширшим, оскільки вклю-
чає в себе й дію природних чинників, а не лише спричинених людиною. 
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Протягом останніх десятиріч угруповання багатьох “звичайних”, чи фонових 
видів куликів потрапили до антропогенної пастки, якою стали агроландшафти та 
величезні за площею гідромеліоративні системи Полісся, що негативно вплинуло 
на їхню успішність гніздування та загальну чисельність. Основними причинами 
скорочення чисельності виступають: висока інтенсивність, або ж навпаки, запус-
тіння сільськогосподарських угідь, порушення водного режиму річок і озер, гло-
бальна сильватизація, зростаючий чинник турбування через рекреацію і туризм, 
зростання чисельності хижих ссавців, значні за площею весняні пали минулоріч-
ної рослинності, засмічення територій і забудова придатних для гніздування ді-
лянок (біотопів). Як наслідок, за останнє десятиліття, більшість локальних попу-
ляцій чайки (Vanellus vanellus), коловодника звичайного (Tringa totanus) та грици-
ка великого (Limosa limosa) у західних областях України зазнали різкого скорочен-
ня, а частина поселень повністю зникли.

Останнє століття характеризується процесами, що кардинально змінюють при-
родний стан значних регіонів земної кулі. Залежно від потреб господарства зарегу-
льовуються річки та перерозподіляється їхній стік, що викликає порушення в еко-
системах і веде до негативних наслідків. Саме такі процеси протягом останніх де-
сятиріч спостерігаємо на Волині. Зокрема, проведення інтенсивної меліорації, що 
значно перевищила всі подібні роботи на Поліссі за останні два сторіччя. Надзви-
чайно швидко осушено і використано під сільське господарство чи забудову більшу 
частину поліських боліт, що, без сумніву, мало відбитись і на режимі річок, на фло-
рі та фауні. Пониження рівня води на болотах стало причиною заростання останніх 
верболозами та іншими дерево-чагарниковими породами, які зменшують огляд те-
риторії, а врешті й повністю вкривають її, і вона стає не придатною для гніздування 
не лише куликів, але часто й представників родини качиних. Такого роду зміни 
відбулися в урочищах: Кліщі, Півник і Курочка, а в урочищі Парок такі процеси 
відбуваються зараз (заростання прибережної смуги острова вільхою та березами). 
В урочищі Нивки, яке безпосередньо прилягає до села Хоцунь теж відбулися сук-
цесії, коли пройшла зміна осоково-злакових рослинних асоціацій на рогозо-ситни-
кові, що повністю зайняли площі, де мали можливість гніздитися кулики.

Дослідження гніздових угруповань птахів водно-болотного комплексу прово-
дили протягом 2006-2015 років у долині р. Прип’ять, на території національного 
природного парку “Прип’ять – Стохід”. Матеріал збирали в межах прируслової 
частини річки, на островах, болотних масивах та заболочених узбережжях озера 
Люб’язь, між селами Підкормілля, Люб’язь, Хоцунь та Сваловичі Любешівського 
району Волинської області. Для збору польового матеріалу використовували мето-
дики: маршрутних обліків (з шириною облікової зони до 500 м), повних обліків на 
стаціонарних пробних площах (в околицях сіл Люб’язь та Хоцунь) і випадкових 
спостережень за окремими видами, для доведення їх гніздування в межах терито-
рії досліджень [3]. Експедиції відбувалися протягом травня, коли сивкоподібні 
(Charadriiformes) та гусеподібні (Anseriformes) приступили до гніздування, а у 
частини з них вже були пташенята. Найповніше дія різноманітних чинників серед-
овища та людини, і зміни, які ними викликані у гніздових поселеннях птахів про-
слідковано в околицях села Хоцунь.
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Не було здійснено польові виїзди у 2013 та 2014 роках. У 2015 році в урочищі 
Бровець знайдено лише дві неповні кладки коловодників звичайних.

Кількість гніздових пар куликів в урочищі Бровець, поблизу села Хоцунь, 
упродовж періоду досліджень

Види 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Коловодник звичайний
Tringa totanus 60 52 52 28 28 33 87 - - 2

Пісочник великий
Charadrius hiaticula 6 10 7 5 1 2 3 - - 0

Чайка
Vanellus vanellus 26 30 26 17 13 17 11 - - 0

Грицик великий
Limosa limosa 15 18 18 16 17 20 29 - - 0

Σ 107 110 103 66 59 72 130 ? ? 2

Причини зміни чисельності. Основними причинами скорочення чисельності 
гніздових видів куликів, у порядку спадання їхньої дії, є: запустіння сільськогос-
подарських угідь та заростання їх високою злаковою рослинністю, бур’янами і 
чагарниками; глобальна сильватизація лук, пасовищ і берегів водойм; порушення 
водного режиму річок і озер меліоративними роботами; зростаючий чинник тур-
бування у гніздовий період. Вагомою причиною різкого скорочення є й надмірне 
поширення та зростання чисельності хижих ссавців, у тому числі й безпритульних 
собак і котів. Обмеження попиту на хутро хижих сприяло росту чисельності куни-
цевих та лисиці. Як наслідок, за останнє десятиліття, більшість локальних попу-
ляцій чайки в західних областях України зазнали різкого скорочення, а частина 
поселень виду повністю зникли. Загострилась проблема втрати угідь придатних 
для гніздування чайки та інших видів куликів через забудову місць гніздування 
виду, у першу чергу – пасовищ та вигонів.
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Шацьке поозер’я відзначається великим різноманіттям цінних у природоохо-
ронному відношенні природних екосистем, наявністю багатьох озер та обширних 
масивів лісів і боліт; таке поєднання відображає потужний рекреаційний потенці-
ал цього краю. Це й було однією з основних причин утворення тут у грудні 1983 року 
Шацького національного природного парку (НПП). 

У березні 2002 року Шацькому НПП було надано статус Біосферного резервату 
(БР) ЮНЕСКО [8], що можна розглядати як високу оцінку світовою спільнотою 
внеску НПП у справу охорони природи, визнання важливості рекреаційного ви-
користання екосистем Західного Полісся та визначення подальшого напряму роз-
витку парку вже з урахуванням і міжнародних вимог [7]. 

Від 28 жовтня 2011 року Біосферний резерват “Шацький” став основною скла-
довою української частини території трилатерального польсько-білорусько-укра-
їнського біосферного резервату “Західне Полісся” (ТБР), який охоплює всю тери-
торію сучасного Шацького адміністративного району [10]. Зазначимо, що саме 
біосферний резерват “Шацький”, як основна структурна складова української час-
тини ТБР, представляє на міжнародному рівні її природоохоронне значення, а та-
кож має виконувати функції координатора під час вирішення природоохоронних 
проблем громадою Шацького району.

Нагадаємо, що згідно з Севільською стратегією ЮНЕСКО [4, 9] біосферні ре-
зервати від 1995 року стали виконувати не лише природоохоронну функцію, а й 
розглядатися як інструмент сталого соціально-економічного розвитку природних 
районів їх розташування. Біосферні резервати відтоді не вважають природоохо-
ронними об’єктами, хоча мають у своєму складі території, що охороняють, у ви-
гляді зони ядра (А). Цим БР відрізняються від українських біосферних заповід-
ників (БЗ) та національних природних парків (НПП), які є структурними категорі-
ями природно-заповідного фонду (ПЗФ) України. Принципово іншими є й підходи 
до управління біосферними резерватами - його здійснює координаційна рада біо-
сферного резервату, тобто колективний виборний орган, очолюваний представни-
ками обласної та районної адміністрації і до якого входять члени місцевої грома-
ди, спеціалісти різних галузей, яким не байдужі проблеми збереження довкілля  
у регіоні та його економічного розвитку. 

Координаційна рада керується в роботі спільним планом управління (менедж-
мент-планом) та окремими рішеннями ради, проте вона є дорадчим органом і не 
може перебирати на себе управлінські функції окремих суб’єктів управління  
й господарювання у регіоні. Рада приймає рішення шляхом консенсусу. 
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Від часу заснування біосферного резервату “Шацький” значно змінилися еко-
лого-економічні ситуація як на Шацькому поозер’ї, так і в Україні, і в світі загалом. 
Для розгляду новітніх міжнародних природоохоронних проблем у місті Ліма  
в Перу 14–17 березня 2016 року відбувся 4-й Світовий конгрес біосферних запо-
відників ЮНЕСКО, яких у світі тепер є 651. За підсумками діяльності Конгресу,  
в роботі якого взяли участь понад тисячу делегатів із 120 країн світу, було прийня-
то Декларацію – Lima Declaration on the UNESCO Man and the Biosphere (MAB) 
Programme and its World Network of Biosphere Reserves (WNBR) та новий План дій 
– Lima Action Plan for UNESCO’s Man and the Bіosphere (MAB) Programme and its 
World Network of Biosphere Reserves (2016-2025) [1-3, 5].

І План дій, і Декларація базуються на попередніх базових положеннях Севіль-
ської Стратегії, рішеннях Мадридського плану дій та інших установчих докумен-
тів ЮНЕСКО [6, 11], відображаючи неперервність і спадковість їхньої дії. Новітня 
Лімська стратегія щодо управління Всесвітньою мережею біосферних резерватів 
на період 2016-2025 років передбачає подальше зосередження зусиль на збережен-
ні біорізноманіття, відновленні й розширенні екосистемних послуг, на сталому 
використанні природних ресурсів, розвитку здорових і рівноправних суспільств та 
їхніх економік. Проте основним напрямом діяльності світової мережі БР визна-
чено сприяння стійкому розвитку районів їхнього розташування, процвітанню на-
селених пунктів і їхніх громад, а також підтримка науки й освіти в інтересах сус-
пільства, пом’якшення негативних наслідків змін клімату та інших глобальних 
змін довкілля. 

Управління Біосферними резерватами передбачено здійснювати у відповіднос-
ті з Програмою ООН щодо Сталого розвитку на період до 2030 року та з Угодою 
про зміни клімату, схваленою в Парижі в 2015 році.

Прийнята в Лімі Декларація, розвиваючи й доповнюючи попередні програмні 
Севільські та Мадридські рішення, відображає сучасну стратегію ЮНЕСКО і на-
голошує: 

- на необхідності якісного удосконалення Всесвітньої мережі біосферних ре-
зерватів (WNBR) й оновленні зобов’язань Країн-учасників ЮНЕСКО (п.9);

- на потребі активізації діяльності мережі БР і спрямування стратегії МАБ 
2016-2025 на підтримку життєздатного розвитку в контексті Цілей Сталого Розви-
тку (п.10);

- на посиленні обміну досвідом щодо високоякісного управління й планування 
діяльності БР, на запровадженні інновацій для сталого використання біорізнома-
ніття і природних ресурсів (п.13);

- на потребі активізації ролі місцевих громад у розвитку й виборі дій щодо ста-
лого розвитку на прикладі БР, посиленні ролі молодіжних об’єднань у регіонах 
(п.16);

- на важливості залучення приватного сектора до збереження й сталого вико-
ристання біологічної різноманітності та посилення співпраці державних і приват-
них організацій у використанні екосистемних послуг, які можуть надавати БР 
(п.25).

Лімський План дій, на відміну від загальних положень Декларації, викладений 
у вигляді матриці (табличної форми) і містить сукупність передбачуваних кон-
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кретних результатів і дій, спрямованих на реалізацію Лімської стратегії МАБ  
у період до 2025 року. План структурований за зональним підходом (зона А, В, С) 
і містить перелік можливих дій і їхніх результатів та наслідків, а також враховує 
час впровадження та містить визначені індикатори діяльності по кожній зоні у 
межах біосферного резервату. Наприклад, зона А охоплює наявні у БР ділянки, що 
охороняють, призначені для збереження біорізноманіття, моніторингу мінімально 
порушених екосистем, а також для проведення досліджень з мінімальним впливом 
на довкілля (наприклад, у навчальних цілях). Стратегічні дії в зоні А мають відпо-
відати такому критерію: “Всесвітня мережа БР базується на ефективному функ-
ціонуванні моделей стійкого розвитку”, а результат дій А1 – це визнання БР як 
моделей для внесення й упровадження цілей стійкого розвитку і багатосторонніх 
угод щодо довкілля. 

Наприклад, окремі з передбачених таких дій визначено так: 
А.1.1 – сприяти БР к місцям активного внесення свого вкладу в досягнення 

цілей сталого розвитку; або:
А.1.4 – використовувати БР як пріоритетні місця для слідкування й досліджен-

ня змін клімату, їх моніторингу, пом’якшення наслідків порушень та адаптації і 
т.п.; або

А.4.3 – забезпечити адекватну дослідницьку структуру в кожному БР.
Одним із результатів дій у зоні А є дослідження, практичні навчання і можли-

вий тренінг, які підтримують управління БР і їхній стійкий розвиток. 
Стратегічні дії в зоні В – тобто у буферній зоні, яка оточує заповідні ділянки і 

використовують для проведення безпечних для довкілля заходів, зокрема, для при-
родоохоронної освіти, відпочинку, екотуризму, для прикладних і фундаменталь-
них досліджень, відповідають критерію “Динамічне й орієнтоване на результат 
співробітництво, обмін досвідом і стійке фінансування Програми МАБ. 

Результати дій у зоні В – це ефективне управління БР, координація і співпраця 
із зацікавленими сторонами, а також організація глобальних програм по зміцнен-
ню освітнього потенціалу та підготовки кадрів і т.п.

Зона С – перехідна (або ж антропогенних ландшафтів); вона виконує основну 
функцію у сфері стійкого розвитку й об’єднує землі з різноманітною сільськогос-
подарською діяльністю. Наукові дослідження, освіта й інформація щодо цієї зони 
зорієнтовані на застосування підходів стійкого розвитку. Критерій дій у зоні С - 
Ефективне зовнішнє партнерство й достатнє та стійке фінансування Програми 
МАБ і Всесвітньої мережі БЗ.

Нову стратегію МАБ ЮНЕСКО узагальнено відображає п.10 Лімської Декла-
рації, в якому вказано: “Спрямовувати Стратегію МАБ 2015–2025 на підтримку 
життєздатного розвитку в контексті Цілей Сталого Розвитку (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs), визначених ООН та викладених у прийнятому світовою спіль-
нотою “Порядку денному із Сталого розвитку 2030”. Пункт 13 цього Порядку за-
кликає: “вжити термінових заходів по боротьбі зі змінами клімату і їх впливам”,  
а пункт 15 передбачає:

“активізувати” захист, відновлення й сприяння; 
сталому використанню наземних екосистем;
веденню сталого лісокористування;
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боротьбі з опустелюванням; 
припиненню процесу деградації земель і їхньому відновленню;
припиненню втрат біорізноманітності.
Національним комітетам МАБ рекомендовано підготувати свої стратегії розви-

тку та плани дій для існуючих у їх віданні БР.
Лімська стратегія Програми “Людина і біосфера” МАБ ЮНЕСКО передбачає 

активізацію діяльності БР у різних напрямах – соціально-економічному, науково-
му, еколого-освітньому, щодо ведення моніторингу та розвитку міжнародного 
співробітництва, і першочерговими завданнями, які постають перед БР “Шаць-
кий” в аспекті сталого його розвитку, ми вважаємо такі:

1) аналіз відповідності наявного Плану управління Шацьким БР положенням 
Декларації і Плану дій, прийнятих у Лімі; 

2) визначення важливіших соціально-економічних та екологічних проблем  
у межах української частини трилатерального біосферного резервату “За-
хідне Полісся” та розгляд можливих шляхів їхнього вирішення, зокрема,  
в аспекті сталого розвитку цієї території;

3) розгляд перспектив надання Шацьким національним парком (як основною 
складовою біосферного резервату “Шацький” та ТБР “Західне Полісся”)  
і громадою району екологічних послуг у наступні роки.

Зокрема, Планом управління Шацьким біосферним резерватом, затвердженим 
Координаційною радою БР у травні 2005 року, передбачено збереження біорізно-
маніття цієї ділянки Західного Полісся України на основі суспільного управління 
процесом використання природних ресурсів та здійснення зонування території,  
з тим, щоб поєднати завдання збереження біорізноманіття, сталого розвитку, мате-
ріально-технічного забезпечення досліджень, моніторингу за екосистемами, на-
вчання персоналу та місцевого населення в єдине ціле. Аналіз виконання плану 
управління Шацьким БР свідчить, що передбачені Планом управління завдання 
для досягнення цієї мети виконують під егідою Шацького національного природ-
ного парку як основної складової БР. Відбуваються засідання науково-технічної 
ради НПП та Координаційної ради БР, застосовується оперативне управління реа-
лізацією Плану управління БР. Створено бази даних щодо біорізноманіття НПП 
(опубліковано список флори і її раритетної компоненти; класифікаційну схему 
рослинності парку; список червонокнижних видів тварин тощо). Підготовлено та-
кож список природних типів оселищ за NATURA 2000. Активно ведеться ботаніч-
ний, зоологічний і гідрологічний моніторинги, здійснюються наукові дослідження 
природних екосистем НПП та публікація результатів досліджень. Ведеться значна 
освітня робота серед населення та відпочиваючих у межах парку. Все це стосуєть-
ся й Біосферного резервату.

Разом з тим є багато проблем соціального плану на рівні Шацького адміністра-
тивного району як української частини території ТБР “Західне Полісся”, вирішен-
ня яких матиме важливі природоохоронні наслідки і сприятиме сталому розвитку 
району. Такими слід вважати:

1) добудову дороги Пульмо – Шацьк (4 км), що сприятиме як поліпшенню інф-
раструктури, так і активізації рекреаційного використання північного узбе-



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 7–10 вересня 2017 р.

128

режжя озера Світязького та роззосередження потоків рекреантів для змен-
шення антропогенних навантажень на екосистеми БР “Шацький”; 

2) побудову сміттєпереробного підприємства (чи формування нового полігону 
побутових відходів), що сприятиме збереженню чистоти узбережжя озер та 
місць відпочинку в лісах; побудова такого підприємства може розглядатися 
як приклад застосування новітніх технологій у збереження довкілля і спри-
яння сталому розвитку району;

3) проведення каналізації, зокрема в смт. Шацьк, у селах Світязь та Мельники, 
удосконалення очисних споруд санаторію “Лісова Пісня” як способів під-
тримання належної чистоти озер та збереження природних екосистем;

4) посилення співпраці сільських громад у межах БР для вирішення таких пи-
тань, як:
- введення місцевого збору на вивіз сміття для громадян, які надають рекре-

аційні послуги, з метою формування екологічного фонду району, поліп-
шення чистоти території біосферного резервату, підвищення екологічної 
свідомості населення й відпочиваючих;

- створення постійної комісії в районі з обліку кількості відпочиваючих  
у приватному секторі для вивчення реальної ситуації щодо потужності ан-
тропогенного пресу на екосистеми БР та визначення можливого обсягу 
компенсаційного збору. 

Іншим важливим напрямом діяльності у межах української частини ТБР “За-
хідне Полісся” є активізація видобутку озерного сапропелю. Це можна розглядати 
і як форму активного збереження озер від заростання та обміління, і як перспек-
тивний захід із забезпечення регіону органічними добривами та сприяння сталому 
розвитку Шацького району в галузі сільськогосподарського виробництва.

Безпосередньо для Біосферного резервату “Шацький”, зокрема його основної 
складової – Шацького НПП, як наукової природоохоронної установи, має важливе 
значення розширення наукових досліджень у регіоні, зокрема, за такими напрям-
ками, як:

- з’ясування причин посилення всихання лісів у БР “Шацький”;
- продовження вивчення ролі водопереливних споруд для відновлення боліт 

БР та аналіз динаміки рослинного вкриття на обводнених ділянках; 
- вивчення ролі бобрів у зміні рівня обводненості території БР.
Окремим важливим напрямом наукової роботи у межах БР є ведення Шацьким 

національним природним парком моніторингу за станом його природних екосис-
тем. Тому актуальним залишається:

- ведення гідрологічного моніторингу за рівнем поверхневих і напірних вод;
- продовження моніторингу оселищ і локалітетів рідкісних видів рослин з ме-

тою збереження фіторізноманіття БР загалом;
- поповнення Гербарію Шацького НПП як важливої структури екологічного 

центру на території Світязького лісництва, що має важливе наукове та інформацій-
не значення;.

- ведення орнітологічного моніторингу місць гніздування рідкісних видів пта-
хів, зокрема, перелітних та птахів - дуплогніздників.
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Важливим напрямом діяльності БР і надалі залишається ведення еколого-освіт-
ньої роботи, зокрема, підтримання Шацьким національним парком у належному 
стані наявних екологічних стежок та створення нових спеціалізованих екологіч-
них маршрутів (наприклад “Верхові болота Шацького НПП”; “Оселища раритетів 
флори Шацького НПП”; “Важливіші оселища Шацького НПП за NATURA 2000 і 
т.п.), встановлення нових аншлагів. Актуальним лишається вивчення загальних 
змін клімату в регіоні і змін обводненості території внаслідок осушувальних мелі-
орацій, дослідження ходу росту лісових насаджень в останні десятиліття.

У соціальному й природоохоронному аспектах актуальним для БР “Шацький” 
є виділення нових зон для розміщення відпочиваючих, обґрунтування перерозпо-
ділу потоків рекреантів і їхнього територіального роззосередження, розширення 
переліку екосистемних послуг і пошук нових форм рекреаційного використання 
природних екосистем.

Вагоме інформаційне й освітнє значення матиме й надалі випуск Шацьким 
НПП нових буклетів і публікація природоохоронних статей у місцевих засобах 
інформації, проведення конференцій для відображення результатів наукових до-
сліджень і їхнього публікація у науковій літературі. У світлі рішень Лімської Де-
кларації і в контексті сталого розвитку дуже важливим є сприяння появі нового 
покоління фахівців, виконання програм міжнародного співробітництва і добросу-
сідства (Білорусь–Україна–Польща), розроблення спільних наукових проектів  
у межах трилатерального біосферного резервату “Західне Полісся”.

1. www.unesco.ru/media/2016/12/vestnik-28, 30 pdf / [Електронний ресурс]
2. Lima Action Plan as endorsed by the 4th World Congress of Biosphere Reserves on 17 March 

2016, and as adopted by the 28th MAB ICC on 19 March 2016, Lima, Peru. 11 p.
3. UNESCO Fourth World Congress of Biosphere Reserves, Lima, Peru 14–17 March 2016. – 

Lima Declaration on the UNESCO Man and the Biosphere (MAB) Programme and its World 
Network Biosphere Reserves. 4 p.

4. UNESCO.1996. Biosphere reserves: The Seville Strategy and the Statutory nFramework of the 
World Network . – Unesco, Paris.

5. Кунц Л. И., Харман А. В Лиме принята новая дорожная карта для биосферных заповедни-
ков ЮНЕСКО. – http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-view/news/ new_
roadmap_for_bi…[Електронний ресурс] / 07.02.2017.
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TAXONOMIC STRUCTURE OF SOIL MESOFAUNA GROUPS OF THE 
FLOODPLAIN COMPLEX OF UPPER DNISTER ALLUVIAL PLAIN

Yavornytska O. V.
Lviv State Museum of Natural History of the NAS of Ukraine

e-mail: olga.yavornytska@gmail.com

Information about the diversity of soil invertebrates in indigenous and transformed 
ecosystems is relevant and important to assess the state and the preservation of their 
properties and functional stability of ecosystems [3]. The aim of the study is to find out 
the state of fauna and appreciate the diversity of invertebrate communities in soil 
ecosystems of fragmented biogeocenotic cover of the valley of Upper Dnister.

Our research was conducted on the flooded meadows that were used like hay-pasture 
on the territory of Upper Dnister alluvial plain, which for the eco-floristic classification 
of Braun-Blanquet belongs to the Class Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937, orders 
Molinietalia caeruleae W.Koch 1926 i Arrhenatheretalia Pawł. 1928, unions Filipendulion 
ulmariae Segal 1966, Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) W.Koch 1926, Alopecurion 
pratensis Pass. 1964, and for the physical and geographic zone belongs to the Pre-
Carpathian region of Carpathian mountain highland country [1, 2].

It was found that soil mesofauna groups consist of 98 species of animals. They are 
representatives of three types and seven classes: type of worms (ANNELIDA) class 
Oligochaeta (Lumbricidae), the type of arthropods (ARTHROPODA) class Malacostraca 
(Oniscidea), class Chilopoda (Geophilomorpha, Lithobiomorpha), class Diplopoda 
(Polydesmidae, Julidae), class Insecta (Blattoptera, Orthoptera, Homoptera, Hemiptera, 
Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera); class Arachnida (Aranei); type of 
molluscs (MOLLUSCA) class Gastropod. Based on the results of our study of structural 
and functional organization of groups of soil mesofauna (diversity, size, weight and 
energy use) it can be assumed that the best indicators of soil quality (physical and 
chemical characteristics, fertility, etc.) is the meadow-pasture “Naditychi”. The indicators 
of species diversity, their size and weight are significantly higher than the rest natural 
meadow ecosystems we investigated.

1. Oberdorfer, Erich: Pflanzensoziologische Exkursionsflora / Erich Oberdorfer, – Stuttgart: 
Ulmer, 1994. S. 1050. Verlag Eugen Ulmer (UTB fürWissenschaft:Uni-Taschenbücher; 1828). 

2. Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України: Підруч. Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. 
Шевченка. К.: Знання, 2003. 479 с. 

3. Яворницький В. І., Полив’яна Г. В., Яворницька І. В. “Антропогенні зміни різноманіття угру-
повань грунтових безхребетних екосистем бескидського регіону”. Наукові читання пам’яті 
професора Ф.Й. Страутмана: матеріали читань, (7 березня 2013 р., м. Львів). Л.: Малий ви-
давничий центр біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 45–50.
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