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ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ, 
УПРАВЛІННЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ БІОРЕСУРСІВ

Царик Й. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Біологи давно вже зрозуміли, що охорона живих організмів повинна бути спрямо-
вана не на збереження виду в цілому, а на збереження його внутрішньовидових груп 
особин, кожна з яких вносить свій особливий внесок у те ціле, яке прийнято назива-
ти „видом”. Стійке існування виду в часі не можливе без існування деякого мінімаль-
ного генетичного різноманіття, яке визначається історично складеними взаємовідно-
синами між його популяціями. Власне популяція як група особин, яка протягом три-
валого еволюційного часу займає певну територію, володіє специфічною генетичною 
системою, здатна до самостійного існування і підтримки чисельності протягом трива-
лого часу завдяки чергуванню поколінь, що змінюють один одного і є тією структур-
ною одиницею виду, від якої (яких) залежить його існування в майбутньому.

Всі інші внутрішньовидові структури (клони, зграї, стада, ценопопуляції) є 
скла довими популяції і запорукою збереження цілісності останньої. Відтак, збере-
ження ценопопуляцій, зграй, стад чи інших груп нижчого рангу, ніж популяція, аж 
ніяк не гарантує збереження виду. На рівні внутрішньопопуляційних структур мож-
на досягнути лише тимчасових ефектів. У той же час, ще раз підкреслюємо, що 
наявність таких структур, їхня динаміка є запорукою існування популяцій.

Залежно від біологічних особливостей видів, що детермінується їхніми генофон-
дами, структура популяцій у них є різною. Ця різниця може проявлятися як у просто-
ровій, віковій, статевій структурах, так і способах самопідтримання (вегетативній, гене-
ративній, комбінованій) та взаємовідносинах з особинами інших видів. Популяції мо-
жуть бути конституальними й ізольованими, повночленними і неповночленними.

Для деяких видів притаманна метапопуляційна організація. Крім цього популяції 
одного й того ж виду в різних оселищах можуть різнитися за вторинними стратегіями 
та величиною внутрішньопопуляційного різноманіття й адаптаційним потенціалом, 
життєздатністю. Вся ця різноманітність організації популяцій вказує на те, що важко 
досягнути уніфікованого спільного для всіх видів способу збереження або експлуата-
ції популяцій. Кожна популяція є унікальна, а її виживання в мінливих умовах середо-
вища залежить від цілого ряду внутрішніх особливостей організації. Тому будь-які тех-
нічні рішення щодо обмеження забруднення території, руйнації оселищ аж ніяк не га-
рантують виживання популяції. Досягнути виживання популяції можна буде лише тоді, 
коли рішення щодо їх збереження або експлуатації будуть базуватися на фундамен-
тальних дослідженнях популяції й обгрунтованих технічних прийомах щодо зниження 
інтенсивності трансформації середовища зумовленого людською діяльністю.

Таке поєднання глибоких популяційних досліджень і технічних рішень є най-
більш доцільним і потребує певного фінансового й часового ресурсу.

Що можна зробити зараз для популяцій тих видів, які знаходяться під загро-
зою зникнення? Як показують дослідження популяцій зараз доцільно намітити 
низку заходів, реалізація яких може відтермінувати або ліквідувати небезпеки від-
мирання популяцій, а відтак і видів. До цих заходів можна віднести такі: перероз-
поділ між популяціями особин або генетичного матеріалу (насіння); збільшення 
ємності оселищ; обмеження розселення особин, насіння поза межі популяції; ви-
браковка хворих особин; охорона і відновлення оселищ.

Це ті заходи, які спрямовані на збереження популяцій. У той же час відомо, що біо-
тичні ресурси експлуатують на рівні популяції, а не виду в цілому. Під час експлуатації 
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популяції основна увага повинна бути зосереджена на чисельності особин, яка є ди-
намічною в часі. Для популяцій характерною рисою є те, що в ній народжується біль-
ше особин, ніж доживає до дорослого віку. “Надлишок” особин створює „тиск живого” 
і розкриває скриту генетичну різноманітність особин, а це створює передумови для 
адаптації різних генотипів до мінливих умов середовища. Під час експлуатації популя-
цій власне „надлишок” особин є основою для визначення “норми” їхнього відчуження 
без шкоди для цілісності системи надорганізмового рівня. Власне “забирання” особин 
(при певних умовах, певної кількості) супроводжується процесами саморегуляції спря-
мованої на відновлення чисельності і щільності. Основна задача, яка потребує свого 
розв’язання під час експлуатації популяцій це умови при яких можна відчужувати осо-
бини та норми їх кількісного відчуження. Для розв’язання цього завдання необхідно 
знати статеву, просторову і вікову структуру популяцій, народження й смертність осо-
бин, питому народжуваність для тварин:(добуток питомого народження на кількість 
народжених особин однією самкою) та їхню динаміку в часі.

Як збереження популяцій видів, що знаходяться під загрозою вимирання, так 
і експлуатація ужиткових повинні бути складовою частиною державної програми 
збереження біорізноманіття та сталого розвитку.

Ще одна проблема, яка потребує свого нагального розв’язання це розділення 
популяцій тварин і рослин внаслідок людської діяльності на фрагменти різних 
об’ємів та з різною чисельністю особин.

Можна зробити прогноз, що більшість із штучно сформованих фрагментів по-
пуляцій приречені на вимирання і лише незначна частина з них може перейти че-
рез стадію „горла пляшки” і в сприятливих умовах відновити всі ознаки популяції, 
але вже нової, з новими властивостями та структурою. Власне цей аспект віднов-
лення структури і повинен бути важливим завданням сучасної популяційної біо-
логії (популяційної екології і популяційної генетики). Знаючи механізми самовід-
новлення популяцій і умови, які забезпечують їх можна прогнозувати перспективи 
збереження тих чи інших видів у часі.

Власне стадія малої чисельності і площі популяцій є необхідним етапом їхньо-
го зародження, формування і відмирання (фаза малої популяції). Окрім цього, ба-
гато рідкісних, реліктових й ендемічних видів рослин існують у природі у вигляді 
популяцій малих за своїми обсягами.

Експериментально доведено, що життєздатність малих популяцій менша по-
рівняно з великими популяціями, зокрема за ознаками репродукції, життєвості 
особин і пластичністю реакцій на зміну умов середовища.

Співвідношення мінімальної чисельності та мінімальної площі, за яких збері-
гається ще життєздатність популяцій, є, очевидно, значною мірою видоспецифіч-
ним і потребує фактичних даних щодо видів різних життєвих форм.

Можна думати, що теорія малих популяцій може прислужитись до розв’язання 
проблеми адвентивних видів.

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 
БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ „ШАЦЬКИЙ” 

Найда В.С.
Шацький національний природний парк, смт. Шацьк

У 2002 р. рішенням 17-ї сесії Бюро координаційного Комітету ЮНЕСКО МАБ на 
базі Шацького національного природного парку створено Біосферний резерват 
„Шацький” (надалі БР). Загальну площу БР збільшено до 48977 га з метою більш 
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раціонального використання унікальних природних комплексів Шацького поозер’я, 
які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, 
еко ло го-освітню та естетичну цінність. БР створено для покращення міжнародно-
го транскордонного співробітництва в різних напрямках природоохоронної діяль-
ності, підтримки, збереження, відтворення, а також раціонального використання 
природних ресурсів. Важливим завданням нового БР є посилення охорони водно-
болотних угідь міжнародного значення і сприяння розвитку міжнародного співро-
бітництва в галузі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Сучасна діяльність БР спрямована на активну охорону та збереження біорізно-
маніття в умовах зростаючого антропогенного навантаження. Важливою метою за-
лишається відтворення природного стану екосистем Шацького поозер’я, а також 
збалансованого невиснажливого використання ресурсів цієї природоохоронної те-
риторії. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем, сприяння участі в 
управлінні науковою, еколого-освітньою і організаційною діяльністю парку створена 
науково-технічна рада відповідно до ст.42 Закону України „Про природно-заповідний 
фонд України” та „Положення про наукову діяльність заповідників і національних 
парків України”. До складу НТР входять представники нау кових установ, органів са-
моврядування, громадськості в кількості 15 осіб. Науково-технічна рада БР є колегі-
альним органом, яка готує рекомендації щодо основних питань планування, вико-
нання, фінансування кадрового і матеріально-технічного забезпечення. 

Виходячи із покладених на БР завдань, можна виділити п’ять основних напря-
мів природоохоронної діяльності, а саме: охорона природно-територіальних комп-
лексів; наукові дослідження; міжнародне співробітництво; співпраця з органами 
влади та місцевими громадами; екологічна освіта. Охорона природно-територіа-
льних комплексів включає в себе забезпечення режиму території об’єкта ПЗФ, 
відповідно до функціонального зонування, контроль за дотриманням громадяна-
ми, землекористувачами та землевласниками вимог чинного природоохоронного 
законодавства та безпосередню охорону лісових та водно-болотних екосистем, 
рослинного і тваринного світу.

Наукові дослідження в БР є одним із пріоритетних напрямків діяльності, і до-
зволяють вирішувати багатопланову проблему охорони довкілля. На території БР 
за договорами проводять наукові дослідження 12 наукових установ. Для вивчен-
ня та забезпечення стабільності екологічних процесів на базі ФМІ НАН України в 
2006 році створена і функціонує міжвідомча науково-дослідна екологічна лабора-
торія. Науковим відділом парку щорічно ведуться систематичні спостереження по 
програмі „Літопису природи”.

Поряд із вивченням екотопів і видового складу флори й фауни БР науковцями 
проводяться роботи зі вдосконалення підходів до вирішення системних проблем 
національної екомережі, збереженню біологічного і ландшафтного різноманіття, 
роз робляються рекомендації по відтворенню природних екосистем та об’єктів БР, 
а також науково-обґрунтованого природокористування.

Із стратегічних напрямків у відтворенні природних екосистем й об’єктів БР 
можна виділити: відтворення лісових і водно-болотних екосистем; активну охоро-
ну червонокнижних і рідкісних рослинних угруповань; відновлення фауни природ-
них комплексів; ренатуралізацію водно-болотних угідь.

Наукові розробки раціонального використання природних ресурсів передбача-
ють, відповідно до визначених об’ємів та встановлених лімітів, проведення господар-
ських заходів та використання деревини, рекреаційних ресурсів, продукції побічних 
лісових користувань, меліоративний вилов риби, видобування сапропелю тощо.

Із цільових заходів по збереженню та відтворенню біорізноманіття, які проводи-
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лись у БР за останні роки слід відмітити здійснення активної охорони низькобере-
зових угруповань парку, занесених до Червоної книги України, локалітети якої у 
регіоні небагаточисельні і перебувають близько південної межі її ареалу; реаліза-
цію „Програми відновлення корінних дубових деревостанів у лісових екосистемах 
Шацького НПП на 2007–2015 роки”. Заслуговують уваги розроблені рибницько-
меліоративні заходи збереження та відтворення іхтіофауни Шацьких озер, біотех-
нічні заходи в лісових угіддях національного парку та спільні дослідження з Інсти-
тутом екології Карпат по вивченню динаміки флори на ділянках, де проведені ре-
натуралізаційні роботи та їх вплив на стан природних комплексів у цілому.

Проведені біотехнічні заходи та дієва охорона мисливських угідь від брако-
ньєрства та порушників природоохоронного режиму територій підвищила щіль-
ність основних видів фауни.

Загальнодержавна програма формування екологічної мережі України на 2000–
2015 рр. передбачає створення спільних транскордонних елементів екомережі, за-
безпечення поєднання національної екомережі з екомережами сусідніх країн, що 
входять до всеєвропейської екологічної мережі.

Одним із транскордонних елементів екомережі України має стати українська 
частина міжнародного трилатерального біосферного резервату „Західне Поліс-
ся”, створення якого здійснюється по програмі ЮНЕСКО МАБ шляхом включення 
в єдину природоохоронну територію біосферних резерватів „Шацький” (Україна), 
„Західне Полісся” (Польща), та біосферного резервату „Прибузьке Полісся” (Біло-
русь). Для реалізації створення транскордонного біосферного резервату „Західне 
Полісся” національними комітетами ЮНЕСКО МАБ країн-учасниць у 2005 році 
розроблені та подані на розгляд Європейського комітету ЮНЕСКО номінаційні 
форми. В межі біосферного резервату „Західне Полісся” у Волинській області пе-
редбачається включити всю територію сучасного Шацького адміністративного ра-
йону. Створення трилатерального біосферного резервату „Західне Полісся”, що 
передбачає входження до нього Шацького БР та земель Шацького району, які не 
входять до складу БР схвалюють і підтримують жителі сіл та органи місцевого са-
моврядування з тим, щоб поєднати завдання збереження біорізноманіття Поліс-
ся, сталого розвитку та покращення соціально-економічного стану регіону.

З 2006 року Шацький НПП бере участь у проекті ЮНЕСКО МАБ „Роль полісь-
кого екологічного коридору у забезпеченні сталого розвитку регіону” та в проекті 
ПРООН / ГЕФ „Розбудова екологічного коридору в Поліссі”.

У 2007 р. проектний документ по програмі розвитку Організації об’єднаних На-
цій пройшов експертизу в Глобальному екологічному фонді (ГЕФ), був схвалений і 
рекомендований до впровадження на територіях біосферного резервату „Шацький” 
та національного парку „Прип’ять – Стохід”. Реалізація даного проекту при фінан-
совій підтримці Глобального екологічного фонду передбачає зміцнення врядуван-
ня та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій Укра-
їни, зокрема природоохоронних територій Шацького та Любешівського районів.

Реалізація вищезгаданих напрямків за підтримки національного комітету МАБ 
ЮНЕСКО дасть змогу біосферному резервату „Шацький” ввійти у трилатераль-
ний біосферний резерват „Західне Полісся” та приймати участь у виробленні єди-
ної стратегії розвитку міжнародних природоохоронних територій. 

У засобах масової інформації постійно висвітлюється ряд питань із життя Шацько-
го національного природного парку, його наукову, еколого-освітню діяльність, міжна-
родну співпрацю, завдання охорони довкілля, перспективи та проблеми розвитку.

З районним відділом освіти, Шацьким лісовим коледжом і школами району 
роз роб ляються плани-заходи по проведенню “Маршу парків”, екологічних вечорів, 
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олімпіад. У Шацькій та Світязькій загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів діють 
шкіль ні лісництва. Працівники БР читають лекції в екологічному університеті “При-
рода”, який діє при Шацькому лісовому коледжі. Студенти Шацького лісового ко-
леджу та учні шкіл беруть активну участь у проведенні конкурсів на кращий малю-
нок, твір, вірш на природоохоронну тематику, допомагають працівникам парку у 
благоустрої території об’єкта ПЗФ і зелених зон населених пунктів. 

В Шацькому районі діє громадська екологічна організація „Зелений край”, яка 
спільно з дирекцією парку займається екологічним вихованням населення та 
відві дувачів парку.

Спільно з органами місцевого самоврядування виконавчої влади щорічно роз-
робляються та проводяться екологічні акції – “Марш парків”, ”День довкілля”, ”Зе-
лений паросток майбутнього”, „Майбутнє лісу в твоїх руках” тощо. Ці заходи спря-
мовані на залучення учнів, студентів, місцевого населення до проблем охорони 
природи, підвищення рівня знань про природу рідного краю. 

Шацький БР тісно співпрацює з національним парком “Прип’ять-Стохід”, запо-
відниками „Рівненський”, „Черемський” у проведенні наукових досліджень; з біо-
сфер ним резерватом „Поліський” (Польща), „Прибузьке Полісся” (Білорусь) у 
ство ренні транскордонного МБР „Західне Полісся”. У питаннях вивчення та про-
пагування історико-культурної та природничої спадщини Західного Полісся парк 
підтримує тісні зв’язки з Волинським краєзнавчим музеєм і Державним природо-
знавчим музеєм, м. Львів.

Для ознайомлення з природою БР на його території діє музей природи, який 
знайомить відвідувачів з тваринним світом Волинського регіону (близько 600 експо-
натів), облаштовані дві еколого-пізнавальні стежки „Лісова пісня” та „Світязянка”. 

На даний час переважаючим на території БР є загальнооздоровчий відпочинок 
у зоні стаціонарної та регульованої рекреації. Саме тут, у зоні стаціонарної рекреа-
ції, біля озер Світязь і Пісочне, розміщено 65 баз відпочинку, пансіонат „Шацькі озе-
ра” (в минулому турбаза „Світязь”), санаторій „Лісова пісня”, три дитячих оздоров-
чих табори, шість стаціонарів вищих навчальних закладів Львівської та Волинської 
областей. Одночасно в цих закладах може відпочивати близько 6,2 тис. чоловік. 
Окрім цього, в літній період відвідують територію приватним та громадським тран-
спортом ще близько 3 тис. чоловік, які розміщуються на відпочинок у приватному 
секторі сіл Шацького району, а також в облаштованих наметових містечках.

 Для вирішення актуальних завдань „Проектом організації території, охорони, 
відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів Шаць-
кого національного природного парку” передбачені основні напрямки розвитку 
між народної природоохоронної та еколого-освітньої діяльності та забезпечення 
раціонального використання його рекреаційного потенціалу. Нагальною пробле-
мою, яку необхідно вирішувати через щорічне зростання кількості відпочиваючих, 
залишається координація потоків туристів у межах рекреаційних зон БР та вста-
новлення контролю за рівномірним розподілом рекреантів по його території.

Локалізація головних туристичних та оздоровчих осередків лише на двох озерах – 
Світязь та Пісочне призводить до помітного зменшення стійкості природних екосистем, 
особливо у найбільш напружений літній період. Тому, якщо в минулому пасивне і част-
кове використання решти озер не виглядало раціональним, то сьогодні існує гостра по-
треба розширення мережі туристичних осередків, маршрутів, еколого-туристичних 
програм, що спроможні виконати завдання еколого-освітнього та оздоровчого характе-
ру, які є складовою діяльності БР. Однією з дієвих форм організації відпочинку та розбу-
дови рекреаційної індустрії району виступає підтримка сталого розвитку зеленого та 
сільського туризму, залучення місцевих громад і молодіжних організацій до вирішення 
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природоохоронних і соціально-економічних проблем регіону. В цій роботі на дирек-
цію БР покладаються значні функції координатора і гаранта соціального розвитку 
району в контексті дотримання природоохоронних вимог щодо розвитку рекреацій-
ного будівництва, забудови населених пунктів, розширення та модернізації виробни-
чих територій тощо.

ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

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

28 грудня 2008 р. Шацькому національному природному парку виповнилося 
25 років. Як поліфункціональна установа він виконує природоохоронні завдання, 
суміщуючи їх із рекреаційним використанням природних комплексів, веде різно-
планові наукові дослідження.

Останні є дуже важливою складовою діяльності парку, оскільки дуалістичне 
поєднання созологічних і рекреаційних функцій зумовлює потребу постійної оцін-
ки рівня трансформованості й стану збереженості природних екосистем як вна-
слідок рекреаційних навантажень, так і внаслідок встановлення режиму заповід-
ності. Актуальним є, зокрема, визначення порогових рівнів деградації екосистем, 
їх природоохоронного значення та перспектив подальшого використання. Вирі-
шення таких питань неможливе без проведення натурних досліджень, без різно-
сезонних польових робіт, за результатами яких коригується стратегія господар-
ської діяльності парку, модифікуються підходи до природокористування та ресур-
созбереження. Виконання цих завдань покладено на науковий відділ парку, сфор-
мований зразу ж після організації цього природоохоронного об’єкта.

Специфікою наукової діяльності Шацького НПП є те, що його створенню пере-
дував значний період вивчення району Шацького Поозер’я вченими багатьох різ-
них наукових установ і спеціальностей. Різнопланові дослідження ведуться й за-
раз, внаслідок чого накопичено значний обсяг інформації щодо специфіки при-
родних екосистем парку та оцінки результативності його функціонування. Так, 
лише нами й за нашою участю протягом 1975–2009 рр. опубліковано понад 70 
ста тей, тез доповідей та матеріалів конференцій різного рівня, що стосуються 
безпосередньо території Шацького НПП, його рослинного покриву, рослинності, 
флори чи природоохоронної специфіки загалом. Значний обсяг наукової інфор-
мації, отриманої протягом 25 років науковим відділом парку та дослідниками з ін-
ших наукових установ, вміщено у двох випусках матеріалів досліджень: „Шацький 
національний природний парк. Наукові дослідження 1983–1993 рр.” та „Шацький 
національний природний парк. Наукові дослідження 1994–2004 рр.” [1,2]. Зокре-
ма, у першому випуску наведено перший список природної флори парку станом 
на 1993 р., а в другому висвітлено історію формування ідеї та специфіку форму-
вання Шацького НПП, особливості трансформації його рослинного покриву, до-
свід застосування активної охорони дубових деревостанів тощо. 

Наукова й природнича проблематика Шацького НПП була предметом розгляду 
чотирьох наукових конференцій, проведених у період 2005–2008 рр. співробітника-
ми біологічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Фран-
ка й присвячених вивченню стану і біорізноманіття екосистем парку. Багато публіка-
цій, що стосуються екологічної специфіки району Шацького поозер’я, безпосеред-
ньо території Шацького НПП, сучасних проблем функціонування парку вміщено у 
Наукових вісниках Волинського державного університету імені Лесі Українки [3–5]. 
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Перший з них містить матеріали 1-ї міжнародної науково-практичної конференції 
„Шацький національний природний парк: регіональні аспекти, шляхи та напрями роз-
витку”, проведеної Волинським національним університетом імені Лесі Українки, а 
другий, присвячений 25-річчю Шацького національного природного парку, – матеріали 
наукової конференції, проведеної Шацьким НПП.

Природоохоронна специфіка діяльності парку відображена також у багатьох вида-
них його науковим відділом буклетах і газетних статтях. Все це свідчить про високий 
рівень вивченості екосистем парку, про значну науково-організаційну роль Шацького 
НПП та велике інформаційно-освітнє значення проведених у цьому парку наукових 
досліджень.

Важливою рисою наукових досліджень на території парку було і є застосування 
новітніх методичних підходів до оцінки явищ і впливів на природні екосистеми чи їх 
окремі компоненти. Зокрема, виявлення у 80-х роках видового складу флори у чітко 
визначених межах дало можливість використати ці результати для порівняння флор 
суміжних природоохоронних об’єктів, застосувати принцип аналізу конкретної флори, 
провести визначення оптимальної площі парку й обгрунтування доцільності його роз-
ширення. Результати вивчення флори лягли в основу визначення рівнів об’єктної й 
мережної репрезентативності парку. Було проведено [6–7] розрахунки коефіцієнта 
Кендала на основі методу кореляції рангів для характеристики подібності флори пар-
ку (у межах попередньо проектованої території) з флорами інших природоохоронних 
об’єктів за спектром провідних родин (табл.1). 

Таблиця 
Рівні подібності між флорами Поліського регіону за спектром провідних родин 

та кількісні співвідношення флор
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Шацький НПП - 0,85 0,71 0,56 0,67 0,56
НПП „Біловезька Пуща” - 0,71 0,64 0,60 0,67
Прип’ятський заповідник (Білорус.) - 0,56 0,60 0,75
Поліський заповідник - 0,53 0,67
Білоруське Полісся - 0,49
Українське Полісся -
Загальна площа, тис.га 71,0 79,2 60,3 20,1 6098,0 7095,0
Кількість видів у флорах 825 889 740 528 1211 1998
Кількість спільних таксонів 699 623 * 825 825
Кількість таксонів, властивих 
Шацькому НПП та іншому об’єкту 121/190 202/110 * * *

Кількість таксонів у обох флорах 1010 935 * 1211 1998
Коефіцієнти подібності флори 
(за Престоном) 76 74

Значення показника спільності 
формування (Z) флори парку 
з флорами інших об’єктів 

0,24 0,26 * * *

На території парку виконано низку цікавих досліджень щодо оцінки впливу антропо-
ген них факторів (зокрема осушення, лісогосподарської діяльності, пожеж) на форму-
вання рослинного його покриву [8–10]. В останні роки активно ведуться спостережен-
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ня за змінами у природних екосистемах внаслідок встановлення заповідного режиму 
[11–13] та припинення сільськогосподарського використання аграрних екосистем, що 
сприяє розвитку процесу їх сильватизації [14]. За даними багаторічних моніторингових 
досліджень здійснено аналіз формування й розвитку популяції меч-трави болотної як 
неофіта у межах Шацького НПП [15], ведеться моніторинг за змінами фітосистем вна-
слідок підняття рівня обводненості після побудови переливних споруд на озерах пар-
ку з метою ренатуралізації болотних екосистем [16]. 

Започатковано дослідження результативності застосування активної охорони 
раритетних видів флори в окремих локалітетах (на прикладі берези низької) та 
насаджень дуба звичайного у заповідній зоні парку [17,18]. З урахуванням багато-
річного досвіду охорони фітостроми у парку запропоновано переглянути підходи 
до оцінки важливості й потреби збереження видів рослин, першочерговості засто-
сування активних заходів для збереження їхніх локалітетів [19,20]. Багатопланові 
дослідження у парку проведені стосовно вивчення його тваринного світу, особли-
во орнітофауни, оцінки перспектив рекреаційного використання території, дослі-
дження причин тугорослості риби і перспектив риборозведення в озерах парку 
тощо. Ведеться меліоративний моніторинг за рівнем ґрунтових вод на основі ме-
режі свердловин для здійснення таких замірів. 

Аналізуючи перспективи подальших досліджень у Шацькому НПП, можна 
стверджувати, що сучасні напрямки наукового пошуку і ведення спостережень за-
лишаються актуальними й надалі. Разом з тим доцільно активізувати вивчення 
сучасного стану збереженості локалітетів раритетних видів рослин, рідкісних рос-
линних угруповань, оселищ представників тваринного світу, оскільки у біоті парку 
відбулися значні зміни, зумовлені як природними, так і антропогенними причина-
ми. Потребує детального аналізу вплив резерватогенного фактора на збережен-
ня видів рослин і тварин. Важливою є оцінка сучасного процесу неофітизації фло-
ри і фауни, оскільки посилення транспортних зв’язків з районами Півдня України 
зумовлює появу нових адвентивних видів рослин, у тому числі й карантинних.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТОВИХ 
БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

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

Існують різні думки щодо охорони окремих популяцій, видів тварин, проте 
основна увага, на наш погляд, має бути приділена збереженню цілісності угрупо-
вань ґрунтових безхребетних тварин. Збереження структурного різноманіття ґрун-
тових безхребетних тварин є передумовою збереження їхньої функціональної ці-
лісності, а значить і стійкості екосистеми загалом. 

Розглядаючи питання про структурне і функціональне різноманіття угруповань 
ґрунтових безхребетних тварин, потрібно виділити декілька аспектів. Насамперед, 
це збереження природного різноманіття безхребетних у первинних екосистемах як 
еволюційно сформованих угруповань із властивою їм функціональною організаці-
єю. Інший аспект – це формування біорізноманітності безхребетних у похідних 
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екосистемах таким чином, щоб забезпечити найсприятливіші умови розвитку 
вільноживучим і найменш сприятливі рослиноїдним формам, тобто забезпечити 
збереження не лише структурної різноманітності тварин, але й їхню природну 
функціональну організацію. 

Для того, щоб забезпечити виконання таких заходів, необхідно знати основні 
закономірності формування угруповань ґрунтових безхребетних тварин у похід-
них екосистемах як під впливом екстенсивних змін рослинності, так і внаслідок ін-
тенсивного ведення лісового господарства. Це у свою чергу передбачає дифе-
ренціацію підходів при вивченні формування угруповань грунтових безхребетних 
тварин у багаторічних (напр., лісових насадженнях) і короткотривалих екосисте-
мах (розсадники, тепличні господарства тощо). При цьому виходимо з того, що в 
усіх похідних біогеоценозах сучасні угруповання тварин сформувалися із первин-
них комплексів унаслідок прямої чи опосередкованої господарської діяльності.

Зважаючи на складність і різноманітність структурно-функціональної організації 
природних екосистем, порівняльний аналіз угруповань ґрунтових безхребетних 
тварин в окремих екосистемах потрібно проводити у межах окремих типів біогеоце-
нозних екосистем. Виходимо з того, що будь-який організм може існувати у природі 
лише за умови його перебування у складі певної екосистеми, займаючи у ній певну 
екологічну нішу, завойовану в боротьбі за існування, виконуючи роботу з трансфор-
мації речовин та енергії й знаходячись у тісних функціональних зв’язках з іншими 
компонентами цієї екосистеми. Сам процес наукового пізнання формування угру-
повань ґрунтових безхребетних тварин, а тим більше закономірності формування 
певних популяцій окремих їх видів ще далеко не завершений. Знання про необхід-
ні умови для існування тих чи інших видів, враховуючи у тому числі складні їхні кон-
сортивні зв’язки, дуже обмежені. Крім цього, постійно описують нові види ґрунтових 
тварин, і їхній список буде поповнюватися ще тривалий час. Враховуючи це, на те-
перішньому етапі розвитку ґрунтової зоології, популяційної та загальної екології, го-
ворити про охорону популяцій окремих видів ґрунтової фауни нереально. 

Потрібно наголосити на тому, що у конкретних біогеоценозах можуть розвива-
тися лише окремі види ґрунтових тварин залежно від температурних умов, воло-
гості та складу ґрунту й видового складу фітоценозу – основи консортивної струк-
тури угруповань. Дані щодо взаємозв’язку між різноманіттям біотичних угрупо-
вань та їхньою стійкістю мають не завжди подібний, а іноді і суперечливий харак-
тер. Більшість науковців дотримується думки, що стійкість екосистем підвищуєть-
ся із збільшення їх складності та різноманітності. Основним критерієм тут є ефек-
тивність використання енергії угрупованням живих організмів в екосистемі, при-
чому загальноприйнятим є твердження, що використання енергії тим ефективні-
ше чим складніші ланцюги живлення. 

Спільні ознаки угруповання ґрунтових безхребетних тварин мають лише на 
рівні типів біогеоценозів, у яких формують свої первинні комплекси. Під первин-
ним комплексом ґрунтових безхребетних тварин розуміємо еволюційно сформо-
ване угруповання цих тварин у первинній екосистемі з властивим лише йому ви-
довим складом, яке має певну структуру домінування вищих систематичних так-
сонів, сезонну динаміку чисельності окремих таксономічних груп і певне співвід-
ношення трофічних груп у використанні енергії. 

У приблизно однакових лісорослинних умовах найбільший вплив на форму-
вання угруповань ґрунтових безхребетних тварин має автотрофний блок, оскільки 
розвиток тих чи інших видів рослиноїдних і сапробіонтних тварин безпосередньо й 
опосередковано залежить від видового складу рослин, хімізму їх опаду та відпаду. 
Розміри, кількісні характеристики та аутекологічні характеристики видів із окремих 
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трофічних груп ґрунтових безхребетних тварин є визначальними у формуванні хи-
жих видів. Структурна організація загального угруповання ґрунтових безхребетних 
тварин найбільш залежна від едифікатора рослинного угруповання, хоча певний 
вплив на його формування мають й інші чинники, зокрема взаємозв’язки між тва-
ринними організмами у самому угрупованні. Сукупність цих впливів визначає спе-
цифічні риси структурної організації первинних комплексів ґрунтових безхребет-
них тварин у різних висотних поясах рослинності, а у межах рослинних поясів вони 
залежать від умов росту, видового складу рослинного покриву. 

Тому цілком логічним буде твердження, що повне збереження біорізноманіття 
ґрунтових безхребетних тварин (окремих рас, які сформувалися у певних умовах 
існування, популяцій окремих видів, угруповань чи точніше їхніх первинних комп-
лексів із властивою лише їм функціональною організацією) можливе лише у ко-
рінних екосистемах. Іншими словами, збереження всіх корінних типів біогеоце-
нозних екосистем регіону може забезпечити збереження біорізноманітності ґрун-
тових безхребетних тварин.

Разом із цим, цілком зрозуміло, що не можна обмежуватися збереженням різ-
номаніття ґрунтових тварин у первинних екосистемах. Господарська діяльність 
передбачає створення лісових насаджень із різним породним складом і структу-
рую деревостанів. Тому особливо актуальним є питання: які насадження сприя-
ють найповнішому збереженню природного біорізноманіття ґрунтових безхребет-
них тварин і найбільш ефективному використанню ними енергії в екосистемі, тоб-
то є найбільш стійкими? Відповідаючи на це запитання, виходимо з того, що будь-
які зміни, які відбуваються в екосистемах, так чи інакше впливають на окремі під-
системи (популяції окремих видів, угруповання певних споріднених груп тварин 
тощо), що призводить до зміни популяційної структури видів. У свою чергу, кожна 
популяція в процесі життєдіяльності впливає на інші організми і виступає чинни-
ком, який також впливає на стан екосистеми. Тому стійкий стан екосистеми мож-
ливий лише при певних кількісних співвідношеннях окремих популяцій живих ор-
ганізмів, які займають певне місце у ланцюгах харчування і забезпечують біотич-
ний колообіг речовин і трансформацію енергії в екосистемах.

Функціональна стійкість екосистем забезпечується їхньою структурною органі-
зацією. Тривале існування корінних екосистем можливе лише завдяки ефективно-
му використанні акумульованої у них енергії, що забезпечується, насамперед, 
низькою часткою використання енергії продуцентів фітофагами. У корiнних еко-
системах формуються стабільні первинні комплекси ґрунтових безхребетних тва-
рин, які характеризуються ефективним використання енергії мертвої органіки че-
рез детритний тип розкладу. Це забезпечується відносно постійним видовим скла-
дом, певними закономірностями сезонної динаміки чисельності, структурою домі-
нування та співвідношенням трофічних груп. У первинних екосистемах різних фор-
мацій, які хоча і мають різний таксономічний склад ґрунтової фауни безхребетних, 
приблизно 90% енергії споживають сапрофаги, тоді як фітофаги – менше 5%. 

Серед похідних екосистем найбагатше видове різноманіття ґрунтових безхре-
бетних тварин і природні закономірності функціонування їхніх угруповань зберіга-
ються у тих лісових екосистемах, які за породним складом й структурою дерево-
стану наближені до корінних. 

У похідних екосистемах, порівнянно з корінними, абсолютні показники потоку 
енергії через групу сапротрофів зменшуються. Це вказує на те, що угруповання ґрун-
тових безхребетних тварин похідних екосистем відіграють меншу роль у розкладі 
мертвої органіки, натомість потік енергії через функціональну групу фітофагів зростає 
іноді у десятки і сотні разів (частка яких в угрупованнях становить іноді понад 50%). 
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Такий перерозподіл енергії між трофічними групами ґрунтових безхребетних тварин 
вказує на принципову зміну потоків енергії в екосистемі та зменшення ефективності її 
акумуляції у живій речовині [6]. Функціональна нестійкість сильно змінених похідних 
екосистем не лише не забезпечує збереження аборигенного структурного різноманіт-
тя ґрунтової фауни безхребетних, але й навпаки – сформована ґрунтова фауна без-
хребетних працює на знищення таких екосистем. 

У багаторічних лісових екосистемах використання інтенсивних технологій з 
регуляції чисельності ґрунтових фітофагів економічно недоцільне й безперспек-
тивне. Єдиним дієвим способом зменшення негативного впливу рослиноїдних не-
матод на деревні породи є формування деревостанів, які за своїм породним скла-
дом і структурою наближені до корінних лісів. За таких умов в екосистемі зберіга-
ються природні механізми регуляції чисельності фітофагів, і вона зберігає здат-
ність протистояти зовнішнім збурювальним впливам. 

Цілковите збереження первинної структурної та функціональної різноманості 
угруповань ґрунтових безхребетних тварин можливе лише у корінних біогеоцено-
зах. Створення лісових насаджень подібних до корінних екосистем сприяє най-
більшому збереженню природного видового різноманіття і функціональної органі-
зації ґрунтових безхребетних. Загальна стратегія формування нефiтопатогенних 
угруповань ґрунтових безхребетних тварин у похідних екосистемах повинна базу-
ватися на розумінні ґрунтових процесів в екосистемах, і у процесі формування 
первинної продукції потрібно перейти від сценарію вирощування „максимального 
урожаю”, із внесенням великих доз пестицидів і добрив, до біологічно більш об-
ґрунтованої основи „урожаю, що підтримується природно”. 

ПЕРЕДМІГРАЦІЙНІ СКУПЧЕННЯ ВОДОПЛАВНИХ 
І НАВКОЛОВОДНИХ ПТАХІВ У ШАЦЬКОМУ ПООЗЕР’Ї 

НА ПОЧАТКУ СЕРПНЯ 2009 р.
*Бокотей А. А., **Горбань І. М., ***Матейчик В. І.

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

***Шацький національний природний парк, смт. Шацьк

Протягом 3–11 серпня 2009 р., у рамках проведення серпневих синхронних 
обліків птахів в Україні, були обстежені 13 озер Шацького Поозер’я (Світязь, Пуле-
мецьке, Луки, Перемут, Люцимер, Острів’янське, Пісочне, Соминець, Чорне Вели-
ке, Чорне Мале, Климівське, Велике Піщанське, Прибіч), риборозплідні господар-
ства „Ладинка” біля с. Піща, а також ставки біля с. Грабове. Загалом обстежено 
лише близько 70% акваторії згаданих водойм, що пов’язано з високим ступенем 
заростання більшості з них.

Виявлено більше 9 тис. особин 32 видів водоплавних та навколоводних птахів. 
Понад половину усіх птахів становила лиска Fulica atra (55,5%, більше 5 тис. 

особин), яка трапляється на всіх озерах, а на 9 з них і на ставах рибгоспів була 
домінантом у населенні. Озера Шацької групи з багатою кормовою базою та зна-
чними за площею заростями очерету, який забезпечує надійний сховок птахам, 
традиційно є місцем передміграційних скупчень цього виду.

Субдомінував крижень Anas platyrhynchos (понад 20%, більше 1,7 тис. ос.), який 
відмі чений лише на 7 озерах і ставах рибгоспу, на жодному з яких він не був домі-
нантом у населенні, а часто його чисельність була дуже низькою. Субдомінуюче 
положення цей вид зайняв завдяки високій чисельності на оз. Світязь, де його 
частка в населенні птахів становила 23,5% (понад 1100 ос.). Майже всі птахи кон-
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центрувалися навколо острова, переважно з північної його сторони. Оскільки кри-
жень є основним об’єктом полювання, концентрація птахів перед початком мис-
ливського сезону (15 серпня) якнайдалі від берегів найбільшого з озер (хоч тут і 
не ведеться полювання) є цілком зрозумілою.

Третім за чисельністю видом несподівано виявився баклан великий Phalacro-
corax carbo (6,1%,близько 500 особин). Вид, який вперше загніздився в регіоні у 
1995 р. сьогодні розмножується у двох колоніях: на острові Світязя і ставах у Піщі. 
Такий різкий ріст чисельності, якщо його не стримувати штучно, незабаром може 
прийняти загрозливих масштабів для риборозплідних господарств та іхтіофауни 
невеликих мілких озер. Птахи трималися на двох найбільших озерах – Світязі 
(440 ос.) та Пулемецькому (12 ос.), і на ставах у с. Піща (36 ос.).

Наступний за чисельністю вид – пірникоза велика Podiceps cristatus (6,0%, 
близько 500 ос.). Відмічений на всіх обстежених озерах (на Пісочному і Перемуті 
домінує) та на ставах у Піщі. Популяція виду на Шацьких озерах відрізняється від-
носною стабільністю, оскільки існує достатня кормова база (дрібна риба, водяні 
комахи), а надводні зарості створюють сховок для птахів та їхніх гнізд.

Менш численними були два види мартинів – звичайний Larus ridibundus (4,2%, 
понад 300 ос.) та жовтоногий L. сachinnans (3,1%, близько 250 ос.). Якщо звичай-
ний мартин є видом автохтонним і трапляється майже на всіх озерах і ставах, то 
жовтоногий – аллохтонний вид, який вперше загніздився у середині 1990-х рр. на 
островах озера Луки, а згодом і на острові Світязя. З того часу чисельність L. сa-
chinnans постійно зростає. Відмічений лише на 6 озерах. Переважна більшість 
місцевої популяції у післягніздовий період тримається на оз. Люцимер (180 ос.). 
Очевидно, це пов’язано з тим, що на цьому озері відносно не значні глибини і кор-
мові можливості жовтоногих мартинів тут у післягніздовий період є значно біль-
шими, ніж на озері Світязь, де ці мартини гніздувались. 

Частка решти з 23 відмічених видів становила лише 5,8%. Серед них слід відмі-
тити низьку чисельність качок: попелюха Aythya ferina (251 ос.), черні чубатої Ay. fu-
ligula (12 ос.), качки сірої Anas strepera (7 ос.) та чирянки великої A. querquedula 
(1 ос.). Очевидно, що для цих видів низька чисельність на Шацьких озерах у перед-
міграційний період є наслідком зниження чисельності їхніх гніздових популяцій у 
межах всього ареалу. Чисельність зростає лише в аллохтонного креха великого Mer-
gus merganser (11 ос.), єдине постійне місце гніздування якого в Україні – на острові 
Світязя відоме з кінця 1990-х рр.

Серед поширених видів хижих птахів на водоймах спостерігали лише очере-
тяного луня Circus aeruginosus (21 ос.). Більшість з цих птахів (10 ос.) – на ставах 
у Піщі, решта на озерах Пулемецьке, Луки, Перемут, Чорне Мале.

Досить висока чисельність відмічена у чепури великої Egretta alba (51 ос.). 
Найбільше птахів трималося на риборозплідних ставах „Піща”, де вони й гнізди-
лися у спільній колонії з великим бакланом та сірою чаплею Ardea cinerea.

Значно нижчою, навіть у порівнянні з розмірами гніздових популяцій, була чи-
сельність крячків річкового Sterna hirundo (36 ос.) та білощокого Chlidonias hybrida (6 
ос.) і чайки Vanellus vanellus (2 ос.). Це явище можна пояснити тим, що частина по-
пуляцій цих видів уже відкочувала з місць гніздування. Натомість відмічено 11 осо-
бин коловодника болотяного Tringa glareola, який не гніздиться в регіоні досліджень, 
але інтенсивно мігрує через цю територію. Ймовірно це одні з перших мігрантів.

Низькою для цього періоду також була чисельність лебедя-шипуна Cygnus olor 
(55 ос.) та сірої гуски Anser anser (71 ос.). Зареєстровано лише 6 виводків лебедя-
шипуна та 4 виводки гуски сірої. Така низька чисельність цих птахів на озерах та став-
ках Шацького поозер’я, очевидно повязана з особливостями їхньої поведінки у даний 
період. Зокрема, гуси сірі у своїй більшості з липня частіше перебувають на різних 
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полях, що значно віддалені від водойм, а лебеді шипуни разом з виводками в цей час 
ще часто переховуються у рогозових та очеретяних заростях. Тому під час серпневих 
обліків ми не виявили об’єктивної чисельності цих видів водоплавних на Шацькій гру-
пі озер та ставків. 

Спеціальний облік горобиних навколоводних птахів не проводили, через їх по-
тайний спосіб життя у цей період і неможливість вести облік за голосами, оскіль-
ки в цей час вони майже не вокалізують. Були відмічені лише синиця вусата Pan-
urus biarmicus (4 ос.) та очеретянки ставкова Acrocephalus scirpaceus (12 ос.) і ве-
лика A. arundinaceus (7 ос.) на ставах рибгоспу „Піща”. Несподіванкою виявилася 
знахідка гнізда великої очеретянки з 4 пташенятами 10–12 денного віку. Таке піз-
нє гніздування для очеретянок явище виняткове.

Серед рідкісних видів занесених до Червоної книги України відмічені: на 
оз.Світязь – скопа Pandion haliaeetus (1 ос.), на ставах у Піщі – орлан-білохвіст 
Haliaeetus albicilla (1 ос.). Чорний лелека Ciconia nigra (по 1 ос.) виявлений на ри-
борозплідних ставах біля сіл Грабово та Піща. На озерах Світязь та Люцимер від-
мічені поодинокі особини мартина сивого Larus canus (3 ос.), що запропонований 
до нового видання Червоної книги України і який не гніздиться на Шацьких озерах. 
Цікавим є також спостереження чаплі рудої Ardea purpurea (1 ос.) на ставах у Піщі.

Загалом, на початку серпня 2009 р. на Шацьких озерах, у порівнянні з попере-
дніми роками, відмічена висока чисельність таких автохтонних видів, як лиска, 
крижень, пірникоза велика, мартин звичайний, а також аллохтонних – баклана ве-
ликого, мартина жовтоногого, креха великого, що свідчить про сприятливі умови 
гніздування цих видів у досліджуваному регіоні. Натомість низька чисельність від-
мічена лише в 10 автохтонних видів. Для більшості з них низька чисельність у піс-
лягніздовий період пов’язана з негативними популяційними тендеціями цих видів. 
У решти малочисельних видів низька кількість виявлених особин може бути на-
слідком недообліку через потайний спосіб життя у цей період (пірникoзи мала 
Podiceps rufi collis і сірощока P, grisegena, чапля сіра, бугай Botaurus stellaris, ку-
рочка водяна Gallinula chloropus та ін.). Також і частина інших водоплавних (осо-
бливо крижнів та деякою мірою лиски) очевидно не були виявлені на багатьох ді-
лянках озер у повному обсязі своєї чисельності у зв’язку з тим, що у частини з них 
відбувається линька і в цих умовах такі дорослі особини цілими табунами хова-
ються серед очеретів та рогозу. З допомогою звичайного човна у кількох випад-
ках, вдалося вияснити, що в очеретах оз. Світязь під час наших обліків перехову-
вались табуни крижнів по 30–80 особин, які не випливали на водне плесо і не мо-
гли бути нами зареєстровані з берегової лінії. 

ВИЩА ВОДЯНА РОСЛИННІСТЬ
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Борсукевич Л. М., Прокопів А. І.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Особливості географічного положення Шацького національного природного 
парку (ШНПП) в районі Верхньо-Прип’ятської акумулятивної низини, зумовили 
формування на даній території багатої природної рослинності. Вагому частку в 
рослинному покриві займає прибережно-водяна і водяна рослинність. 

На території парку знаходиться 23 озера, загальною площею 638,8 га, які за-
ймають 10% території ШНПП (Проць, 1988). Живлення озер відбувається за раху-
нок опадів, поверхневих стічних та підземних вод. Усі озера водороздільного типу, 
одні з яких мають високі малозаростаючі береги, та, нерідко, щільне дно, а інші – 
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болотні озера з низькими берегами і в’язким торф’янистим дном. Деякі з них знахо-
дяться у природному стані, інші ж зазнають сильного антропогенного впливу.

Створення синтаксономічних схем рослинних угруповань – найбільш мето-
дично опрацьоване питання фітоценології, оскільки отримані дані можна вико-
ристовувати для створення типологічних розробок, схем геоботанічного району-
вання та зонувань рослинного покриву, організації природоохоронних об’єктів, з 
ресурсною метою для інвентаризації рослинних ресурсів, для створення карт 
рослинності, тощо. Для водяної рослинності досить повні схеми класифікації роз-
роблені у сусідніх з Україною державах Східної Європи. В Україні такі схеми поча-
ли розроблятись лише протягом останніх десятиліть, тому зараз вони знаходять-
ся на стадії розробки, тому що донедавна застосовували домінантну (еколого-
ценотичну) класифікацію. 

Дослідження вищої водяної рослинності ШНПП за домінантною класифікацією 
проводила низка дослідників, однак результати їхніх досліджень дещо відрізняють-
ся. За даними С.П. Мельник (1986) водяна рослинність ШНПП представлена 54 асо-
ціаціями, що належать до 23 формацій та 4 груп формацій. За даними М.В. Львович, 
А.А Горун (1993) налічується 98 асоціацій, які об’єднуються в 18 формацій. 

За класифікацією Браун-Бланке вища водяна рослинність України представ-
лена 112 асоціаціями. За результатами власних досліджень та на основі літера-
турних даних на території ШНПП відзначено близько 60 синтаксонів. Найбагат-
шим за синтаксономічним складом є клас Potametea, що налічує близько 25 асо-
ціацій водних екотопів. Високим рівнем ценорізноманіття відзначаються також 
клас Phragmiti-Magnocaricetea, що включає понад 20 синтаксонів. Такі угрупован-
ня як Potameto natantis-Nymphaeetum candidae, Nupharo lutei-Nymphaeetum can-
didae, Callaetum palustris, Aldrovandetum vesiculosae є рідкісними, а Cladium mar-
iscus (L.) Pohl. та Aldrovanda vesiculosa L. занесені до Червоної книги України. Ен-
деміки та вузькоареальні види у флорі району досліджень відсутні, що властиве 
для Полісся в цілому.

Усі водойми ШНПП перебувають на різних стадіях заростання. Вони відрізня-
ються за рівнем трофності та характером субстрату, тому ступінь заростання та 
тип угруповань, які беруть у ньому участь, значно відрізняються.

Для великих мезотрофних озер (Пісочне, Перемут, Світязь, Соминець) з вираже-
ною береговою лінією та твердим дном на більшій території характерні угруповання, 
приурочені до піскових та мулисто-піскових субстратів. Це такі як, Typhetum angustifo-
liae, Eleocharitetum palustris, Scirpetum lacustris, Myriophyllo-Nupharetum тощо. Такі озе-
ра переважно незначно заростають. Для них характерне найбільше флористичне та 
ценотичне різноманіття. Малі заболочені озера (Навраття, Кругле, Довге) з 
торф’янистим субстратом, берегова лінія яких зливається з оточуючими болотними 
масивами, інтенсивно заростають. На кінцевих етапах вони перетворюються у верхо-
ві болота. Переважно на таких озерах формуються сплавини, утворені Comarum 
palustre L., Menyanthes trifoliata L. та іншими болотяними видами. Водне плесо повніс-
тю зайняте ценозами Stratiotetum aloidis, Hydrocharitetum morsus-ranae, Lemno-Utricu-
larietum vulgaris. У невеликих за площею евтрофних озерах з потужними мулистими 
субстратами (Линовець, Велике Чорне, Климівське) також відбувається процес забо-
лочення. Однак, внаслідок відсутності торф’яних субстратів, на кінцевих етапах зарос-
тання вони перетворюються у низинні болота. Для них характерні ценози, приурочені 
до евтрофних водойм з мулистими субстратами, такі як Ceratophylletum demersi, Lem-
netum minoris, Elodeetum canadensis, Typhetum latifoliae. 

Оскільки протягом останніх років значно змінився гідрологічний режим озер 
ШНПП, збільшився рівень трофності та ступінь антропогенного навантаження, 
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доцільно проводити постійний моніторинг вищої водяної рослинності. Це дозво-
лить вчасно виявити негативні тенденції та вжити заходи щодо їх попередження. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТРОПОПРЕСІЇ НА ХВОСТАТИХ 
ЗЕМНОВОДНИХ РОДУ TRITURUS (RAFINESQUE, 1815) 
З МЕТОЮ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ВИСОКОГІР’Ї ЧОРНОГОРИ 

(УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)
Гаврилюк О. В.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів

Українські Карпати розташовані майже у центрі Європи є місцем стикання меж 
ареалів західних та східних видів наземних хребетних, а разом з тим районом, 
який має певну фауністичну відокремленість, що підкреслюється наявністю енде-
міків видового та підвидового рангів. На особливу увагу у цьому відношенні за-
слуговують хвостаті земноводні роду Triturus (Rafi nesque, 1815), які у високогірних 
гідроекосистемах Карпат відіграють ключову роль у структурі біологічних угрупо-
вань і потоці речовини та енергії. У Чорногорі трапляються два види роду Triturus 
(Rafi nesque, 1815): тритон карпатський (Triturus montandoni Boul.) і тритон альпій-
ський (Triturus alpestris Laur.) [6]. Обидва види занесені до Червоної книги України 
і охороняються Бернською конвенцією [1,5]. Але людська дiяльнiсть, як у минулi 
столiття, так i протягом останнiх десятилiть, наклала вiдчутний вiдбиток на 
цiлiснiсть природних екосистем. У зв’язку з загрозливим зростанням рекреаційно-
го впливу на високогірні екосистеми загалом, і на водойми зокрема, потрібно про-
стежити вплив антропопресії на місцеві популяції тритонів й порівняти її наслідки 
у різних екологічних умовах. 

На сьогоднішній час охорона хвостатих земноводних роду Triturus у Чорногорі 
здійснюється у Карпатському національному природничому парку (КНПП), Карпат-
ському бiосферному заповiднику (КБЗ), а також у ряді інших об’єктів природно-
заповідного фонду (ПЗФ) України, нижчих за рангом. Але, при всій повазі до здобут-
ків існуючих природоохоронних резерватів у Чорногорі, треба зазначити, що всіх цих 
зусиль недостатньо для збереження біологічного розмаїття цього гірського масиву. 

Ефективність охорони тритонів на об’єктах ПЗФ залежить, у першу чергу, від на-
явності об’єктивної інформації про стан місцевих популяцій. З огляду на це надзви-
чайно важливими є відомості щодо поширення цих видів та біотопів їхньої репродук-
ції у Чорногорі. Оскільки строгої приуроченості хвостатих земноводних роду Triturus до 
висотних рослинних поясів немає, то важливою лімітуючою умовою їх поширення 
слід вважати наявність водойм, придатних для їхнього існування. На досліджуваній 
території особини цих видів заселяють різноманітні водойми як природного, так і ан-
тропогенного походження: озера, озерця, та дощові калюжі. Загалом упродовж 2007–
2009 рр. тритони виявлені у 11 водоймах високогір’я Чорногори, які відрізняються між 
собою різними еколого-ценотичними умовами, рівнем антропогенного навантаження 
та різним висотним градієнтом. Високогірні озера заслуговують на увагу не тільки як 
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наслідки ерозійної та акумулятивної діяльності давніх льодовиків, але й як раритет-
ні стабільні екосистеми [3]. Гірський клімат, особливості рельєфу сприяють більшій 
ізоляції окремих водойм і зумовлюють ізольованість угруповань гідробіонтів, пере-
творюючи їх на окремі локалітети без істотного обміну генофондом. З шести висо-
когірних озер тритони траплялись у трьох: Несамовите (1748 м н.р.м.), Брескул 
(1739м н.р.м.), Верхнє озеро урочища Озірного (1628 м н.р.м.) [2]. Серед озерець 
тритони траплялись: на зх. схилах г. Бребенескул (1873 м н.р.м.), в ур. Гаджина 
(1684 м н.р.м.), на зх. схилі. г. Петрос (1804 м н.р.м.), на сх. схилі г. Павлик (1520 м 
н.р.м.), на сх. схилі г. Павлик (1506 м н.р.м.), на сх. схилі г. Павлик (1484 м н.р.м.), на 
зх. схилі г. Петрос (1464 м н.р.м.). Вище верхньої межі лісу на сх. схилах г. Пожижев-
ська проходить ґрунтова дорога, у коліях якої утворився ряд калюж (1380–1392 м 
н.р.м.), які заселяли тритони двох видів. 

Антропогенний вплив на високогірні водойми та, тритонів зокрема, можна 
окреслити трьома факторами: рекреацією, полонинським пасовищним господар-
ством та прокладанням ґрунтових доріг. 

Перший фактор є відносно молодим, але темпи його зростання за останні 
10–15 років не можуть не викликати занепокоєння. Незважаючи на примітивну ту-
ристичну інфраструктуру, Чорногора є одним з найбільш відвідуваних масивів 
Українських Карпат. Найбільший антропогенний вплив чиниться на водойми, що 
розташовані на основних туристичних шляхах, наприклад оз. Несамовите. Засмі-
чення басейну та акваторії цієї водойми зумовлює пришвидшення темпів евтро-
фікації, погіршує кисневий баланс водойми [4]. Рекреаційна діяльність може до-
сить швидко привести до зміни тритонами не тільки трофічних але й топічних 
зв’язків, що у свою чергу порушить цілісність раритетної високогірної гідроекосис-
теми. Пря ма рекреація на оз. Несамовите, а саме купання, може впливати також 
і на етологію тритонів, а саме на процеси залицяння і розмноження, а отже і на 
демографічні процеси. Ми неодноразово спостерігали, як потурбовані тритони 
ховались, а то й взагалі покидали водойми. 

Озеро Несамовите – це найбільша за площею високогірна водойма, що є міс-
цем розмноження двох видів тритонів, причому карпатського у великій кількості. 
Враховуючи необхідність збереження генетичного різноманіття популяцій карпат-
ського тритона, ця водойма може при необхідності забезпечити виживання й 
адаптованість виду до подальших змін середовища, тому вона потребує інтен-
сивних природоохоронних заходів особливо у період розмноження тритонів. 

Проте необхідно зазначити, що певні складові рекреації несуть і несподівано 
позитивний ефект на особин тритонів. Це зокрема, стосується поліетиленових 
пакетів вздовж басейнів та акваторій високогірних водойм різного типу (озер, озе-
рець, дощових калюж). Нами було помічено, що тритони обох видів досить часто 
використовують їх для сховку. Крім того, у одній з дощових калюж схилів г. Пожи-
жевська у невеликому розкритому пакеті були виявлені перші для цієї водойми 
личинки тритонів. Очевидно таке мікросередовище характеризувалось темпера-
турним режимом, сприятливим для розвитку личинок.

Випасання у басейнах водойм має цілий ряд негативних наслідків, які можуть 
бути особливо критичними для невеликих гідроекосистем. При дії цього чинника 
змінюється і частково знищується рослинний покрив, що сприяє змиву ґрунту в 
акваторію, підвищуючи мутність і сприяючи замулюванню й заростанню водойм. 
Змінюється хімізм води внаслідок внесення алохтонної органіки [4]. Використан-
ня озерець для водопоїв худоби, руйнує їх прибережні біотопи, різко збільшуючи 
мутність води. Особливо небезпечна така ситуація у період ікрометання. З однієї 
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сторони ікра може зазнати механічних пошкоджень, а з другої, таких пошкоджень 
можуть зазнати самі самки тритонів, які масово скупчуються у прибережній зоні 
для ікрометання. Так в озерцях схилів г.Павлик всього лиш на невеликому відріз-
ку берега 0,20,3 м² було виявлено 7 самок тритона карпатського, що відкладали 
ікру. У цих же водоймах знаходили роздушених тритонів та тритонів без кінцівок. 
У деяких таких водоймах тритон альпійський, що є більш чутливим до мутності у 
порівнянні з карпатським, взагалі не траплявся. Хоча випасання володіє негатив-
ними аспектами по відношенню до тритонів, кількавікове ведення полонинського 
господарства можливо індукувало певні пристосування у тритонів до цього фак-
тора, про що свідчить відносно висока їхня щільність. 

Прокладання ґрунтових доріг можна вважати позитивним фактором, що сприяє 
збільшенню кількості водойм, де відбувається розмноження тритонів, та відповідно 
розселенню цих тварин на нові території. Водоймам антропогенного походження 
(рови, калюжі в автомобільних коліях) властива висока щільність хвостатих земно-
водних, тому такі водойми можуть слугувати своєрідними буферами для збережен-
ня генетичного різноманіття їх популяцій. Крім того, спрямоване створення таких 
водойм можна рекомендувати для штучного збільшення чисельності локальних по-
пуляцій тритонів, так як такі заходи є відносно недорогими та ефективними. 

Ще один антропогенний фактор впливу на хвостатих земноводних роду Tritu-
rus , який ми не виділяли вище, є наукова діяльність. Так, Н.А. Полушина (1977) 
вказує на майже повне зникнення карпатських тритонів із низки мілководних озе-
рець г. Петрос, де у середині 60-х років їх тисячами брали для біохімічного аналі-
зу сироватки крові. На сьогоднішній час цей фактор втратив свою актуальність, 
оскільки з плином часу удосконалились методи вивчення живого.

Виходячи із результатів аналізу факторів антропогенного впливу на хвостатих 
земноводних роду Triturus, можна сказати, що загалом контрольована антропо-
пресія не принесе помітної шкоди високогірним водоймам і тритонам, зокрема, 
про що свідчить їх широке розповсюдження на досліджуваній території. Водно-
час, подальше посилення антропогенної трансформації може призвести до непе-
редбачуваних наслідків. Тому для стабільного в екологічному плані розвитку ма-
сиву Чорногора необхідне досягнення консенсусу між природоохоронною робо-
тою, рекреаційним використанням і господарською діяльністю, як в межах ПЗФ, 
так і поза ним. 

Для ефективного збереження біотичної різноманітності Чорногори такі дослі-
дження повинні бути системними, що дасть змогу виробити чіткі підходи й крите-
рії моніторингу та запропонувати оптимальні шляхи збереження унікальних вод-
них екосистем високогір’я. 

1. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 
(Берн, 1979 рік). – К.: Мінкобезпеки України, 1998.– 76 с. 

2. Міллер Г.П. Льодовикові озера Чорногори // Вісн. ЛДУ ім. І.Франка. Сер. геогр. – 1964. – С. 44–52.
3. Міллер Г.П. Про четвертине зледеніння Чорногори. Доповіді та повідомлення Львівського 

університету, в. ІХ, ч. 2, 1961.
4. Різноманіття планктонних ракоподібних як передумова стабільності водних екосистем 

високогір’я Українських Карпат та об’єкт моніторингу: Звіт про НДР (заключний) / Інститут еко-
логії Карпат НАНУ; Реєстр. № 0207U008178. Львів. 2007. 127 с.

5. Червона    книга України. Тваринний світ / Під заг.ред. М.М.Щербака – Київ: Українська енцикло-
педія ім. М.П.Бажана, 1994 – 464 с.

6. Щербак Н.Н., Щербань М.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Украинских Карпат. – Киев: 
Наук. думка, 1980. – 268 с.



21

ГНІЗДОВІ ПОСЕЛЕННЯ ПРУДКИХ ОЧЕРЕТЯНОК 
(ACROCEPHALUS PALUDICOLA VIEILLOT, 1817) 

У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
Гнатина О. С., Горбань І. М.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Підтримка стабільності популяцій та гніздових біотопів рідкісних, червонокниж-
них видів на заповідних територіях є важливим завданням об’єктів природозаповід-
ного фонду. Проте визначений статус заповідних зон як територій, де заборонена 
будь-яка діяльність не завжди сприяє виконанню їх основної мети. На території 
Шацького НПП гніздується вид, що знаходиться під глобальною загрозою зникнен-
ня – очеретянка прудка Acrocephalus paludicola. Охорона цього виду здійснюється 
шляхом підтримки осокових торфових боліт у природному стані. Тривалий час усі 
головні гніздові території цієї очеретянки були зосереджені у заповідних зонах наці-
онального парку. В останні роки, у зв’язку з обговоренням питання про збільшення 
загальної території Шацького НПП, вирішується питання зміни окремих меж запо-
відних зон із загальним збільшенням площ абсолютної заповідності. Надалі це пи-
тання потребуватиме змістовного обговорення щодо вирішення механізмів під-
тримки та управління природними екосистемами, які вза ємо пов’язані з традицій-
ним природокористуванням, але потрапляють у зони абсолютної заповідності у на-
ціональних парках. Саме в таких умовах опинилась частина гніздових біотопів пруд-
кої очеретянки на торфових болотах у Шацькому НПП, які потребують традиційно-
го природокористування (в першу чергу у вигляді сінокосіння) задля підтримки їх 
природного стану та придатності для гніздування популяцій вище згаданого зника-
ючого виду птахів (Закала, 2007). 

На даний час на заході України важливими для збереження очеретянки пруд-
кої є території, де наявні природні умови торфових боліт, як правило це площі ІВА 
(Important Bird Areas), що мають міжнародне природоохоронне визнання, заповід-
ники та заказники. Гніздові біотопи очеретянки прудкої на заході України охороня-
ються на шести ІВА територіях, п’ять з яких знаходяться у Волинській і одна у Рів-
ненській областях: долини річок Стир, Прип’ять, Турія, Стохід, Шацькі озера та бо-
лото “Сира Погоня”, загальною площею більше 80 тис. га, на яких зосереджено 
більше 85% прип’ятської популяції виду. Частина ІВА територій входить у склад 
орнітологічних заказників, національних природних парків Шацький, „Прип’ять – 
Стохід” та Рівненського природного заповідника. Проте сьома частина популяції 
знаходиться за межами природо-заповідного фонду. Це переважно дрібні популя-
ції, які на даний час знаходяться в загрозливому стані (Закала, Горбань, 2005). 

Гніздові ділянки виду у національних парках та заповіднику переважно знахо-
дяться у заповідних зонах, де заборонена будь-яка діяльність. Проте така позиція 
щодо охорони даного виду не зовсім виправдана, оскільки необхідним є підтрим-
ка осокових торфових боліт у стабільному стані, що передбачає викошування 
осок та випасання худоби. Така господарська діяльність, як виявилось, має при-
родоохоронне значення, і в даному випадку, попереджає заростання гніздових бі-
отопів чагарниками та очеретом. На деяких територіях, що входять у межі заказ-
ників, ІВА і навіть Шацького НПП необхідним стало також вирубування частини 
вербових кущів, які інтенсивно затягують відкриті простори торфових боліт і тим 
самим суттєво погіршують комунікаційні та трофічні можливості прудких очеретя-
нок у час гніздування. Тому зараз необхідно вирішувати питання наукового об-
ґрунтування та юридичної спроможності проведення важливих господарських ро-
біт з вирубування високих вербових чагарників на болотах у Шацькому НПП.
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За останні десять років дослідження очеретянки прудкої у Шацькому НПП від-
мічене коливання чисельності виду, що головним чином корелювало із рівнем 
води на торфових болотах у середині травня – червні. У 2009 р. чисельність оче-
ретянки прудкої на болоті Уничі досягала 25 співаючих самців і була найвищою за 
останні роки (відома вища чисельність лише у 2005 р.). За кілька останніх років 
щільність поселення прудкої очеретянки на цьому болоті перевищувала середню 
щільність у 2,5–3 рази. Середня глибина води на болоті Уничі в червні становила 
14,49 см (9–20 см, 13–15 см найчастіше). Очевидно, у зв’язку із оптимальним 
рівнем води на болоті, нами також виявлено співаючих самців на ділянках боло-
та, де раніше вони не були відмічені. Високий рівень води на болотах і прилеглих 
територіях, викликаний рясними дощами у травні та червні, став причиною того, 
що болото в період розмноження виду не викошували. Можливо місцеві жителі 
будуть косити осоки пізніше. У зв’язку із більшою чисельністю виду на болоті Уни-
чі здійснено відлов та кільцювання самців очеретянки прудкої. Всього закільцьо-
вано вісім самців. У них також взято пір’я (два найбільш внутрішніх махових і три 
покривних спини) для ізотопного аналізу.

На іншому болоті південніше с. Мельники чисельність виду збільшилась, але 
не так помітно, як на сусідньому болоті Уничі. Рівень води на гніздових територі-
ях очеретянки прудкої був вищий, але в оптимальних межах, проте на значній те-
риторії болота рівень води був досить високим (у середньому близько 20 см, міс-
цями 30 см), купини осоки виявилися затопленими, що не сприяло влаштуванню 
гнізд прудких очеретянок та багатьох інших видів птахів, проте декілька самців 
співали на ділянках, де раніше не були відмічені. На початку липня рівень води 
почав спадати і частина птахів все ж таки гніздувалась, обираючи найбільш спри-
ятливі ділянки для влаштування гнізд. 

Чисельність співаючих самців на болотах Шацького НПП у 2009 р. ми оцінює-
мо як 24–25 ♂♂ на болоті Уничі та дев’ять ♂♂ на болоті південніше с. Мельники. 
Крім того, виявлені також невеликі поселення по один-чотири самці на осокових 
болотистих ділянках навколо озер Люцимер, Світязь, Соминець, Пулемецьке, де 
в ряді випадків у останні роки вид не був відмічений на гніздуванні. Загальна кіль-
кість співаючих самців прудких очеретянок у 2009 р. на торфових болотах Шаць-
кого НПП оцінена у 49 особин. Таким чином, вирішальним фактором впливу на 
стан гніздових біотопів та популяцій очеретянки прудкої є рівень води на гніздових 
територіях у кінці травня – на початку червня, а також стан осокових заростей на 
торфових болотах, особливо важливим є фактор щорічного викошування старих 
осок. При цьому слід зауважити, що у минулі роки все менше боліт на території 
Шацького НПП викошували. У 2008 р. викошували тільки незначну частину боло-
та Уничі. Отже, роль високого весняного рівня води мала дуже важливе значення 
для заселення торфових боліт прудкими очеретянками у 2009 р. 

У гніздових біотопах очеретянки прудкої обов’язково повинен проводитися від-
повідний менеджмент, для підтримання сталого стану болотних угруповань. Така 
господарська діяльність як сінокосіння, випасання худоби та вирубування кущів на 
осокових торфових болотах є необхідною додатковою умовою для підтримки існую-
чого стану болота, його придатності для гніздування прудких очеретянок та інших 
болотних рідкісних видів птахів (деякі кулики, лучні щеврики, очеретяні вівсянки, 
чирянки, білокрилі крячки). Проте, на нашу думку, визначальним фактором успішно-
го заселення та високої щільності гніздових популяцій прудких очеретянок є достат-
ньо високий рівень води, що доводять дослідження. Таким чином, основна природо-
охоронна діяльність щодо збереження природного стану торфових осокових боліт 
(тут також зростає ряд червонокнижних видів флори), які є єдиним гніздовим біото-
пом для зникаючого у світі виду – прудкої очеретянки, повинна бути спрямована 
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саме на покращення гідрологічного режиму боліт, підтримки їхнього природного рів-
ня обводнення. Оскільки болота парку пов’язані меліоративною системою, опти-
мальний рівень води на них можна підтримувати шляхом тривалого перекриття 
шлюзів. Проте, для існування природного рівня води на торфових болотах Шацько-
го НПП існують й інші загрози, навіть такі, які виникають на міжнародному рівні і 
формуються за межами Шацького національного парку. Руйнівним для стану по-
ліських боліт, і зокрема в першу чергу Шацьких осокових боліт є запроектоване бу-
дівництво Хотиславського кар’єру будматеріалів (Брестська область, Білорусь). 
Згідно попередніх технічних характеристик передбачена площа кар’єру становить 
240 га, глибина – 35 м, його експлуатація розрахована на 45 років. Плановий водо-
відлив при осушенні кар’єру за проектом у перший рік розробки – 10 тисяч кубів на 
добу з наступним збільшенням до 48 тисяч. Близьке територіальне розташування 
й величезна потужність запроектованого кар’єру може призвести до переосушення 
на території України 40-ка тисяч га угідь, що фактично означає обміління та втрату 
озер і боліт (Зузук, Залеський, 2007, Кукурудза, Койнова, Ривчук, 1997). У зв’язку з 
такою загрозою для осокових боліт Шацького НПП та зникаючого виду – прудкої 
очеретянки (з найвищим міжнародним природоохоронним статусом у світі), існує 
потреба розвитку міжнародної співпраці щодо збереження репродуктивних популя-
цій даного виду на території Західного Полісся.

Наукові польові дослідження у 2008-2009 рр. підтримані згідно програми моні-
торингу екосистем Західного Полісся науково – дослідної частини Львівського наці-
онального університету імені Івана Франка (профінансовані Міністерством науки та 
освіти України, номери державної реєстрації № 0106U001323 та № 0109U002094).
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ГНІЗД СИНИЦІ ВЕЛИКОЇ 
(PARUS MAJOR L., 1758) ЗІ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ 

У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
Гнатина О. С., Шкаран В. І., Сребродольська Є. Б., Савицька О. М.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Птахи-дуплогніздники є своєрідною групою тварин, які потребують наявності при-
родних чи штучностворених порожнин для влаштування гнізд. У стиглих лісах вони 
заселяють дупла старих чи хворих дерев, досягаючи значної чисельності. Проте 
у молодих лісах наявність придатних для гніздування місць є вагомою перешкодою 
для гніздування. Синиці завжди були важливою складовою угруповань. Вони спожи-
вають велику кількість комах, тим самим регулюючи чисельність комах-шкідників, що 
руйнують деревні породи. Розвішування штучних гніздівель у молодих соснових лісах 
приваблює значну кількість птахів. Таким чином, коли питання місця для побудови 
гнізда більше не є проблемою, постає питання гніздових матеріалів. У своїй роботі 
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ми проаналізували будівельні матеріали гнізд синиці великої з дуплянок. Переважа-
юча кількість гнізд зібрана у молодому (приблизно 50 років) сухому сосновому лісі, де 
на певних ділянках був наявний підріст дуба чи берези, а також присутні чорниця, ве-
рес, мохи чи лишайники та декілька гнізд – з молодого вільхового лісу.

У даній роботі проаналізовано гнізда синиці великої (n = 13), зібрані протягом 
червня-липня 2008–2009 рр. Гнізда забирали після вильоту пташенят, а деякі піс-
ля неуспішного гніздування. Розбір гнізд на складові компоненти здійснювали у 
камеральних умовах. Спочатку їх зважували, описували складові зовнішньої і 
внутрішньої частини гнізда, після чого здійснювали розбір на складові компонен-
ти. Кожен компонент зважували і оцінювали його частку (за масою) у гнізді. Окре-
мо відмічали наявність компонентів антропогенного походження.

Характерною особливістю структури гнізд синиці великої із дуплянок є щільне 
переплетення моху і шерсті тварин, які утворюють м’яку внутрішню частину гніз-
да з відмінними теплоізоляційними властивостями. Часто сюди входять також 
дрібні стебла злаків, а у випадку успішного гніздування також значна кількість злу-
щеного епідермісу пташенят. Серед тваринних компонентів виявлено шерсть ко-
сулі, зайця, часом волос коня та пір’я синиці (зазвичай пухове) і курки. Компонен-
ти вистилки настільки щільно переплетені між собою, що їх сортування на скла-
дові є клопіткою працею, яка займає багато часу. Зовнішні стінки гнізда складають 
мохи, іноді з певною домішкою шерсті та дрібних стебел злаків. Лише одне гніздо 
мало зовнішні стінки, утворені лусками кори сосни (Pinus silvestris L.). 

Серед будівельних матеріалів розібраних гнізд синиці великої виявлено: мохи, 
хвою сосни, луски кори сосни та берези (Betula sp., L.), фрагменти кори та дере-
вини, корінці, гілки чорниці (Vaccinium myrtillus L.), вересу (Calluna vulgaris (L.) 
Hull) та інших дводольних рослин, листя злаків, лишайники, шерсть і волосся 
ссавців, пір’я птахів та компоненти антропогенного походження. Фрагменти кори, 
волокна злаків та лубу, листя берези та папороті були присутні в поодиноких гніз-
дах у невеликій кількості. Очевидно у гніздо вони потрапили випадково.

Обов’язковим компонентом усіх гнізд синиці великої є мохи та шерсть. У гніз-
дах переважали мохи: від 3 до 22,9 г в одному гнізді (у середньому 13,0±1,9 г), що 
становило від 8 до 89% за масою (у середньому 57%). До категорії “шерсть” ми 
враховували шерсть і волосся ссавців, пір’я птахів та штучні волокна. Тут значно 
переважали останні та шерсть ссавців, що складало від 0,1 до 17,3 г (у середньо-
му 6,1±1,3 г) на одне гніздо, із масовою часткою від 1,0 до 72,3% (у середньому 
33,6%). У 92,3% гнізд була виявлена хвоя сосни. У чверті з них її маса була незна-
чною – до 0,1 г. Очевидно цей компонент був зібраний разом із мохом. Проте в ін-
ших гніздах хвоя сосни становила в середньому 2,1±1,0 г (6,8% за масою), сягаю-
чи до 10,2 г, що становить 23,7% за масою. Добре представленими були також 
луски кори сосни та стебла дводольних (масова частка близько 10%), корінці 
(4,2%), злаки (2%), інші компоненти займали менше 0,5%.

Кількість складових компонентів у гнізді становила від трьох до десяти (у серед-
ньому 6,3), найчастіше шість-вісім. Маса гнізд становила від 15,6 до 62,9 г (у серед-
ньому 35,7±4,3 г). Можливо розміри і маса гнізд визначається розмірами порож-
нини, де влаштоване гніздо.

Серед компонентів антропогенного походження виявлено штучний пух, нитки 
(червоні, сині, фіолетові, білі), частини поліетилену, вату, жилки для риболовлі, які 
птах міг зібрати поблизу на території відпочинкових баз. Більшість гнізд (близько 
62%) містили штучні компоненти. Їхня масова частка була невеликою, проте у 
двох гніздах цей компонент був досить вагомим (11,5% та 43,6%), що може свід-
чити про пластичність вибору гніздових матеріалів.
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Більшість гнізд мали подібні будівельні матеріали, проте одне досить відрізня-
лося. Основним матеріалом були луски кори сосни, шерсть і стебла дводольних. 
Масова частка моху становила 8%. У цьому гнізді були присутні також листя па-
пороті. Ще в одному гнізді виявлено грудки землі. 

Будівельні матеріали синиця велика збирає неподалік гнізда (усі компоненти 
гнізд були виявлені у гніздовому біотопі виду) і використовує подібні за структу-
рою та фізичними властивостями компоненти антропогенного походження.

РІД RUBUS L. (ROSACEAE JUSS.) У ФЛОРІ БІЛОРУСІ
Гончаренко В.І.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Дослідження складних таксономічних груп рослин із значним ступенем біологіч-
ної різноманітності є актуальним з огляду на виявлення нових або підтвердження 
наявності “забутих” видів флори. До таких груп поряд із іншими належить рід Ru-
bus. Цей рід у флорі Білорусі представлений невеликою кількістю видів. Спеціаль-
ні дослідження видового складу і поширення ожин у Білорусі не проводились, 
а відомості про представників цього роду можна знайти в окремих флористичних ро-
ботах. Так, в останньому за часом флористичному зведенні „Определителе высших 
растений Беларуси“ Л.Г.Сімоновіч (Симонович, 1999) наводить 5 видів: R. cha-
maemorus, R. saxatilis, R. idaeus, R. nessensis та R. caesius. Наявність цих видів у 
складі флори сьогодні не викликає сумнівів. У 2002 році для території республіки був 
наведений Rubus x pseudoidaeus (Weihe) Lej. (R. idaeus x R. caesius) (Красовская, 
2002). Але поряд з цим хорологія вище наведених видів є недостатньо вивченою. 

Унаслідок проведення інвентаризаційних і критико-таксономічних досліджень 
вдалося уточнити видовий склад роду Rubus флори Білорусі. Уперше для цієї тери-
торії було виявлено 3 види: R. plicatus Weihe et Nees, R. hirtus Waldst. et Kit., R. or-
thostachys G.Braun. Досліджуючи гербарні зразки, які нами були зібрані в 1999 р. на 
території Білорусі, зокрема у Брестській області, нами був ідентифікований R. plica-
tus (Гончаренко, 2001). Опрацьовуючи гербарні зразки, які були зібрані білоруськими 
колегами, ми виявили ще два види: R. hirtus та R. orthostachys. R. hirtus на сьогодні 
відомий із 6 локалітетів, що знаходяться у Брестській (LW, MSKU: Тихомиров, 2002; 
MSKU: Джус, 2003; MSKU: Тихомиров, 2005) та Мінській (LW, MSK:Третьяков, 2001; 
MSKU: Зубкевич, 2002) областях. R. orthostachys на сьогодні відомий із 3 локаліте-
тів, що знаходяться у Брестській області (LW, MSK:Третьяков, 1994, 1995, 2000). На 
сьогодні залишається відкритим питання про еколого-ценотичні особливості і поши-
рення виявлених видів та з’ясування східної межі їх ареалів у межах республіки. 
Нижче наводимо конспект роду Rubus флори Білорусі. 

Genus Rubus L. 
Subgenus Idaeobatus (Focke) Focke 
Sectio Idaeanthi Focke
R. idaeus L.
У лiсах, по чагарниках. – Звичайно по всiй територiї. 
Subgenus Rubus (Subgenus Eubatus Focke, 1910)
Sectio Rubus 
Subsectio Rubus 
R. nessensis W.Hall (R. suberectus G.Anderson ex Smith, R. fastigiatus Weihe et Nees) 
У лiсах, по чагарниках, на узлiссях, на берегах меліоративних каналів, узбіччі 

доріг. – Звичайно по всiй територiї. 
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R. plicatus Weihe et Nees (R. fruticosus Linnaeus non Weihe et Nees)
На узлiссях i по чагарниках, у свiтлих лiсах, на берегах меліоративних каналів. – 

Звичайно на заході країни, рідко в центрі.
Subsectio Hiemales E.H.L.Krause
Series Glandulosi (Wimmer et Grabowski) Focke 
R. hirtus Waldstein et Kitaibel 
У лiсах, на лiсових галявинах, на узлiссях. – Рiдко, на заході країни та в центрі. 
Sectio Corylifolii Lindley
Subsectio Sepincoli (Weihe ex Focke) Hayek
Series Suberectigeniani H.E.Weber
R. orthostachys G.Braun 
По чагарниках, на узлiссях, на берегах меліоративних каналів, переважно на 

грунтах, якi багатi кальцiєм. – Рiдко, на заході країни.
Sectio Caesii Lejeune & Courtois
R. caesius L. 
У лiсах, по чагарниках, на берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – Зви-

чайно по всiй територiї. 
Rubus x pseudoidaeus (Weihe) Lej. (R. caesius [var.] pseudoidaeus Weihe; R. 

idaeoides Ruthe)
У лiсах, по чагарниках, на берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – Рiдко. 
Subgenus Cylactis (Rafi nesque) Focke (Genus Cylactis Raf., 1819)
Series Saxatiles Focke
R. saxatilis L.
У лiсах, по чагарниках. – Звичайно по всiй територiї. 
Subgenus Chamaerubus O.Kuntze
R.chamaemorus L.
На сфагнових болотах. – Рiдко, на півночі країни.

1. Гончаренко В. И. Rubus plicatus (Rosaceae) – новый вид для флоры Белоруссии // Бот. журн. 
2001. Т. 86, № 8. С. 134–135.

2. Красовская Л. С. Новые для флоры Беларуси таксоны рода Rubus L. (Rosaceae) // Бюлл. 
МОИП. Отд. биол. 2002. Т. 107, Вып. 2. С. 41.

3. Симонович Л. Г. Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные // Определитель высших растений Бела-
руси. / Под ред. В. И. Парфенова. Минск: Дизайн ПРО, 1999. С. 143–163. 

ГНІЗДОВІ ПТАХИ ТОРФОВИХ БОЛІТ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ У 2009 р.

*Горбань І.М.,** Матейчик В.І.
* Львівський національний університет імені Івана Франка

** Шацький національний природний парк, смт. Шацьк, Волинська обл.

Дослідження орнітофауни торфових боліт Західного Полісся розпочато нами піс-
ля масштабних осушувальних робіт з 1982 р. Щорічні обліки гніздових птахів прово-
дились переважно на торфових болотах Шацького поозер’я (в минулому Любомль-
ський р-н) ще до утворення Шацького НПП. Згодом ці дослідження лягли в основу по-
стійного фауністичного моніторингу стану та значення осокових боліт на території 
Шацького НПП. Нагромаджені матеріали сприяли обґрунтуванню надання Шацьким 
озерам та їхнім торфовим комплексам національного та міжнародного статусу 
ІВА-територій і статусу водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення у пер-
шу чергу для збереження рідкісних видів птахів та цілісних природних екосистем. 
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Торфові болота Шацького НПП відіграли важливе значення для обґрунтування до-
цільності формування на цих територіях природних ядер Поліського міжнародного 
екологічного коридору, що об’єднує природні зони та цінності у все-європейській еко-
логічній мережі. Тож саме торфові болота виявились особливо важливими екосисте-
мами для збереження видового різноманіття птахів із багатим складом рідкісних ви-
дів, що занесені до переліків Бернської та Боннської міжнародних конвенцій, до спис-
ків регіонально рідкісних видів тварин, або ж включені до переліків національних 
Червоних книг таких країн, як Білорусь, Естонія, Литва, Латвія, Німеччина, Польща, 
Словаччина, Україна. До цих видів у першу чергу відносяться: нерозень Anas strepera, 
чирянка велика Anas querquedula, широконіска Anas clypeata, лунь лучний Circus 
pygargus, тетерук Lyrurus tetrix, журавель сірий Grus grus, погонич малий Porzana 
parva, деркач Crex crex, чайка Vanellus vanellus, коловодник лісовий Tringa ochropus, 
коловодник звичайний Tringa totanus, баранець звичайний Gallinago gallinago, бара-
нець великий Gallinago media, кульон великий Numenius arquata, грицик великий 
Limosa limosa, крячок білокрилий Chlidonias leucopterus, плиска жовтоголова Motacilla 
citreola, сорокопуд терновий Lanius collurio, сорокопуд сірий Lanius excubitor, кобилоч-
ка-цвіркун Locustella naevia, очеретянка прудка Acrocephalus paludicola, кропив’янка 
рябогруда Sylvia nisoria, кропив’янка садова Sylvia borin, кропив’янка сіра Sylvia 
communis, синьошийка Luscinia svecica, чечевиця Carpodacus erythrinus, вівсянка оче-
ретяна Emberiza schoeniclus. У переліку підкреслено ті види птахів, чисельність яких 
поступово або досить стрімко скорочується на торфових болотах Шацького НПП та 
всього Західного Полісся упродовж останніх років. У таблиці подана чисельність гніз-
дових птахів ШНПП, виявлених під час обліків 17–23 червня 2009 р.

Чисельність гніздових птахів на болотах Шацького НПП 
(обліки 17–23 червня 2009 р.) 

Види Пар/самців *№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
Botaurus stellaris Самці 1 1 2 0 1 1 0
Anas platyrhynchos Самці 2 5 7 1 5 2 1
Circus pygargus Пар 0 1 0 0 0 0 0
Circus aeruginosus Пар 2 1 2 1 2 1 1
Grus grus Пар 2 1 1 1 1 0 1
Rallus aquaticus Самці 7 6 9 3 11 4 2
Porzana porzana Самці 4 3 6 2 4 3 1
Crex crex Самці 3 2 2 2 4 2 2
Vanellus vanellus Особ. 3 3 4 2 4 2 0
Tringa totanus Особ. 4 4 3 1 4 2 0
Gallinago gallinago Самці 5 2 6 1 4 2 1
Gallinago media Самці 11 0 23 0 0 0 0
Limosa limosa Особ. 0 2 4 0 4 3 0
Numenius arquata Пар 0 0 1 0 0 0 0
Anthus pratensis Пар 5 2 6 1 3 2 2
Motacilla fl ava Пар 3 4 5 2 5 2 2
Motacilla citreola Пар 0 0 1 0 0 0 0
Alauda arvensis Самці 1 1 2 0 1 0 0
Lanius collurio Пар 12 4 6 4 5 3 3
Lanius excubitor Пар 1 1 1 0 1 0 1
Locustella luscinioides Самці 4 2 4 1 5 3 2
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Locustella naevia Самці 3 2 2 0 2 1 0
Acrocephalus paludicola Самці 25 3 9 4 4 2 1
Acrocephalus schoenobaenus Самці 7 4 5 1 5 2 2
Acrocephalus palustris Самці 2 4 3 2 2 2 3
Acrocephalus scirpaceus Самці 0 1 4 0 2 2 0
Sylvia communis Самці 3 1 4 2 3 1 2
Sylvia curruca Самці 2 1 2 1 1 0 1
Saxicola rubetra Пар 2 2 2 1 3 1 2
Luscinia svecica Пар 2 1 3 1 3 1 0
Carpodacus erythrinus Пар 2 2 3 1 2 1 0
Emberiza schoeniclus Пар 11 7 9 3 8 2 1

*Торфовим болотам у таблиці відповідають послідовні номери: 1 – болото „Уничі” площа 
близько 120 га; 2 – болото біля села Пулемець, площа близько 55 га; 3 – болото біля села Мель-
ники, площа близько 105 га; 4 – болото біля села Омельяне, площа близько 18 га; 5 – болото біля 
озера Люцимер, площа близько 75 га; 6 – болото біля озера Соминець, площа близько 11 га; 7- бо-
лото біля села Світязьські Смолярі, площа близько 14 га.

Наукові польові дослідження у 2009 р. частково проводилися згідно програми 
екологічного моніторингу науково-дослідного відділу Львівського національного 
університету імені Івана Франка (фінансовані Міністерством науки та освіти Украї-
ни, номер державної реєстрації № 0109U002094), а частково – згідно програми Лі-
топису Природи Шацького національного природного парку (фінансовані з бюдже-
ту Міністерства охорони навколишнього природного середовища України).

ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЗЕМНОВОДНИХ, 
ЯКІ Є ЗАЛЕЖНИМИ ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Горбань Л. І.
Природний заповідник „Розточчя”, смт. Івано-Франкове

За останні 25 років у популяціях земноводних Шацького національного при-
родного парку відбулись значні зміни, що пов’язані з динамікою чисельності біль-
шості видів, скороченням локальних ареалів типових біотопів та придатних для 
розмноження площ. У першу чергу у природних екосистемах почали потерпати ті 
види земноводних, які своїми біологічними циклами найбільш пов’язані з ґрунтом 
та його обробітком або іншим господарським використанням. Серед 12 видів ам-
фібій, що трапляються на території Шацького НПП, 5 видів менше або більше 
пов’язані з різними антропогенними навантаженнями на поверхневі шари грунту. 
Серед них кумка червоночерева Bombina bombina, часничниця Pelobates fuscus, 
ропуха сіра Bufo bufo, ропуха зелена Bufo viridis, ропуха очеретяна Bufo calamita. 

Спеціальні обліки земноводних, що пов’язані з різним ступенем обробітку ґрунту 
або використанням його поверхневих шарів у інший спосіб (випасання, витоптування, 
розкопування неглибоких кар’єрів), проводились нами за останні 25 років з перервами 
протягом кожних 5 років. Такі обліки чисельності земноводних, як правило, проводили-
ся на тимчасових маршрутах, а також на ділянках пасовищ та сільськогосподарських 
угіддях, що мали різний характер та ступінь ручного чи механізованого обробітку. 

Кумка червоночерева Bombina bombina – звичайний вид на всій території Шаць-
кого НПП. Спорадично трапляється у меліоративних каналах та інших рукотвор-
них водоймах, що розташовані серед сільськогосподарських угідь, на осокових 

Продовження табл.
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болотах та у населених пунктах. Чисельність зазнає незначних коливань. До голо-
вних загроз існування слід віднести забруднення стічними водами, які потрапля-
ють з населених пунктів у стоячі водойми або меліоративні канали. 

Часничниця звичайна Pelobates fuscus – найбільш пов’язана з сільськогоспо-
дарськими роботами і поверхневим обробітком ґрунту особливо у приватному сек-
торі, на городах з овочевими культурами. Цей вид зазнає впливу найбільшої кіль-
кості загроз – скорочення площ, що обробляються ручними сільськогосподарськи-
ми засобами, заростання колишніх сільськогосподарських угідь бур’янами протя-
гом тривалого часу (особливо негативно, якщо заростання триває понад 3–4 роки). 
Також до негативних факторів впливу на репродуктивні популяції цього виду відно-
ситься стрімка забудова багатьох сільськогосподарських угідь спорудами та будин-
ками, навколо яких не передбачається ведення сільського господарства. 

Ропуха сіра Bufo bufo – найбільш чисельний вид ропух у парку, популяції якого зна-
чною мірою синантропізувались. Нині стан чисельності сірої ропухи лімітується таки-
ми ж загрозами, які наведені вище для двох попередніх видів амфібій. Спостерігаєть-
ся деяке скорочення чисельності сірої ропухи за останні 10 років. Для всіх ропух зна-
чною загрозою стало збільшення автомобільного навантаження на шосейних і ґрунто-
вих дорогах, що наявні поза населеними пунктами, але поруч з різними водоймами. 

Ропуха зелена Bufo viridis в останні роки на території парку не виявлялась. Тут 
вона перебуває на північній границі свого ареалу. До значних загроз існування рід-
кісним популяціям цього виду є зменшення випасання свійських тварин на пасови-
щах, сельватизація пасовищ та не оброблюваних сільськогосподарських угідь, за-
бруднення окремих водойм та меліоративних каналів стічними водами.

Ропуха очеретяна Bufo calamita – занесена до Червоної книги України, але на 
території Шацького НПП тривалий час була широко поширеним видом. Однак че-
рез інтенсивне заростання мілководь чагарниками в головних місцях попередньо-
го розмноження (східні та північно-східні береги озера Світязь), збільшення площ 
пляжів, репродуктивна успішність цих амфібій різко скоротилась. Також до загроз 
для цих тварин слід віднести всі види загроз, які перелічені для попередніх видів 
земноводних. З цього приводу слід вказати, що саме популяції очеретяної ропухи 
у найближчі роки можуть мати найбільш негативні популяційні тенденції і різко 
скоротити свою чисельність по всій території Шацького НПП. 

СПОЛУКИ МІДІ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ УКРАЇНСЬКОГО 
ПОЛІССЯ – РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Гриб Й.В., Ситник Ю.М.
Інститут гідробіології НАН України, Київ

Постановка проблеми. Іхтіологічні дослідження поверхневих вод бассейну 
Прип'яті та поозер'я річок Західного Бугу та Прип'яті (Шацької групи озер), проведені 
в 90-х роках ХХ-го століття, показали на дуже різке зниження рибопродуктивності – 
майже на цілий порядок за півстоліття. Була звернута увага на збідненість природ-
ної кормової бази, малочисельність молоді риби. Причинами цього вважалися: 

- зростаюче за масштабами браконьєрство, яке приводило до знищення 
маточного поголів’я цінних видів риб; 

- трансформація русел і заплав річок, що порушило прохідність риби під час 
нерестових і кормових міграцій; 

- гідротехнічні та меліоративні заходи в екосистемах «русла річок – запла-
ви», що порушило умови нересту та відтворення; 

- зменшення чисельності проміжних зон-екотонів: зимувальних ям, заплав, 
заплавних озер, боліт, заплавних луків;
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- зміна характеристик бокової річкової мережі (більшість малих річок спря-
мовані, русла нівельовані та перекриті шлюзами) [3]. 

Все це має місце і зараз. Однак, ще при перших наших дослідженнях у басей-
нах таких річок Західного Полісся як Прип’ять, Турія, Горинь, Стир, Случ південна, 
була звернута увага на присутність підвищеного вмісту у воді іонів міді [1–3] – до 
10–12 мкг/дм3, при рибогосподарському нормативі 1 мкг/дм3 [3]. При відсутності 
явного джерела забруднення було зроблено припущення про наявність покладів 
мідної руди [1].

4 вересня 1996 р. у програмі „Українські телевізійні новини” (канал УТ-1) про-
звучало повідомлення про відкриття великого родовища міді на Волині та Рівнен-
щині. Повідомлялося, що уже ведуться великомасштабні розвідки та пробні про-
мислові розробки. Тобто у даному регіоні мідь є у великих кількостях і вона може 
за певних умов постійно надходити та накопичуватися у придонних шарах води 
озер. Необхідно підкреслити, що ще в 1990 р., коли науковці Інституту гідробіоло-
гії НАН України почали вперше досліджувати концентрацію важких металів у во-
дах Шацького поозер’я, постійно фіксувалися підвищені концентрації міді у воді 
всіх досліджуваних озер і найбільше у гідроекосистемі озера Чорне Велике [4–11]. 
Підтвердження про відкриття цього родовища пізніше з’явилися також і в інших 
друкованих засобах масової інформації. Зокрема, газета «Голос України» у номе-
рі від 8 квітня 1997 року повідомляла читачів, що „… Є і інша загроза для чистої 
води краю (Волині) та й усієї водної системи Дніпра. Це, як з’ясувалося, недавно 
відкрите у верхів’ї Прип’яті родовище мідної руди” [4–11]. 

Із-за постійно зростаючого забруднення довкілля в сучасних умовах майже всі 
елементи періодичної системи Д.І.Менделєєва виступають у ролі забруднювачів сере-
довища існування людини. Особливу загрозу несуть не всі метали, а лише деякі з них, 
що визначені міжнародними організаціями ООН – ФАО/ВООЗ (Міжна родна організація 
по сільському господарству та продуктах харчування та Всесвітня організація охорони 
здоров’я). До таких металів відносяться – ртуть, мідь, свинець, кадмій, цинк, кобальт, 
нікель, олово, молібден, ванадій [15]. На перший погляд, всі перераховані метали – 
природна частина довкілля. Вони входять до складу гірських порід, ґрунтів, водойм, 
містяться у всіх живих організмах. Однак, антропогенні та техногенні процеси та їхнє 
тісне поєднання суттєво змінили природні потоки хімічних елементів на такі, що 
визначають еколого-токсикологічну ситуацію в окремих регіо нах та у всьому світі. 
Скрізь вони поєднуються із поліелементною хімізацією довкіл ля по ланцюгу: джерела 
викидів – депонуючі та транспортуючі середовища – організм людини [16]. 

Хімічні властивості міді. Даний хімічний елемент відноситься до І групи хімічних 
елементів за періодичною системою Д.І. Менделєєва. Метал має високу щільність та 
високу температуру плавлення. Зустрічається як самородний метал у породах Україн-
ського кристалічного щита. В останні десятиліття ХХ-го століття проведено оконтурен-
ня покладів мідної руди у верхів’ях Прип’яті. Нами віднайдені елементи мідної руди у 
середній течії р.Турії. Руда пористої зернистої структури зеленого кольору типу мідно-
го колчедану – СuFeS2 або малахіту – Cu(OH)2CO3. На присутність покладів мідної руди 
вказує підвищений у два рази (порівняно з 50-ми роками ХХ-го століття) вміст сульфа-
тів у воді оз. Світязь та інших озер Шацької групи. Очевидно, через відкриття водонос-
них шарів, що контактують із рудою, мідь важко окислилася, а її йони легко від-
новлюються. Гідрокарбонати мають слаболужні властивості. Загальний вміст міді у 
земній корі становить 0,01%. Для отримання металу використовуються сульфідні руди. 
Зеленуватий колір металу надає плівка гідрокарбонату – (CuOH)2CO3. У присутності 
кисню мідь розчиняється за кислих умов середовища із утворенням відповідних солей. 

Джерела. Джерелами міді можуть бути атмосферні опади (західний слід), 
отрутохімікати, шахтні води, наслідки корозії мідних деталей, відходи при обробці 
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систем зворотного водопостачання, особливо великих промислових підприємств 
та атомних станцій (Хмельницька та Рівненська).

Форми міграції. У водному середовищі знаходиться у вигляді комплексів та в 
активному стані у вигляді Cu2+. За дослідженнями проф. П.М. Линника [12], пито-
ма вага активних іонів міді може складати до 10% загальної маси.

Біологічна активність. Відомо [15–18], що за своєю дією на водяні організми, 
тільки ртуть більш токсична за мідь. Висока токсичність і значна середня концен-
трація останньої у воді роблять її критичним елементом у водних екосистемах. В 
окремих випадках саме мідь, як окремо так і при синергічній взаємодії з іншими 
токсичними речовинами, може спричинити загибель риби. Темпи поглинання міді 
рибами знаходяться у прямій залежності від часу впливу та концентрації. Вста-
новлена синергічна токсична дія на риб [19–21] міді, кадмію та свинцю, міді та 
цинку, міді, цинку і фенолів, міді та фенолів. Чим вища концентрація міді у воді і 
при цьому вона знаходиться в іонній, тобто не закомплексованій формі, тим ви-
щий ефект її дії на гідробіонтів, у тому числі і рибу.

Мідь відноситься до активних металів, що приймають участь у фотосинтезі та 
впливають на засвоєння азоту рослинними організмами. Відсутність міді в ґрунтах 
веде до порушення синтезу білків, жирів, вітамінів та спричиняє безплідність рос-
линних організмів [19]. 

Методи та об’єкти дослідження. Досліджувалися річкові (Стир, Горинь, Турія, 
верхня течія Прип’яті) та озерні (Шацькі озера) екосистеми. Важкі метали визначали 
атомноабсорбційним методом із використанням диетилдитиокарбоміду свинцю.

Результати досліджень та їхнє обговорення. Порівняно із 70-ми роками 
ХХ-го століття, вміст іонів міді в річкових та озерних гідроекосистемах басейну 
Прип’яті та Західного Бугу (табл.) зріс удвічі та сягає 30 мкг/дм3, при діючих рибо-
господарських ГДК – 1,0 мкг/дм3.

Таблиця 
Вміст важких металів у водному середовищі 

річкової та озерної мережі басейну Прип’яті та Західного Бугу

№ п/п Водний об’єкт Важкі метали, мкг/дм3

Cu Zn Pb
1. р. Стир, вище м. Луцьк 20,0 12,0 сліди
2. р. Горинь, нижче Хмельницької АЕС 15,0 13,0 2,0
3.* р. Турія, м. Ковель 15,0 15,0 сліди
4.* р. Прип’ять, верхня течія 18,0 20,0 сліди
5.* оз. Острів’янське, с .Острів’я 18,0 141,0 72,0
6.* оз.Пулемецьке, с. Пульмо 27,0 78,0 189,0
7.* оз. Перемут, східний берег 32,0 177,0 74,0
8.* оз. Луки, с. Затишшя 10,0 195,0 сліди
9.* оз. Чорне Велике, біля автотраси 14,0 28,0 сліди

10.* оз.Люцимір, пляж 46,0 148,0 129,0
11.* оз.Світязь, затока Лука 43,0 96,0 273,0

ГДК рибогосподарська 1,0 10,0 100,0

* Результати 3* - 11* наведені за [13]. 
Разом із фіксацією підвищених концентрацій міді у воді відмічається також 

зростання вмісту цинку, що підтверджується відкриттям покладів свинцево-
цинкової руди у цьому регіоні.

Отже зрозуміло, що іони важких металів у водному середовищі адсорбують-
ся на завислих часточках (мулистих чи глинистих), осідають на дно, формують 
комплекси із гуміновими сполуками. Однак, знаходячись у водних екосистемах та 
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включаючись у колообіг хімічних елементів, вони мігрують трофічними ланцюга-
ми та накопичуються у біоті. Для прісноводних водойм України, найвищою тро-
фічною ланкою в екосистемі є риба. За нашими даними [14], вміст важких металів 
у м’язах вугра європейського Anguilla anguilla L. із оз. Світязь (затоки Лука та Буж-
ня) підтверджує нашу наукову концепцію. На основі отриманих результатів та про-
веденого наукового аналізу розроблено ряд дієвих рекомендацій щодо зменшен-
ня антропогенного впливу та відтворення природних умов гідроекосистем Україн-
ського Полісся. 
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РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ 
ОЗЕРА ПІСОЧНЕ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ
Гуменюк Г. Б., Грубінко В. В.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

Для гідроекосистем водойм України властиве зростання вмісту важких металів 
(ВМ), особливо їх рухомих форм, як наслідок антропічних забруднень та деформації 
біогеохімічних циклів. Дана робота містить порівняльну характеристику вмісту ВМ (ва-
лових і рухомих форм) у абіотичних компонентах двох водойм (озера Пісочне Шацько-
го національного природного парку та Тернопільського ставу), які відрізняються за гід-
рогеологічними, гідрологічними показниками та характером забруднення. Досліджен-
ня виконані у травні 2007 р. (озеро Пісочне) та у трав ні 2009 р. (Тернопільський став).

Концентрація ВМ у воді озера Пісочне перевищувала фонові значення нікелю у 
13 разів, кобальту у 2 рази. Такі значні кількості важких металів потрапляють у зону 
рекреації та відпочинку при східному (атлантичному) переносі повітряних мас із 
Катовіце-Краківського металургійного та вугільно-добувного комплексу (Польща). 
Невисокий відсоток комплексоутворення пояснюється незначним водневим показ-
ником у травні (рН – 7,1).

Відомо, що донні відклади (ДВ) є так званим депо ВМ у водоймі, особливо багато 
металів накопичується у гідроекосистемах замкнутого типу та у слабопротічних водо-
ймах, до яких відноситься озеро Пісочне, повний водообмін якого відбувається при-
близно один раз за 9 років. Гідроекосистеми такого типу є дуже чутливими до токсич-
них забруднень, а саме ВМ, які не підлягають деструкції, а лише переходять із однієї 
форми в іншу, накопичуючись у ДВ. Загальновідомо, що піщані ґрунти поступаються 
сорбційною здатністю глинистим відкладам, тому у озері Пісочному спостерігається 
підвищена концентрація валової та рухомої форм таких ВМ, як цинк, кобальт, залізо у 
2 рази та кадмій (валова форма) у 10 раз (табл.). Кобальт та цинк, концентрація яких 
перевищувала фонові значення, накопичуються у ДВ та використовуються донною бі-
отою як біогенні елементи. Залізо у великій кількості міститься у ДВ озера, що пов’язано 
із розміщенням великої кількості боліт на його водозбірній площі. З огляду на низький 
відсоток кадмію у рухомій формі, він розміщений у літогенній фракції мулу і міцно 
зв’язаний із його твердими речовинами. Результати дослідження свідчать, про висо-
кий відсоток рухомих форм деяких металів, що пояснюється невисокою мутністю води 
у малопротічних водоймах, тому 90% важких металів мігрує у розчинному стані. Кон-
центрація ВМ у воді Тернопільського ставу перевищує фонові значення у нікелю в 4 
рази, кобальту та міді в 2 рази (табл.). У кінці весни коли збільшується інтенсивність 
вегетаційних процесів, основну масу розчинених органічних речовин (РОР) складають 
гумусові речовини, які принесенні у став з поверхневим змивом. Незважаючи на 
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відому високу компексоутворюючу здатність (КЗ) гумусових речовин у цілому, в 
кінці весни відмічена найнижча їхня здатність до зв’язування металів у комплек-
си. Останнє, відповідно, зумовлює зростання концентрацій цих металів у поверх-
невих водах ставу. Напевно, низька зв’язуюча здатність гумусу, що змивається з 
поверхні, пояснюється особливістю конформацій макромолекул, при яких активні 
(координаційні) центри стають недоступними для зв’язування металів.

У Тернопільському ставі спостерігається підвищена концентрація ВМ у до-
нних відкладах, зокрема, валової форми кобальту в 9 раз, цинку в 2,5 рази, кад-
мію в 6 разів, заліза в 4 рази; рухомої форми кобальту в 6 разів, цинку у 2 рази та 
кадмію в 4 рази. 

Загальновідомо, що мідь і кобальт утворюють досить міцні комплексні сполуки 
з природними органічними лігандами. Також слід зазначити, що поверхнева взає-
модія таких комплексів з глинистими частинками (яких особливо багато у післязи-
мовий період), що складають основу глинистих мулів, є досить значною. Навесні у 
донних відкладах також формуються комплекси цинку, кобальту з органічними ре-
човинами природного походження – залишками рослин, що сформувались ще у зи-
мовий період. Викликає тривогу велика кількість кадмію у донних відкладах.

Залізо у континентальних водоймах утворює комплекси із розчиненими органіч-
ними речовинами, завислими речовинами та диспергованими частинками донних 
відкладень, що є причиною підвищеної концентрації його у донних відкладах ставу. 
Крім цього, залізо разом із марганцем утворюють окрему фракцію залізо-марганцевих 
оксидів у донних відкладах. Очевидно, різке збільшення вмісту цинку у травні, 
пов’язане із великою концентрацією заліза, бо відомо, що оксиди заліза і марганцю 
мають високу здатність до зв’язування цинку. Високий відсоток комплексоутворення 
також пояснюється високим значенням водневого показника у травні (рН 7,6).

Отримані результати свідчать також про те, що для всіх досліджених металів від-
соток рухомих їх форм у ДВ Тернопільського ставу є вищим, ніж у озері Пісочному. Це 
свідчить про вищу здатність до комплексоутворення ВМ і речовин ДВ озера. 

Склад води і ДВ озера Пісочного Шацького національного природного парку та 
Тернопільського ставу за ВМ визначаються геолого-гідрологічними, кліматичними 
чинниками та особливостями біотичних процесів, що суттєво впливає на якість води.

СТРУКТУРА ОСНОВНИХ УГРУПОВАНЬ АЛЬГОФЛОРИ 
ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ В СУЧАСНИХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
Дем’яненко В. Г.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Макрофітобентос Севастопольського узбережжя характеризується доміну-
ванням поясного типу рослинності уздовж відкритих берегів і поєднанням асоціацій 
водоростей у затоках і бухтах. Донна рослинність поясного типу включає два 
основних пояси – цистозировий та ульвовий [1]. 

Макрофіти особливо чутливі до зміни ступеня забруднення води, джерелами 
якого на сьогодні є побутові стоки та нафтопродукти, що надходять у море в 
результаті діяльності людини [3]. Зростаючий антропогенний вплив на прибереж-
ну зону призводить до значних змін у структурі макрофітобентосу [2; 4]. 

У зв’язку з цим ми поставили за мету дослідити структуру основних угрупо-
вань макрофітобентосу господарсько-промислових ділянок акваторій Севасто-
польських бухт у тих екологічних умовах, що склалися на даний час. 
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У результаті досліджень було виявлено, що ульвові фітоценози займають най-
більш мілководну частину бухт, характеризуються олігодомінантною і полідомінант-
ною структурою та мозаїчним розподілом. Фітоценози Ulva rigida трьох’ярусні, 
зімкнуті, однолітні із середнім ступенем розвитку рослинного покриву. Загальне 
проективне покриття становить 80–100%, висота заростей коливається в межах 
8–20см. Перший ярус складає пластинчаста зелена водорость Ulva rigida, яка 
визначає фізіономічність усього угруповання. У весняно-літній період у першому 
ярусі розвивається також Enteromorpha linza. Другий ярус формують узимку – 
Bryopsis plumosa, B. Hypnoides, Callithamnion corymbosum; улітку – Enteromorpha 
intestinalis та Cladophora laetevirens. До цілорічних представників належать 
Ceramium rubrum, C. diaphanun і Gelidium crinale. Проективне покриття ярусу ста-
новить 50–60%, висота ярусу 3–4см. Третій ярус утворений дуже дрібними яск-
раво-пурпурового кольору кущиками Antithamnion cruciatum і Lomentaria clavellosa. 
Вони стеляться на поверхні скель, каменів, черепашок молюсків. Загальне проек-
тивне покриття ярусу становить 40–60%. 

Вивчення структури фітоценозу з домінантою Ulva rigida у різних умовах її пе-
ребування показало, що вона утворює самостійні угруповання лише в напів-
захищених і захищених ділянках, забруднених каналізаційними стоками. Найкра-
ще даний фітоценоз розвивається у мезосапробних і полісапробних екологічних 
умовах забруднених ділянок бухт. Зі зменшенням забруднення ульва поступово 
втра чає своє пануюче становище. 

Дослідження видового складу цистозирового фітоценозу показало, що даний 
фітоценоз чотирьох’ярусний зімкнутий, полідомінантний, багаторічний з високо-
розвиненим рослинним покривом. Перший ярус утворений видами Cystoseira 
barbata і Cystoseira crinita, які визначають екологічний стан угруповання. На їхніх 
сланях формуються епіфітні синузії, у складі яких переважають червоні водорості 
(Ceramium rubrum, C. diaphanun, Gelidium latifolium, Polysiphonia subuliphera), бурі 
водорості (Ectocarpus siliculosus) та зелені водорості (Bryopsis hupnoides, Ulva 
rigida). Другий ярус становлять бурі водорості Cladostephus verticillatus і Dilophus 
fasciola. Проективне покриття складає 40–50%. Висота ярусу на глибині до 3 м 
становить 3–4 см, а глибше – 5–10см. Третій ярус складається з низькорослих во-
доростей Cladophora dalmatica, Gelidium latifolium. Загальне покриття складає 
60–70%, висота ярусу 1–2 см. Четвертий ярус займають коркові багрянки, що сте-
ляться на твердому субстраті. Це види Peyssonelia, Cruoriopsis і Phymatolithon. 
Проективне покриття становить 30–40%.

У результаті вивчення цистозирового фітоценозу відмічений нерівномірний 
кількісний розвиток епіфітів на цистозирі: максимальний на глибині 3–5 м, а міні-
маль ний на глибині 1 м. Причиною цього є те, що на більш забруднених ділян ках 
акваторії, якими є верхні шари товщі води, епіфітні синузії розвиваються значно 
слабше, ніж на чистих. 

Таким чином, у результаті досліджень було виявлено істотну деградацію дон-
них угруповань макрофітів, зниження нижньої межі поширення водоростей, збіль-
шення кіль кості зелених і скорочення бурих видів, більшість з яких є індикаторами 
оліго трофних вод. Отже, для збереження у регіоні Севастополя флористичного 
розмаїття морських фітоценозів, відновлення їхнього продуктивного потенціалу, 
необхідно проводити заходи щодо поліпшення якості води, скорочення обсягів 
неочищених стоків, зниження неконтрольованого рекреаційного навантаження.

1. Калугина-Гутник А.А. Фитобентос Черного моря / А.А. Калугина-Гутник. – К.: Наукова думка, 
1975.
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МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA L.) 
З ОЗЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

*Забитівський Ю. М., **Дяків Х. І.
*Львівський національний університет імені Івана Франка

**Державний природознавчий музей НАН України, Львів

Серед представників іхтіофауни Шацького національного природного парку 
лящ звичайний (Abramis brama Linnaeus, 1758) посідає важливе місце з огляду на 
його промислову цінність та значимість в екосистемі озер. Будучи остракофілом 
за спектром живлення у дорослому віці, лящ зрівноважує трофічний прес бенто-
соїдних риб на гідроекосистему. Відомо, що у річкових системах лящ утворює дві 
екотипові форми напівпрохідну і туводну, які морфологічно відрізняються най-
більшою висотою тіла, висотою лоба та діаметром ока (Павлов, 1948). Е.П. 
Зинов’єв зазначив, що при переході річної форми в озерну у ляща відбуваються 
зміни у напрямку збільшення меристичних та пластичних параметрів тіла: числа 
лусок у бічній лінії, кількостей променів в анальному плавці, антедорсальної та 
пектовентральної відстаней, величини обох лопатей каудального плавця, довжи-
ни голови і рила (Зинов’єв, 1972). У Шацькому національному природному парку 
озера Пулемецьке і Люцимер мають різні гідрологічні параметри і не сполучають-
ся водними системами, придатними для міграцій ляща. Літературних даних щодо 
морфологічної характеристики ляща у цих озерах ми не знаходили. Популяції 
цього виду розвиваються без забезпечення дрейфу генів. Дослідження морфоло-
гічної мінливості ляща з обох озер дозволить проаналізувати вплив на її форму-
вання абіотичних чинників середовища, серед яких площа, глибина водойми, 
оскільки гідрохімічні показники майже не відрізняються (Морозова, 2006). Резуль-
тати морфологічних показників меристичних ознак показані у табл. 1. 

Таблиця 1
Меристичні ознаки ляща з озер Люцимер і Пулемецьке (ШНПП) 

і з верхів’я річки Дніпро

Показники Озеро Люцимер
n = 8

Озеро Пулемецьке
n = 10

Річка Дніпро 
n = 46 (Мовчан, 1983)

D ІІІ (9) ІІІ (9) ІІІ (9)
P І (15) І (15) І (15–18)
A ІІІ (24) ІІІ (26) ІІІ (22-28)
V ІІ (8) ІІ (8) ІІ (8-10)
Squ 1 13 12 12 (13–14)
Squ 2 6 6 6–7 (8)
vert 44 43 38–48
d.f. 4–5 (5–5) 4–5 5–5
Sp.br. 19 19 18–26

З таблиці видно, що принципової різниці між меристичними показниками ляща 
з озер Люцимер та Пулемецьке і річок Південний Буг, Дніпро, Дунай та Дон не по-
мітно. Таким чином, генетична ізоляція, а також гідрологічний режим озер не ство-
рили умов для відхилень від стабільних ознак виду. 
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Відмінність у пластичних показниках представників виду з обох озер пред-
ставлені в таблицях 2 і 3 (табл. 2, 3).

Таблиця 2
Пластичні показники ляща з озер Люцимер і Пулемецьке Шацького 

національного природного парку і верхньої течії річки Дніпро 

Показники

Озеро Люцимер
n = 8

Озеро Пулемецьке
n = 10

Річка Дніпро (верхня течія) 
n = 46 (Мовчан, Смирнов, 1983)

1 2 3

М m Cv М m Cv М m

l, мм 180,75 8,25 6,45 184,00 1,00 0,77 331,6 0,23

Відносно малої довжини тіла риб 

H 35,22 2,24 8,98 34,48 0,33 1,35 38,64 0,28

h 9,99 0,48 6,86 9,94 0,16 2,32 9,96 0,12

aD 59,44 1,35 3,22 59,92 0,24 0,58 58,33 0,43

pD 35,12 0,99 4,00 33,61 0,12 0,49 32,59 0,33

PV 22,08 0,51 3,29 23,45 0,12 0,71 23,98 0,21

VA 18,14 1,44 11,23 17,15 0,10 0,80 21,25 0,17

pl 15,24 0,63 5,87 14,46 0,14 1,36 13,38 0,21

hD 25,40 0,22 1,22 23,94 0,10 0,61 22,29 0,21

lD 13,03 0,62 6,76 12,06 0,21 2,42 13,27 0,11

lP 21,80 0,11 0,71 20,76 0,06 0,40 20,53 0,22

lV 16,32 0,03 0,26 15,90 0,05 0,44 18,23 0,17

lC 22,93 0,61 3,78 23,40 0,12 0,71 23,27 0,24

hA 18,74 0,86 6,45 18,32 0,10 0,77 16,96 0,18

lA 23,57 0,72 4,30 24,37 0,01 0,02 27,66 0,21

c 24,81 0,17 0,96 23,99 0,06 0,35 23,40 0,15

с, мм 44,85 2,35 7,41 44,15 0,35 1,12 77,59 0,16

Відносно довжини голови

hc 80,21 1,15 2,03 72,93 0,13 0,24 80,42 0,76

r 28,96 0,49 2,39 28,99 0,00 0,02 27,74 0,29

o 25,92 1,14 6,19 24,80 0,14 0,82 19,63 0,23

po 47,16 1,99 5,96 50,40 0,17 0,47 50,40 0,44

іо 32,98 1,84 7,89 34,77 0,06 0,26 35,61 0,32

Примітки: H – найбільша висота тіла риби, h – найменша висота тіла, aD – антедорсальна від-
стань, pD – постдорсальна відстань, PV – пектовентральна відстань, VA – вентроа-
нальна відстань, pl – довжина хвостового стебла, hD – висота спинного плавця, lD – 
довжина спинного плавця, lP – довжина грудного плавця, lV – довжина черевного 
плавця, lC – довжина хвостового плавця, hA – висота анального плавця, lA – довжина 
анального плавця, c – довжина голови, hc – найбільша висота голови, r – довжина 
рила, o – діаметр ока, po – посторбітальна відстань, іо – ширина лоба.

Суттєвими вважаються зміни, значення різниці (Diff) між якими становить біль-
ше 3 (Правдин, 1964). З табл. 2 і 3 видно, що популяції ляща в озері Пулемецьке 
і Люцимер мають відмінність завдяки різним довжинам плавців та голови.
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Таблиця 3
Значення Diff при порівняльному аналізі ляща з озера Люцимер (1), 

Пулемецьке (2) і верхів’я річки Дніпро (3)

Показники 1–2 2–3 1–3
Відносно малої довжини риб

H 0,328 9,626 1,515
h 0,092 0,075 0,064

aD 0,349 3,215 0,782
pD 1,506 2,925 2,416
PV 2,603 2,202 3,426
VA 0,686 2,145 2,147
pl 1,213 4,273 2,794
hD 6,047 7,058 10,264
lD 1,470 5,160 0,382
lP 8,366 1,016 5,176
lV 7,333 13,180 11,071
lC 0,744 0,472 0,514
hA 0,491 6,591 2,035
lA 1,119 15,641 5,474
c 4,551 3,680 6,242

Відносно голови риб
hc 6,295 9,719 0,154
r 0,066 4,317 2,145
o 0,981 19,087 5,433
po 1,619 0,011 1,589
іо 0,969 2,582 1,406

Виявлено, що в озері Пулемецьке, яке за розмірами втричі більше ніж озеро 
Люцимер, популяція ляща має дещо меншу висоту спинного, грудних та черевних 
плавців, і незначно більшу довжину анального плавця. Оскільки довжина плавців 
може змінюватися у риб залежно від умов утримування і їх рухових можливостей, 
тому можна вважати, що це не є достатня причина, щоб чітко відмежувати попу-
ляції з обох озер (Царик, 2006). Виявляється тенденція, що в озері Пулемецьке 
лящ веде більш рухливий спосіб життя, ніж у Люцимері. Ймовірно, популяції від-
різняються за довжиною голови, яка майже на 1% більша у риб з озера Люцимер. 
За тими ж показниками – довжина плавців, довжина голови і висота голови, лящ 
з озер чітко відрізняється від річкової форми з верхнього Дніпра. 

Таким чином аналізуючи морфологічні показники, можна стверджувати, що в 
озерах Пулемецьке і Люцимер знаходяться подібні популяції виду Abramis brama L., 
як і у верхів’ї річки Дніпро, за винятком дещо збільшеного розміру голови і видовже-
них плавців, як результат пристосування до способу життя в озерах. 
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МОНІТОРИНГ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ – ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕТОД 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕНДРОФІЛЬНИХ ГРИЗУНІВ

Зайцева Г.Ю.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

Мікромамалії часто є об’єктами дослідження науковців і їм присвячено чимало 
праць зоологічного і, подекуди, екологічного змісту. Однак традиційним методом 
дослідження цієї групи ссавців і, зокрема, дрібних гризунів, є метод пастко-ліній. 
Цей метод є ґрунтовним і перевіреним роками досліджень і тисячами науковців. 
Але, на нашу думку, він має більш зоологічне спрямування. Під час використання 
цього метода важко розв’язати наукові проблеми екологічного характеру. Метод 
пастко-ліній дає відповіді на такі суто зоологічні запитання, як видовий склад дріб-
них гризунів, їх відносна чисельність, біотопічно-просторовий розподіл. Водночас, 
він тільки торкається таких аспектів, як структура популяції і перебіг репродуктив-
ного процесу. А щодо аналізу біоценотичних зв’язків – взагалі безрезультатний. 

Однак, саме біоценотичні зв’язки є ключовим фактором для розуміння ролі видів 
в екосистемі [1]. Вивчення цих зв’язків, а також детальне дослідження структури попу-
ляції, її динаміки й процесу розмноження створює підґрунтя для охоронної діяльності 
щодо окремого виду та екосистеми загалом. Разом з тим такий підхід щодо наукових 
досліджень є особливо важливим на природоохоронних і заповідних територіях.

Для вирішення вище зазначених екологічних питань у світовій практиці засто-
совують метод моніторингу штучних гніздівель [7, 14]. Він полягає у тому, що на 
певній ділянці лісового біотопу на деревах розвішують штучні гніздівлі й надалі 
тривалий час здійснюють їх перевірку (моніторинг). На території України раніше 
застосовували цей метод виключно для досліджень птахів-дуплогніздників. Але 
останнім часом моніторинг штучних гніздівель також використовують для дослі-
дження дрібних гризунів, особливу групу серед яких становлять види-дендрофіли 
[3–6, 29–30]. До облігатних дендрофільних дрібних гризунів належать усі види ро-
дини вовчкові (Gliridae), до факультативних – деякі види роду лісових мишаків 
(Sylvaemus). Загалом, в Україні група дендрофільних дрібних гризунів нараховує 
шість видів. Це вовчки горішковий (Muscardinus avellanarius), сірий (Glis glis), лісо-
вий (Dryomys nitedula) і садовий (Eliomys quercinus), а також мишаки лісовий 
(Sylvaemus sylvaticus) і жовтогорлий (Sylvaemus tauricus). 

Моніторинг штучних гніздівель дає можливість дослідити більшість екологіч-
них характеристик та біоценотичних зв’язків дендрофільних дрібних гризунів [2–6, 
8–30], зокрема: 

1. Топічні зв’язки. Під час використання штучних гніздівель між їх мешканцями 
формуються непрямі топічні зв’язки. Упродовж моніторингу спостерігають 
прояви гніздової конкуренції між різними видами дендрофільних гризунів, а 
також між ними й птахами-дуплогніздниками та соціальними комахами. 

2. Фабричні зв’язки. Упродовж гніздобудування у штучних гніздівлях дендро-
фільні гризуни використовують широкий спектр матеріалів рослинного й 
тваринного походження. Під час детального аналізу гніздобудівного мате-
ріалу визначають основні й додаткові фабричні зв’язки цих гризунів, а та-
кож їх гніздову стратегію. 
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3. Трофічні зв’язки. За залишками кормів і за наявністю кормових схованок у 
штучних гніздівлях реєструють основні компоненти трофічного раціону 
дендрофільних гризунів, а в результаті детального аналізу екскрементів 
визначають увесь кормовий спектр цих видів.

4. Форичні зв’язки. Упродовж аналізу кормового раціону визначають деревні 
породи, у поширенні яких дендрофільні гризуни відіграють істотну роль. 

5. Структура популяції. Спорудження гнізд є важливим аспектом життєдіяль-
ності дендрофілів. Вони є сутінковими видами й денний час проводять у 
гніздах. Важливу роль захистки відіграють у період розмноження цих ви-
дів. Також у гніздах дендрофільні гризуни частково харчуються. Отже, зна-
чна частина їхнього життя пов’язана із гніздом. Тому облік цих тварин саме 
у гніздах є об’єктивним методом оцінки структури їхніх популяцій. У резуль-
таті визначення статі й віку облікованих тварин отримують дані щодо ста-
тевої, вікової та етологічно-просторової структури їхніх популяцій.

6. Динаміка популяції. У відповідності до структури популяції дендрофільно-
го гризуна, визначають її сезонну й річну динаміки. Також за результатами 
обліку чисельності особин у штучних гніздівлях реєструють загальну дина-
міку чисельності й щільності популяції. 

7. Розмноження. Репродуктивний процес є одним із найважливіших в існу-
ванні популяції дендрофільних гризунів. Моніторинг штучних гніздівель за-
безпечує інформацією на всіх етапах перебігу цього процесу, від початку 
репродуктивної активності у дорослих самців навесні до дисперсії моло-
дих особин восени. Визначають також інтенсивність розмноження, репро-
дуктивний успіх і загальну динаміку розмноження у популяції цих гризунів. 

8. Активність. Спостереження особин дендрофільних гризунів у природних 
умовах у гніздах висвітлює такі процеси життєдіяльності цих видів, які ра-
ніше можна було фіксувати тільки у лабораторних умовах. Безпосередні 
дослідження у штучних гніздівлях дають відповіді на питання щодо добо-
вої й сезонної активності цих гризунів, а стосовно вовчкових забезпечують 
достовірною інформацією щодо умов і перебігу гібернації.

9. Біотопні преференції. Моніторинг штучних гніздівель доповнює дані щодо 
біотопічних преференцій дендрофільних гризунів, оскільки успішна гніздо-
будівна діяльність свідчить про сприятливі умови відповідного біотопу для 
існування виду.

10. Роль в угрупованні. Упродовж використання дерево-чагарникового ярусу ссав-
ці, птахи й соціальні комахи формують угруповання дуплогніздних тварин. 
Найяскравіше взаємодія між ними проявляється під час використання природ-
них або штучних порожнин для побудови гнізд. Метод моніторингу штучних 
гніздівель визначає роль дендрофільних гризунів у цьому угрупованні.

Отже, метод моніторингу штучних гніздівель дає можливість дослідити біоце-
нотичні зв’язки, популяційну структуру та її динаміку, а також численні біотопічні, 
репродуктивні, аутекологічні й синекологічні аспекти життєдіяльності дендрофіль-
них гризунів. Метод моніторингу штучних гніздівель є високоінформативний порів-
няно з традиційним методом дослідження дрібних гризунів. Також він ґрунтовніше, 
на противагу іншим методам, з’ясовує екологічні аспекти функціонування їхніх по-
пуляцій. Рекомендуємо його для проведення екологічних досліджень на природо-
охоронних і заповідних територіях як один із найзаощадливіших наукових методів. 
Також розвішування штучних гніздівель значно підвищує привабливість біотопу 
для заселення усіма видами дуплогніздників, у тому числі й дендрофільними 
гризунами. Наявність резерву захистків сприяє стабільності стану їхніх популяцій 
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і, загалом, забезпечує збереження видового й структурного різноманіття лісових 
екосистем, що має істотне значення на заповідних територіях.

1. Беклемишев В. Н. О классификации биоценологических (симфизиологических) связей // Бюл-
летень МОИП, отд. биологии. – 1951. – Т. 56 (5). – С. 3–30.

2. Гвоздак А. А. Соня орешниковая (Muscardinus avellanarius L.) – конкурент мелких дуплогнездных 
птиц // Вестник зоолгии. – 1977. – № 3. – С. 88–89.

3. Зайцева Г. Cтруктура популяції миші жовтогорлої (Sylvaemus tauricus) у штучних гніздівлях на 
те ри торії Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька обл.) // Вісник Прикарпатського націо-
нально го університету ім. В.Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 
В. 7–8. – С. 249–252.

4. Зайцева Г. Ю. Сезонна динаміка розмноження вовчка горішкового (Muscardinus avellanarius) 
на території Кам’янецького Придністров’я // Еколого-фауністичні особливості водних та назем-
них екосистем: наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора В. 
І. Здуна (12-13 лютого 2008 р.): матеріали конференції. – Львів, 2008. – С. 68–70.

5. Зайцева Г. Ю. Статева та вікова структура популяції вовчка горішкового в штучних гніздівлях 
на території Кам’янецького Придністров’я // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжна-
родна конференція, присвячена 20-річчю біологічного факультету ЗНУ: збірка матеріалів кон-
ференції. – Запоріжжя, 2007. – С. 137–139

6. Зайцева Г. Ю. Фабричні зв’язки в процесі гніздобудівної діяльності дендрофільних гризунів у 
штучних гніздівлях на території Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька обл.) // Біорізно-
маніття і роль тварин у екосистемах: IV Міжнародна наукова конференція: матеріали конфе-
ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 482–484.

7. Карасева Е. В., Телицына. А. Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях. Учеты чис-
ленности и мечение. – М.: Наука, 1996. – 227 с.

8. Лихачев Г. Н. Заселение искусственных гнездовий орешниковой соней (Muscardinus avel-
lanarius L.) // Экология млекопитающих и птиц. – М.: Наука, 1967. – С. 67–79.

9. Лихачев Г. Н. Использование желтогорлой мышью искусственных птичьих гнездовий на юге 
Московской области // Зоологический журнал. – 1962. – Т 41, В. 8. – С. 1270–1271.

10. Лихачев Г. Н. Размножение и численность орешниковой сони // Зоологический журнал. – 1954. – 
Т. XXXIII, В. 5. – С. 1171–1182.

11. Лихачев Г. Н. Структура популяции орешниковых сонь // Бюллетень МОИП. Отд. биол. – 1966. – 
Т. LXXI, В. 5. – С. 18–29.

12. Лихачев Г. Н. Характер использования орешниковой соней птичьих искусственных гнездовий 
// Третья экологическая конференция. – 1954. – Ч. 4. – С. 194–198.

13. Семенов С. М. Лесная соня как истребитель птиц в искусственных гнездовьях // Пути и методы 
использования птиц в борьбе с вредными насекомыми. – М.: Изд-во Мин. сель. хоз. СССР, 
1956. – С. 101–102.

14. Юшкайтис Р. А. Перспективы примения искусственных гнездовий для птиц в экологических ис-
следованиях орешниковых сонь и желтогорлых мышей // Вопр. экол. и поведения животных. – 
Вильнюс, 1986. – С. 112–119.

15. Büchner S., Stubbe M., Striese D. Breeding and biological data for the common dormouse (Muscar-
dinus avellanarius) in Eastern Saxony (Germany) // Acta Zoologica. – 2003. – Vol. 49, Suppl. 1. – 
Р. 19–26. 

16. Juškaitis R. Abundance dynamics of common dormouse (Muscardinus avellanarius), fat dormouse 
(Glis glis) and yellow-necked mouse (Apodemus fl avicollis) derived from nestbox occupation // Folia 
Theriologica Estonica.– 2000. – Vol. 5. – Р. 42–50.

17. Juškaitis R. Breeding of the common dormouse (Muscardinus avellanarius L.) in Lithuania // Natura 
Croatica. – 1997. – Vol. 6, № 2. – Р. 189–197. 

18. Juškaitis R. Mammals occupying nestboxes for birds in Lithuania // Acta Zoologica Lithuanica. 
Biodiversity. – 1999. – Vol. 9, № 3. – Р. 19–23. 

19. Juškaitis R. Relations between common dormice (Muscardinus avellanarius) and other occupants 
of bird nest-boxes in Lithuania // Folia zoologica. – 1995. – Vol. 44, № 4. – Р. 289–296.

20. Juškaitis R. Spatial distribution of the yellow-necked mouse (Apodemus fl avicollis) in large forest 
areas and its relation with seed crop of forest trees // Mammalian Biology. – 2002. – Vol. 67, № 4. – 
Р. 206–211.

21. Juškaitis R. The structure and dynamics of common dormouse (Muscardinus avellanarius L.) in 
Lithuania // Hystrix. – 1994. – Vol. 6, № 1–2. – Р. 273–279. 



43

22. Juškaitis R. Use of nestboxes by the common dormouse (Muscardinus avellanarius L.) in Lithuania 
// Natura Croatica. – 1997. – Vol. 6, № 2. – Р. 177–188. 

23. Koppmann-Rumpf B., Heberer C., Schmidt K.-H. Long term study of the reaction of the edible 
dormouse Glis glis (Rodentia: Gliridae) to climatic changes and its interactions with hole-breeding 
passerines // Acta Zoologica. – 2003. – Vol. 49, № 1. – Р. 69–76.

24. Morris P. A, Bright P. W., Woods D.  Use of nestboxes by the dormouse Muscardinus avellanarius // 
Biological Conservation. – 1990. – Vol. 51. – Р. 1–13.

25. Nowakowski W. Spatial distribution of the forest dormouse (Dryomys nitedula Pallas, 1778) 
population in the Białowieża Forest // Trakya University Journal of Scientifi c Research. Series B. – 
2001. – Vol. 2, № 2. – P. 137–141.

26. Nowakowski W. K., Boratyński P. O identyfi kacji śladów drapieżnicywa w skrzynkach lęgowych // 
Notatki Ornit. – 2000. – Vol. 41. – Р. 55–69.

27. Ociepa R. Przypadki drapieżnictwa orzesznicy Muscardinus avellanarius w budkach lęgowych // 
Not. Ornit. – 2000. – Vol. 41. – Р. 254–255.

28. Woods D. E. The use of nest boxes by the common dormouse in England // Verein der Freunde des 
Ersten Deutschen Nationalparks Bayerischer Wald. – 1996. – Vol. V. – Р. 46–48.

29. Zaytseva H. Nest material of the common dormouse (Muscardinus avellanarius L.) used in nestboxes, 
Podilla (West Ukraine) // Polish journal of ecology. – 2006. – Vol. 54, № 3. – P. 397–401. 

30. Zaytseva H. The arboreal mammals as nest-boxes inhabitants of deciduous forests on the territory 
of Podilla (West Ukraine) // Розмаїття живого. Екологія. Адаптація. Еволюція.: ІІІ Міжнародня 
конференція молодих вчених, присвячена 100-річчю з дня народження видатного українсько-
го ліхенолога М.Ф.Макаревич: матеріали конференції. – Одеса: Печатный дом, 2007. – С. 143.

НЕТИПОВІ ВИПАДКИ ГНІЗДОВОЇ ТА КОРМОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
ЗВИЧАЙНОГО ДЯТЛА (DENDROCOPOS MAJOR) НА ПОЛІССІ

Затушевський А. Т., Горбань І. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Дятел звичайний Dendrocopos major є найпоширенішим та найчисельнішим 
видом з усіх дятлоподібних, що гніздяться у західних областях України. Він засе-
ляє не лише найрізноманітніші хвойні, змішані та листяні ліси різних природних та 
фізико-географічних зон, але оселяється і в антропогенних ландшафтах (у зеле-
них зонах вздовж автомобільних та залізничних шляхових комунікацій, у садах, 
парках та скверах міст і сіл). При цьому в усіх фізико-географічних регіонах дятел 
звичайний досягає найвищої щільності серед усіх інших видів дятлів. Такі особли-
вості його еколого-фауністичного статусу викликають ряд запитань щодо проявів 
нетипової кормової та гніздової поведінки. Випадки нетипового гніздування даного 
виду викликають особливий інтерес, оскільки їх можна розглядати як “екстремаль-
ні” прояви екологічної пластичності до умов середовища зміненого антропогенним 
впливом. Такі адаптації дозволяють звичайному дятлу заселяти усі наявні у регіо-
ні лісові екосистеми і досягати високої щільності. З іншого боку, не виключено, що 
власне ріст чисельності виду, його висока щільність у різних гніздових біотопах, 
очевидно, спонукає дятла звичайного до формування нетипових трофічних адап-
тацій та використання для влаштування дупел різних конструкцій антропогенного 
походження. Тому, явище нетипової гніздової та трофічної поведінки у звичайного 
дятла може бути взаємопов’язаним як з потенційними адаптивними можливостя-
ми виду, так і з процесами популяційного характеру, що призводять до високої 
щільності гніздових популяцій. Такі процеси заслуговують на детальне проведен-
ня досліджень з метою подальшого управляння популяціями, особливо видів важ-
ливих у природних процесах біологічного захисту лісових екосистем. 

Дятли належать до активних облігатних дуплогніздників, тобто птахів, які гніз-
дуються виключно в дуплах, які самостійно видовбують. До цієї групи птахів нале-
жать усі представники ряду Piciformes, крім крутиголовки (Jynx torquilla L.), яка 
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у свою чергу також оселяється лише в дуплах, але застосовує для влаштування 
своїх гнізд лише старі природні дупла у м’яких породах дерев, або ж старі дупла 
різних видів строкатих дятлів. Цікавий той факт, що з усіх дятлів, лише крутиго-
ловка почала заселяти виготовлені штучні гніздівлі (синичники та дуплянки), які 
ми розповсюджували у лісах Шацького національного природного парку протягом 
останніх двох десятиліть. Дятел звичайний в окремих випадках з осені до ранньої 
весни використовував окремі штучні гніздівлі (шпаківні) лише для тимчасових ніч-
ліжок. У інших видів дятлів таких випадків нами не зареєстровано.

Дослідження гніздової біології звичайного дятла має давні традиції і в цьому 
напрямку з’ясовано всі характерні типи гніздової поведінки даного виду. Для об-
лаштування гнізд звичайні дятли використовують не менше 29 видів дерев (Бла-
госклонов, 1968). Видовий склад дерев, яким дятли надають перевагу для гнізд, 
різко змінюється в залежності від географічної широти. Найчастіше для видовбу-
вання дупел дятел звичайний використовує осику, дуб, березу, сосну і ялину 
(Иванчев, 1993). Оптимальна товщина стовбура дерева для дятла звичайного 
дуже невелика – 20–25 см у діаметрі, хоча зрідка дятли заселяють і дуже товсті 
(більше 70 см) дерева. У таких випадках дупло може займати не центральне міс-
це у стовбурі, а розташовуватись збоку. Птахи даного виду при виборі дерев на-
дають перевагу або сухим, або пошкодженим деревам. У повністю сухих деревах 
розташовується до 40% гнізд (Благосклонов, 1968). Але тепер ми повинні враху-
вати той факт, що більшість досліджуваної нами території на Поліссі є не газифі-
кованою і в лісах активно вибираються всі старі дерева з метою заготівлі дров для 
місцевого населення, якими переважно отоплюють житло протягом холодної пори 
року. Цей фактор слід розглядати як важливий антропогенний чинник на екологію 
дятла звичайного та цілого ряду інших видів біологічного різноманіття. 

Слід відмітити, що дятли звичайні у природних умовах, коли немає гострого 
дефіциту дерев потрібної товщини та породи, а в цілому – саме місць для гнізду-
вання, кожного року видовбують нове дупло, і часто не одне. Крім “головного” ду-
пла дятел звичайний видовбує “ініціальні” або “несправжні” дупла. Ці дупла зали-
шаються недобудованими найчастіше через невдалий вибір місця. Птахи зали-
шають їх, коли натрапляють на внутрішні сучки (Мальчевский, Пукинский, 1983). 
Не всі “ініціальні” дупла стають потім гніздовими, так само, як не всі птахи буду-
ють “ініціальні” дупла. У частини пар ритуал закладки дупла проявляється в об-
дзьобуванні льотків старих дупел. У середньому тільки 60% “ініціальних” дупел 
перетворюються у гніздові (Иванчев, 1993). Процент птахів, які гніздяться у ста-
рих дуплах, у різних частинах ареалу є різним. Наприклад, у Рязанській області 
(Росія) у старих дуплах розташовувалось 17,3 % гнізд (Иванчев, 1993), а в Ленін-
градській – 2% ( Мальчевский, Пукинский, 1983). Ці старі дупла у різних біотопах 
часто мають особливо важливе значення для вибору місць влаштування гнізда 
багатьма іншими видами птахів, які самостійно дупел не видовбують. 

Нетипова поведінка дятлів звичайних почала активно проявлятись у кінці 80-х 
років. Важливо відмітити, що такі прояви зафіксовані у різних частинах гніздового 
ареалу виду. Прояви нетипової гніздової поведінки найчастіше пов’язані із влашту-
ванням дупел у дерев’яних стовпах, як за межами населених пунктів, так і в окре-
мих селах або невеликих містах. Зокрема, у Російській Федерації, І. Н. Сірохін 
(1991) наводить цікавий приклад, який підтверджує високу пластичність звичайних 
дятлів. В Іркутську пара дятлів у травні 1987 р. видовбала дупло у стовпці огорожі. 
Як стовп було використано шпалу просочену креозотом. Дупло розташовувалось 
на висоті 52 см від землі, а льоток був направлений у двір, де часто працювали 
люди. У 1987 р. дятли там не гніздувались, а в 1988 – вивели пташенят. Подібні 
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випадки використання дятлами звичайними телефонних стовпів, просочених кре-
озотом, для влаштування дупел зафіксовані нами на Поліссі протягом 1986-2009 
рр. Зокрема, у Володимирецькому (2 випадки) та Зарічнянському (5) р-нах Рів-
ненської обл., у Любешівському (9), Любомльському (3), Камінь-Каширському (4), 
Ратнівському (4) та Шацькому (3) р-нах Волинської обл. 

Варто відмітити, що телефонні стовпи звичайні дятли часто використовують 
як присади для видобування насіння із соснових шишок (Pinus silvestris). Таке 
пристосування для дятлів є зручним, бо з дерев’яного стовпа існує добрий огляд 
місцевості, що важливо для безпеки птаха, який споживає насіння шишки (ястру-
би часто атакують дятлів). З іншого боку, той факт, що дятли носять соснові шиш-
ки на найближчі стовпи, свідчить про нестачу зручних ніш для влаштування кор-
мових столиків-“кузень” на деревах серед найближчого лісу чи насадження. Як ві-
домо, дятел звичайний – єдиний вид серед дятлоподібних, який є ентомофагом 
лише кілька місяців протягом року, з березня до серпня (Осмоловская, Формозов, 
1950; Поспелов, 1956; Севастьянов, 1959; Королькова, 1963; Формозов, 1964). 
Таке трофічне обмеження щодо ентомофагії не зменшує значення даного виду 
для біологічного захисту наших лісів. Як виявилось, насіння сосни відіграє ви-
ключно важливу роль у харчовому раціоні дятла звичайного в осінньо-зимовий 
період, через те, що даний вид у цей час стає майже повністю рослиноїдним 
(Осмоловская, Формозов, 1950; Поспелов, 1956; Севастьянов, 1959; Королькова, 
1963; Формозов, 1964). Така адаптація допомагає дятлу звичайному переносити 
складні зимові умови і бути більш осілим видом, ніж інші види дятлів, а також 
сприяє формуванню широкого гніздового ареалу. 

На Поліссі та Розточчі дятел звичайний починає живитись насінням сосни вже 
з кінця літа, найчастіше у серпні, а повністю переходить на живлення сосною або 
смерекою у жовтні-листопаді. Для живлення насінням сосни і смереки дятли ви-
користовують спеціально облаштовані “кузні” – сухі гілки та стовбури, в яких дят-
ли спеціально видовбують заглибини або використовують природні тріщини для 
утримання шишок. Згідно наших спостережень свої “кузні” дятли розташовують 
переважно на дубі – понад 70% і сосні – понад 25%, але іноді також влаштовують 
їх на березах, вільхах та акаціях. На сосні для цього дятли найчастіше використо-
вують сухі сучки, що примикають до головного стовбура або товстих гілок, обла-
мані верхівки стовбура. На дубі це найчастіше горизонтальні товсті гілки або по-
тріскана кора головного стовбура. Як правило, кузні розміщені на різних висотах 
від 4 до 10–12 метрів від поверхні землі. У місцях, де зручних місць для облашту-
вання кузень не вистачає (населені пункти, молоді насадження сосни), дятли ви-
користовують телефонні та електричні стовпи. Зокрема, у Володимирецькому 
р-ні Рівненської області з 12 стовпів, які стоять між дорогою і лісом (сосновий бір 
з домішками берези і вільхи), у 7 були виявлені кузні. Причому на одному стовпі 
їх було вісім. Цей факт підтверджує тривале і зручне застосування стовпів зви-
чайними дятлами. Подібні випадки у різні роки (2001–2008 рр.) виявлені у с. Сва-
ловичі (Волинська обл.), де більше 50% дерев’яних стовпів використовуються 
звичайними дятлами як кузні для соснових шишок.

Крім цих пристосувань відомі часті випадки застосування різних стовпів, телеві-
зійних антен, покрівельних матеріалів на житлових і нежитлових спорудах, які дят-
ли звичайні в окремі роки застосовували для здійснення токової поведінки. Так зва-
ні весняні ”барабанні дроби” рано навесні виконуються дятлами як ритуальні еле-
менти токової поведінки з метою формування меж майбутньої гніздової території. 
Але на штучних металічних предметах звучання таких дробів є особливо гучним і, 
можливо, цей факт має важливе значення для окремих самців у певних випадках. 
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Така поведінка дятлів звичайних фіксувалась нами протягом 1989–2006 рр., у Лю-
бо мль ському та Шацькому р-нах (також усні повідомлення Шкарана В.), але не 
кожного року.

Наукові польові дослідження у 2008-2009 рр. проведені згідно програми моніто-
рингу екосистем Західного Полісся науково-дослідної частини Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка (профінансовані Міністерством науки та 
освіти України, номери державної реєстрації № 0106U001323 та № 0109U002094).

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ГІЛЛЯСТОВУСИХ РАКІВ 

(CRUSTACEA, CLADOCERA)
Іванець О. Р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Гіллястовусі раки (Cladocera) один із досить чисельних рядів, що відноситься 
до класу Зяброногих ракоподібних (Branchiopoda). Відомо близько 400 видів. Із 
них в Україні знайдено близько 140 видів. У Чорному та Азовському морях понад 
10 видів. Вивченням цих організмів займається кладоцерологія – один із важли-
вих розділів карцинології, науки, що вивчає ракоподібних. 

Гіллястовусі раки мають важливе значення в процесах самоочищення водо-
йм, оскільки більшість із них є фільтраторами. Незначна кількість хижих форм 
(Leptodora, Bythotrephes), поряд із фільтраторами, в свою чергу є поживним кор-
мом для риб. Cladocera мають значну харчову цінність. Вони – основна їжа маль-
ків ряду промислових риб. Тому деяких гіллястовусих, в першу чергу дафній, спе-
ціально розводять на рибозаводах. У високогірних водоймах, які промерзають до 
дна, вони є важливим компонентом раціону деяких амфібій і птахів.

Значне поширення, невибагливість до умов культивування, швидке та інтен-
сивне двостатеве та партеногенетичне розмноження обумовили можливість ви-
користовувати гіллястовусих у генетичних дослідженнях. 

Вони, поряд з іншими організмами, є надійними біологічними індикаторами 
якості води. Деякі з них – проміжні живителі паразитів водоплаваючих птахів. 

На даний час є чимало наукових досліджень щодо особливостей біології, по-
ширення, систематики гіллястовусих раків. Разом з тим, при більш детальному 
вивченні цієї групи організмів стає зрозумілим наскільки неповними є наші дані 
щодо них. Чимало граней їх життєдіяльності є маловивченими або зовсім недо-
слідженими.

Наприклад, більшої уваги потребують роботи щодо досліджень циклів розви-
тку окремих видів. Зокрема, недостатньо з’ясовані такі характеристики як число 
генерацій, максимуми та циклічність розвитку гіллястовусих у водоймах різних ти-
пів. Такі дані особливо важливі при дослідженні продукції зоопланктоценозів.

Недостатньо вивчена фауна гіллястовусих багатьох, цікавих в екологічному 
відношенні біотопів, наприклад, слабо досліджені лісові водойми, тимчасові во-
дойми, що утворюються у зимово-весняний період внаслідок танення снігів, неве-
ликі водойми, що виникають в дуплах дерев. До цього часу погано вивчена фау-
на високогірних водойм України.

Недосліджені особливості поширення окремих видів гіллястовусих, зокрема, 
роль у цьому процесі птахів. Птахи, насамперед водно-болотяні, відіграють важли-
ву роль у переносі ефіппіумів, які можуть прикріплюватися, наприклад з болотом, 
до різних частин тіла. Недостатньо матеріалів, щодо резистентності ефіппіумів 
та яєць спокою до несприятливих умов середовища.
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Мало вивчені паразити різноманітних гіллястовусих. Зокрема, організми-епібіо-
нти, які потребують більшої кількості кисню (Vorticella та ін.), значною мірою обростають 
найбільш рухомі частини тіла гіллястовусих, наприклад, другу пару антен, кінців ки, та 
частини стулок, що найбільш інтенсивно омиваються водою. Є і такі фо ми, що менш 
залежні від кисневих умов і струменів води (Saprolegnia, Colacium та ін.). У гіллястову-
сих паразитують також різноманітні види Microsporidia, деякі трематоди та нема тоди.

Важливим є більш грунтовне вивчення особливостей харчування певних ви-
дів гіллястовусих у різноманітних типах водойм, встановлення причин масової 
появи того чи іншого виду. 

Детального вивчення потребує також з’ясування особливостей розвитку гіл-
лястовусих у штучних умовах з метою впровадження нових культур організмів, 
що швидко розмножуються для годування риб у ставкових господарствах.

Гіллястовусі раки є також проміжними живителями деяких паразитів, зокрема, 
нематод, котрі у дорослому стані паразитують у водоплаваючих птахах. З цієї точ-
ки зору вони також вивчені недостатньо.

Комплекси залишків відмерлих організмів у донних відкладах прісних водойм ви-
користовуються для аналізу розвитку і сучасного стану водойм. Тому в число стан-
дартних методів гідробіологічних досліджень доцільно включити карцинологічний 
аналіз донних відкладів. Такий аналіз дасть виразну уяву про біоценотичну ситуацію у 
водоймі.

Залишки Cladocera складають значну кількість фрагментів тварин у донних 
відкладах водойм. В озерах такі залишки накопичуються в хронологічний послі-
довності і зі збереженням кількісних співвідношень багатьох літоральних і пела-
гічних гіллястовусих, які населяли озеро. Це дає унікальну можливість прослідку-
вати за розвитком водних біоценозів з самого початку їх виникнення. На озерах 
через поверхневий стік відображаються також зміни, що відбуваються в їх басей-
ні. Зміни щодо розвитку їх біоценозів можуть також мати індикаторне значення 
для оцінки змін в довкіллі. На підставі таких досліджень можна відтворити угрупо-
вання різноманітних горизонтів відкладів. За структурою угруповань, за наявніс-
тю видів з певними вимогами до середовища можна робити певні висновки щодо 
стану природнього середовища у минулі часи.

Помітне місце на даний час у сукупності даних, що характеризують стан попу-
ляцій гіллястовусих раків мають зайняти цитогенетичні показники. Такі показ-
ники поряд з біохімічними і популяційними характеристиками угруповань гілляс-
товусих раків представляють з практичної точки зору найбільший інтерес, оскіль-
ки дозволяють на ранній стадії виявити можливі подальші прояви тих чи інших 
факторів, що можуть мати в майбутньому суттєве значення для організму і попу-
ляції в цілому. Вони є достатньо оперативними, оскільки дозволяють виявити по-
рушення процесів ще на клітинному рівні, разом з тим, вони є достатньо інте-
гральними і характеризують результат поєднання багатьох субклітинних ефектів.

Особливе місце при цьому займають дані, які відображають відхилення у про-
цесах клітинного поділу. Зокрема, має значення зміна швидкості поділу в ткани-
нах гіллястовусих раків і різноманітні порушення поділу хромосом у мітозі. Причо-
му, швидкість поділу клітин характеризує активність росту тканини і організму в 
цілому, а порушення мітозу відображають ураження генетичного апарату клітини.

Далекі до завершення цитотаксономічні дослідження гіллястовусих раків. Ці 
організми слабо досліджені з каріологічної точки зору. У багатьох організмів не 
опи сані каріотипи.

Недостатня увага приділяється фенотипічному аналізу дивергенції кладо-
церної фауни. Проте, визначення рівнів фенотипічних відмінностей між окремими 
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видами, родами і родинами дозволить кількісно оцінити дистанцію між таксонами, 
з’ясувати риси схожості і відміності у дивергентній еволюції кожної групи гіллясо-
вусих, з’ясувати фактори і механізми, що визначають ці процеси.

Не вивчені і поведінкові реакції окремих видів та патоморфологічні прояви на 
вплив тих чи інших факторів. Однак, поряд з такими критеріями як приріст тіла, 
тривалість життя організмів, їх плодовитість такі дані можуть бути суттєвими для 
математичнного моделювання стану гідроекосистем та прогнозування екологіч-
них процесів у них. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС відбулося радіонуклідне забруднення во-
дойм на значних територіях. Гіллястовусі раки, разом з іншими компонентами 
планктону, є важливим об’єктом у радіоекологічних дослідженнях. Вони – вагома 
ланка у ланцюгу міграцій радіонуклідів у гідроекосистемах, оскільки, внаслідок 
фільтраційної діяльності накопичують ці небезпечні компоненти у своєму організ-
мі. З цієї точки зору кладоцероценози, безумовно, потребують особливої уваги.

Таким чином, різностороннє вивчення угруповань гіллястовусих раків, як ком-
понентів водних ценозів, у тісному взаємозв’язку з іншими напрямками гідробіо-
логічних досліджень, є необхідною передумовою вирішення першочергових за-
вдання сучасної гідробіології.

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ 
ВІД ЧАРЛЬЗА ДАРВІНА ДО НАШОГО ЧАСУ

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

У цьому році виповнюється 200 років від дня народження Ч. Дарвіна – мандрів-
ника, геолога, зоолога-ситематика, ботаніка, фізіолога рослин, антрополога і етоло-
га. Але він є менш відомим як засновник дослідження екології дощових черв’яків.

У 1837 р. на засіданні Лондонського геологічного товариства була представ-
лена доповідь “Про утворення рослинного шару”, де Ч. Дарвін вперше зробив 
припущення про утворення гумусу дощовими черв’яками, яка була опублікована 
в 1839 р. У 1881 р., за рік до смерті, вийшла його монографія “Утворення рослин-
ного шару діяльністю дощових черв’яків”, де автор виклав результати своїх бага-
торічних спостережень і дослідів про роль грунтових олігохет в цьому процесі.

Він встановив, що люмбриціди прискорюють руйнування рослинних решток, а 
проходження органіки через травну систему спричинює їхню не тільки механічну, 
але й хімічну трансформацію з утворенням особливих гумусових речовин. Ним 
було встановлено, що копрогенний характер лучних і лісових ґрунтів Англії нео-
дноразово проходив і буде проходити через травну систему дощових черв’яків. 
Без сумніву, можна стверджувати, що це перші роботи, які присвячені екології до-
щових черв’яків. Автор своїми дослідженнями значно випередив час.

Проте, розвиток екологічних досліджень ґрунтових олігохет родини люмбриціди 
припадає на 30-і роки ХХ століття і вони мали аутекологічне спрямування. Особли-
ву увагу привернуло питання про вплив актуальної кислотності ґрунтів на поширен-
ня і життєдіяльність дощових черв’яків. Ці дослідження були започатковані Е. Ра-
манном у 1899 р. Дещо пізніше серед екологів формується думка, що оптимальна 
величина рН для життєдіяльності ґрунтових олігохет знаходиться в межах 6,0–7,0 
(Arrhenius, 1921; Moore, 1922; Phillips, 1923; Salisbury, 1925; Bodemheimer, 1935; 
Пертов, 1946). Проте Х. Ольсон (Olson, 1928) розширив ці межі від рН 4,5 до рН 8,5, 
вважаючи оптимальною реакцією ґрунту для всіх видів люмбріцід рН 8,0.
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А.І. Зражевський (1957) лабораторними дослідженнями встановив, що люмб-
риціди здатні жити у кислому середовищі ґрунту і сильнокислому грубому гумусі. 
Проведені дослідження впливу актуальної кислотності на ґрунтових олігохет до 
60-х років ХХ ст вважалися достатніми. 

Нами встановлено, що більшість комплексів дощових черв’яків є ацидофільни-
ми організмами. Вони заселяють ґрунти з актуальною кислотністю рН 4,2–6,8. Це 
відповідає спектру рН ґрунтових розчинів західного регіону України. Для кожного 
виду властивий свій оптимум актуальної кислотності, що спричинено системою 
адаптацій люмбріцід (екологічною, морфологічною, трофічною). Алкалофільний 
комплекс дощових черв’яків представлений чотирма видами. Вони колонізують 
ґрунти з високим вмістом катіонів Са2+ та актуальною кислотністю до рН 8,2. 

Нами вперше проведені дослідження величини і перебігу ОВП ґрунтів спричине-
них сукупністю дій комплексів едафічних факторів. Стенопотенціальні олігохети ак-
тивні у межах окисної і відновної зон. Еврипотенціальним люмбрицідам властивий 
широкий діапазон ОВП, який охоплює відновну й окисну зону – від помірновідновно-
го до різкоокисного. Значна флуктуація окисно-відновних умов у ґрунтових горизон-
тах призводить до вертикальної локомоції люмбрицід у межах ґрунтового профілю 
та переходу їх у стан гіпобіозу. Сезонна зміна ОВП є важливим показником функціо-
нального стану ґрунтових олігохет у проведенні комплексної оцінки їхньої життєдіяль-
ності та прогнозуванні подальшого розвитку ґрунто утворювальних процесів. 

Не зважаючи на важливість гранулометричного складу ґрунтів для життє діяль-
ності дощових черв’яків, це питання належним чином не досліджувалось. Вплив 
гранулометричного складу ґрунтів на життєдіяльність ґрунтових олігохет привертав 
увагу багатьох дослідників (Атлавините, 1958, 1966, 1973, 1975; Димо, 1938; Зра-
жевский, 1950, 1952, 1957; Guild, 1951; Kollmann sperger, 1956). Проте найближче 
підійш ла до його з’ясування О.П. Атлавініте (1975). Однак автор не вказала значен-
ня кількісних показників гранулометричного складу та співвідношення фракцій ґрун-
тових горизонтів на поширення люмбрицід. С. Нордстрьом і С. Рундгер (Nord ström 
and Rundger, 1975) вперше вказують на наявність слабкої кореляції між вмістом гли-
ни у ґрунті і поширенням дощових червів. 

Дослідження біології ґрунтових олігохет протягом ХХ сторіччя дозволили Т.С. Пе-
рель зробити висновок про наявність серед люмбрицід добре виражених морфо-
екологічних груп: підстилкової, ґрунтово-підстилкової і нірникової (Перель, 1979). 

Проведений нами аналіз гранулометричного складу фракцій ґрунтів засвідчив 
значний їх вплив на якісний і кількісний склад дощових черв’яків. Це зумовлено 
фізичними і фізико-хімічними властивостями первинних і вторинних мінералів 
гранулометричного складу ґрунтів. Нижче розглянемо вплив фракцій грануломе-
тричного складу різних типів ґрунтів на поширення люмбрицід. Досліджувані 
комп лекси ґрунтових олігохет віддають перевагу гранулометричному складу ґрун-
тів, при якому вміст мулистої фракції сягає 18–20%. Подальше збільшення її у 
верхніх горизонтах ґрунтів призводить до деградації комплексів дощових черв’яків. 
Кількісний спектр гранулометричних фракцій спряжений зі структурно-функціо-
нальною організацією комплексів люмбрицід. 

Біологічний вплив карбон діоксиду на життєдіяльність дощових черв’яків є 
мало дослідженим. Наявні лише фрагментарні відомості про поширення ґрунто-
вих олігохет родини люмбриціди залежно від вмісту СО2 у ґрунтовому повітрі (Ги-
ляров, 1949; Бусленко, 2003; Перель, 1979; Shiraishi, 1954). 

На початку ХХ сторіччя О. Варбургом (Warburg, 1919) було вста новлено, що 
відсутність карбон діоксиду у ґрунтовому повітрі має безпосередній вплив на га-
зообмін безхребетних організмів. Потрібно звернути увагу на два аспекти впливу 
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карбон діоксиду на життєдіяльність ґрунтових олігохет. Перший – толерантність 
люмбрицід до вмісту карбон діоксиду в ґрунтовому повітрі, другий – динаміка СО2 
у ґрунтовому повітрі у різні пори року і вегетативного періоду та особливості 
стратифікації його у ґрунтовому профілі.

За даними Ю.Б. Бизової та О.Л. Бизова (1973), ґрунтові олігохети Allolobophora 
caliginosa caliginosa при температурі 20°С і ґрунтовому повітрі з вмістом 3–5% СО2 
не змінюють інтенсивності споживання кисню, а при 12–14% СО2 вчетверо знижується 
споживання О2 порівняно з тим, яке спостерігали за відсутності СО2. Автори роблять 
висновок, що відсутність СО2, так само, як і наявність 3–4% газу в ґрунтовому повітрі, 
не впливають на інтенсивність споживання кисню й газообміну ґрунтових червів. 
У матеріалах М. Г. Сізової, Ю. Б. Бизової (1977), Ю.Б. Бизової та О.Л. Бизова (1973) 
описано складні реакції люмбрицід щодо концентрації СО2, О2 ґрунтового повітря. 
Зокрема, ними вивчалось питання про роль гемо глобіну у зв’язку із здатністю цих 
червів переносити тривалий дефіцит кисню. Крім того, проводились дослідження 
впливу температури на інтенсивність поглинання О2. Найбільш повні критичні 
аналізи представлені у роботі П. Едвардса і К. Бохлена (Edwards and Bohlen, 1996). 

Проведені Ю. Б. Бизовою (1965, 1973, 1977) дослідження інтенсивності спожи-
вання кисню залежно від способу життя, розмірів тіла на прикладі дощових червів 
дозволяють розглядати їх у двох напрямах. Велика статистична достовірність се-
редньої інтенсивності дихання організмів різних видів родини люмбрицід дають під-
ставу вважати, що основним морфо-екологічним групам відповідають різні рівні об-
міну. Найбільш інтенсивний обмін відзначають у підстилкових видів, зокрема у 
Dendrobaena octaedra – 192 мм3/г живої ваги на годину. Найвищий рі вень інтенсивності 
споживання О2 властивий підстилковим, ґрунтово-підстил ковим видам. 

Представники нірникової морфо-екологічної групи населяють едафотопи з 
найвищим вмістом карбон діоксиду (до 6 % і більше), ґрунтово-підстилкові морфо-
екологічні групи – до 4%. Найчутливішою до вмісту карбон діоксиду в ґрунтовому 
повітрі є підстилкова морфо-екологічна група люмбрицід.

На структуру і функції дощових черв’яків має великий вплив температура. До-
слідження впливу температури на дощових черв’яків проводили ряд вчених 
(Bodenheimer, 1935; Evans 1948; Graff, 1953; Reinecke, 1975; Reinecke and Kriel, 
1981; Schmidt, 1918; Satchell 1967). 

Нами встановлено, що вітальна температурна зона для ґрунтових олігохет 
західних регіонів України знаходиться у діапазоні: 0 – +24...+27°С. Охолодження 
організмів люмбрицід нижче 0°С призводить до криптобіозу (фізіологічного 
спокою) та пригнічення ендогенних процесів. У стані криптобіозу організми пере-
жи вають холодні і засушливі сезони року. Життя ґрунтових олігохет у біогео-
ценозах представлене різними формами прояву: біозом, гіпобіозом, криптобіозом, 
ангідробіозом, анабіозом. 

Вертикальні локомоції люмбрицід залежать від системи температурних 
адаптацій. Під впливом температури здійснюється не тільки вертикальна локо-
моція ґрунтових олігохет у верхні й нижні горизонти ґрунту, а й підготовлення 
організмів до криптобіозу. 

 Демекологічні дослідження дощових черв’яків отримали широкий розвиток у 
повоєнні роки і звичайно вони тісно повязані із новими теоріями флуктуацій, 
генетичними і біогенетичними особливостями розвитку популяцій та вивченням їх 
енергетичного потенціалу (Гиляров, Перель, 1970; Гриб, 1948; Зражевский, 1957; 
Квавадзе, 1985; Перель, 1958, 1975, 1977; Bouche, 1972, 1977; Evans, 1948; Graff, 
1953; Lavelle, 1977; Piarce, 1972). 
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В останні два десятиріччя просторовій структурі популяцій, динаміці чисель-
ності, щільності дощових червів та характеру і розміщенню організмів у популяціях 
присвятили роботи ряд науковців Л.В. Бусленко (2003), Л.В. Бусленко, В.В. Іванців 
(2004), М.В. Гика, Л.В. Бусленко, В.В. Іванців (2000), В.В. Іванців (2007), В.В. Іван-
ців, Л.В. Бусленко (2005), О.Є. Пахомов, О.М. Кунах (2005), О.В. Жуков, О.Є. Па-
хомов, О.М. Кунах (2007), В.В. Попов (2008).

Взаємодія організмів всередині популяції і за її межами є основою життєдіяль-
ності. Питання конкуренції як внутрішньовидової, так і міжвидової, можна розгля-
дати як процес збіднення певного ресурсу, незалежно від того, хто його споживає 
(Кучерявий, 2001). Питання внутрішньовидової конкуренції у межах групи дощових 
черв’яків на даний час є нез’ясованим.

 За функціональною роллю комплекси ґрунтових олігохет поділяють на пара-
тенітних, проміжних, дефінітивних господарів, господарів коменсалів, протокоопе-
раторів, “проміжних господарів – жертв”, жертв. Паратенічні господарі підтримують 
трансмісивний потенціал паразитів і, тим самим, забезпечують існування їх як си-
стеми. В еволюції життєвих циклів нематод важливе значення має таксономічний 
склад проміжних дефінітивних господарів. 

Ґрунтовим олігохетам властиві такі типи симбіозу: протокооперація, коменса-
лізм, мутуалізм, паразитизм, паразитоїдизм, хижацтво. Симбіонти люмбрицід 
пред ставлені бактеріями, грибами, грегаринами, нематодами, комахами, хордови-
ми. Необхідною умовою для формування симбіозу є ускладнення взаємних 
стосунків у процесі адаптаціогенезу обох партнерів. Здатність інвазійних личинко-
вих стадій нематод до персистування у тканинах люмбрицід (паратенічних 
господарів) є важливою функціональною адаптацією. В основі її лежить активне 
інгібування личинками нематод захисних імунних механізмів господаря, включаю-
чи утворення господарем капсул, які функціонують як біологічний бар’єр. Еволюція 
цієї групи зв’язків ішла не стільки шляхом морфологічної диференціації, скільки 
взаємної адаптації функцій організмів господаря і паразита. 

Подальший розвиток уявлення про взаємодію організмів між собою і середо-
вищем біогеоценозу отримало розвиток вчення про консорцію. В останні роки 
успішно розробляють це питання в межах групи дощових черв’яків О.В. Жуков 
(2009), О.В. Жуков, О.Є. Пахомов, О.М. Кунах (2007), В.В. Іванців (1993, 1994, 
2002, 2004, 2007).

Біогеоценологічні (синекологічні) дослідження в останнє десятиліття отримало 
належний розвиток, зокрема питання структури біогеоценозу (Жуков, 2009; Жуков, 
Пахомов, Кунах, 2007; Іванців, 2007; Пахомов, Кунах, 2005; Бусленко, 2005)

Отже, з представлених стислих данних про розвиток екологічних досліджень 
дощових черв’яків бачимо, що поштовх для цього було дано Ч. Дарвіном, а на 
даний час найбільш повно представлені аутекологічні і демекологіні дослідження, 
меншою мірою – біогеоценотичні.

ВИДОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПТАХІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ
Кийко А. О.

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр

Вивчення сучасного стану лісової орнітофауни Українського Розточчя здій-
снювалось нами протягом останніх 6 років. Дані про видовий склад, поширення 
та стаціонарне розташування лісових птахів збирали на 25 облікових маршрутах 
протягом всього року з виділенням найбільш характерних періодів у житті птахів: 
весняні та осінні міграції, період розмноження, літні кочівлі, зимівля. 
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Обліки здійснювали згідно загальноприйнятих методик. Обліки гніздових пта-
хів у різних екосистемах проводили кожного сезону з 10 березня по 10 липня. У 
першу чергу ранньовесняні обліки застосовували для представників таких рядів, 
як: Anseriformes, Falсoniformes, Strigiformes, Piciformes, окремих видів Passeri-
formes. Найбільша щільність проведених обліків припадала на період з 10 квітня 
по 20 червня. Нічні обліки гніздових сов проводили протягом 20 лютого – 1 квітня.

Свої дослідження ми проводили у соснових, широколистяно-соснових, буко-
вих, дубових, вільхових лісових біотопах ПЗ „Розточчя”, НПП „Яворівський”, МРГ 
„Майдан”, Старицького військового лісгоспу, РЛП „Равське Розточчя”. 

Фауна району досліджень налічує загалом 347 видів хребетних тварин, 270 з 
яких – птахи. Із них 165 видів (осілі-гніздові) виявлені на гніздуванні.

Із 10 видів лелекоподібних у лісових біотопах району досліджень виявлено на 
гніздуванні 3. Із 25 видів соколоподібних 3 є осілими, 7 – гніздовими, 6 – пролітни-
ми, 7 – залітними, 2 – зимуючими. Із 5 видів куроподібних 4 є осілими, 1 – гніздо-
вим. Із 5 видів голубоподібних 2 є осілими, 3 – гніздовими. Один представник зо-
зулеподібних є гніздовим. Із 10 видів совоподібних 6 є осілими, 4 – залітними. Із 9 
видів дятлоподібних 8 є осілими, 1 – гніздовим. Із 100 видів горобцеподібних 29 є 
осілими, 55 – гніздовими, 1 – пролітним, 10 – залітними, 5 зимуючих. 

У соснових лісах Розточчя загалом виявлено 59 видів птахів, з них у гніздовий 
період – 47, в осінній – 35, у зимовий – 26. У букових лісах даної території виявле-
но 67 видів птахів, з яких 45 – у гніздовий період, 40 – в осінній, 37 – у зимовий. 
У дубових лісах Розточчя виявлено 73 види, з яких 62 – у гніздовий період, 39 – в
 осінній, 31 – у зимовий. У широколистяно-соснових лісах району досліджень ви-
явлено 70 видів птахів, з яких 65 – у гніздовий період, 49 – в осінній, 37 – у зимо-
вий. У вільхових лісах Розточчя виявлено 63 види птахів, з яких 58 – у гніздовий 
період, 47 – в осінній, 32 – в зимовий. 

Рідкісними та такими, що потребують збереження у регіоні Розточчя, є 73 види 
птахів, із них 46 – це лісові види. Особливої охорони потребують лелека чорний, 
гоголь, скопа, змієїд, орел-карлик, підорлик малий, беркут, орлан-білохвіст, бала-
бан, пугач, сова довгохвоста, сорокопуд сірий.

ВИВЧЕННЯ ЧЕРВОНОКНИЖНИХ ВИДІВ РОСЛИН З МЕТОЮ 
ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ АСТРАНЦІЯ ВЕЛИКА 

(ASTRANTIA MAJOR L.)
Копитко У.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів

Завдяки різноманітній геолого-геоморфологічній будові та сприятливим ґрун-
то во-кліматичним умовам Карпати відзначаються значним біологічним різнома-
ніттям. Багатою флористичною і фауністичною різноманітністю відзначаються 
Українські Карпати (площа 37 тис. кв. км, довжина 280 км, ширина 80–100 км, сер. 
висота 1000 м, макс. висота 2061 м. На їх теренах росте понад 2040 видів судин-
них рослин ( 44% флори України), з яких більше 170 занесено до Червоної книги 
України (Стойко, 2008).

Збереження червонокнижних видів здійснюється на рівні їхніх популяцій, а не 
виду взагалі. Збереження виду взагалі можливе лише у тому випадку, коли вид 
буде представлений однією популяцією.

До найбільш інформативних параметрів популяцій належить чисельність осо-
бин, їх щільність, вікова, статева і просторова структури, а також способи самопід-
тримання та самовідновлення.
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Самопідтримання – це здатність популяцій існувати у природних (без суттєвого 
демографічного або суттєвого впливу) умовах, а самовідновлення, це відновлення 
популяцій після суттєвого втручання в її організацію (дія антропогенних чинників, 
проникнення агресивних видів тощо) [Усне повідомлення проф. Й.Царика].

Як у самопідтриманні, так і у самовідновленні визначна роль належить організ-
мам – консортам. Дослідження консорцій є надзвичайно актуальним і від нього зна-
чно залежить ефективність заходів, які розробляються з метою охорони видів.

Лише комплексне вивчення популяцій червонокнижних видів може бути під-
ставою для розробки ефективних методів їхнього збереження. Для підтверджен-
ня наведемо результати наших власних досліджень популяційної організації 
астранції великої.

Головні параметри популяцій вивчали за допомогою загальноприйнятих мето-
дик та підходів, розроблених московською школою послідовників проф. А. Урано-
ва (Ценопоп., 1976).

Внутрішню та міжпопуляційну варіабельність морфологічних ознак вивчали 
шляхом вибірки з 30 генеративних особин. Для Astrantia major L. було взято 14 
ознак: довжина стебла (загальна висота), см; довжина стебла до першого розга-
луження, см; довжина черешків розеткових листків, см; довжина центрального 
сегменту розеткових листків; ширина центрального сегменту розеткових листків, 
см; кількість розеткових листків на особину; довжина черешка стеблових листків, 
см; довжина центрального сегменту стеблових листків, см; ширина центрального 
сегменту стеблових листків, см; кількість стеблових листків; кількість зонтиків у 
суцвітті; довжина квітконосів зонтиків суцвіття, см; кількість бічних квітконосів зон-
тиків; кількість верхівкових квітконосів зонтиків на пагін.

Проведено дослідження стану 9-ти популяцій, які зростають у різних еколого-
ценотичних умовах та на різних висотних градієнтах. На північному макросхилі голов-
ного Чорногірського хребта (Карпатський національний природний парк) розташова-
ні оселище популяцій Astrancia major № 1 у котлі між г. Брескул та Пожижевська 
(1650 м.н.р.м); оселище № 2 – у болотній місцевості урочища Цибульник (1350 м.н.р.м); 
№ 3 – у Данцерському котлі (1560 м.н.р.м); № 4 – на західному схилі г. Пожижевська 
(найвища зі знайдених популяцій) (1710 м.н.р.м); № 5 – на східних схилах г. Говерла, 
верхній Говерлянський котел (1680 м.н.р.м); № 6 – в урочищі Цибульник, узлісся 
(1320 м.н.р.м). На південному схилі головного Чорногірського хребта розташоване 
оселище № 7 на Жоржових луках (1100 м.н.р.м). Оселище № 8 розташоване на рів-
нинній території Рогатинський район с. Загір’я на схилі г. Бубонець. Оселище популя-
цій № 9 знаходить на території парку „Сколівські Бескиди”, поблизу озера.

На різній висоті над рівнем моря за рахунок зміни режимів температури і воло-
гості повітря, різної сили вітру формуються популяції, які відрізняються за багатьма 
параметрами. Із зростанням висоти над рівнем моря зменшуються абсолютні 
метричні показники особин у популяціях. На висоті близько 1700 м.н.р.м. висота 
генеративних пагонів відрізняється практично вдвічі. Також встановлено, що площа 
таких оселищ популяцій є досить малою (до кількох м2). Порівняно з рівнинними по-
пуляціями відбувалися зміни як на індивідуальному, так і на груповому рівнях.

Встановлено, що найнижчі рослини ростуть на верхній межі поширення Astrantia 
major L.

Визначальними факторами, які впливають на морфометричні ознаки, онтоге-
нез і розмноження Astrantia major L. є експозиція схилу та вплив антропогенного 
навантаження.

При визначенні насіннєвої продуктивності розрізняють потенційну насіннєву 
продуктивність (ПНП) – число насінних зачатків на особину; фактичну (ФНП) або 
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реальну продуктивність, що складає певну частину ПНП – кількість зрілого непо-
шкодженого насіння на пагін або особину.

Крім потенційної та фактичної насіннєвої продуктивності, визначають ще кое-
фіцієнт насіннєвої продуктивності, який вважають індикатором відповідності умов 
виростання популяції її біологічним особливостям. Для характеристики насінного 
самовідтворення популяції використовують такий показник, як урожай насіння, 
що визначається числом насінин, що утворюються на одиницю площі.

Коефіцієнт насіннєвої продуктивності у більшості популяцій є досить стабіль-
ний. Дещо він різниться лише у популяції, яка піддається антропогенному наван-
таженню (оселище популяцій № 8). Найбільша кількість генеративних особин спо-
стерігається в урочищі „Цибульник” на висоті 1370 м.н.р.м. та у котлі між г. Брес-
кул і Пожижевська. Можна думати, що у цих двох оселищах найбільш сприятливі 
умови для росту популяцій A. major.

Консортивні дослідження відіграють надзвичайно важливу роль у вивченні та 
збереженні червонокнижних видів. На основі проведених досліджень можна зро-
бити висновок, що з особинами Astrantia major L. тісними трофічними зв’язками 
пов’язана велика кількість безхребетних тварин (комах). Серед них домінують 
види, які живляться продуктами життєдіяльності квіток і тим самим беруть участь 
у запиленні. Аналіз висотного розподілу консортів показав, що максимальне ви-
дове різноманіття характерне субальпійському поясу, зі збільшенням висоти над 
рівнем моря видове різноманіття консортів у декілька десятків раз зменшується.

Більшість досліджених популяцій представлені переважно повним набором 
особин різних вікових груп і нормальними повночленними віковими спектрами. 
Разом з тим виявлені популяції у яких відсутні окремі вікові групи – оселища попу-
ляцій на верхній межі поширення, що свідчить про несприятливі для популяцій 
умови існуванння. Також було виявлено, що для однієї з досліджуваних популяцій 
антропогенний вплив має позитивні наслідки, зокрема вікова структура A. major в 
умовах антропогенного навантаження (викошування та випас ВРХ) відрізняється 
від вікової структури в інших оселищах великою частотою проростків. Спостеріга-
ється досить високий відсоток генеративної частини вікового спектра – 18,4%, що 
піддається викошуванню – це пов’язано з високою життєвістю особин. Разом з 
тим збільшується частка прегенеративної групи вікового спектра, зокрема пере-
вага віргінільних особин – 36,8%.

До найважливіших ознак популяцій належить щільність. Щільність популяцій – 
величина мінлива. Під впливом зовнішніх факторів щільність може змінюватися 
впродовж вегетаційного сезону й окремих років. Зміна щільності зумовлюється як 
екзогенними, так й ендогенними чинниками. До екзогенних чинників належать дії 
різних біотичних й абіотичних факторів. Серед них особливе місце займає антропо-
генний фактор. До ендогенних факторів належать особливості онтогенезу особин і 
внутрішньовидова конкуренція (Стратегія популяцій рослин у природних й антро-
погеннозмінених екосистемах Карпат, 2001).

Найбільшу щільність особин Astrancia major відзначено у болотній місцевості 
урочища Цибульник – 58,7 ос/м2, що можна пояснити оптимальними умовами 
водного режиму (розташуванням біля потоку). Також максимальне значення щіль-
ності особин спостерігається у котлі між г. Брескул та Пожижевська в оселищі – 
55,5 ос/м2. Найнижча щільність особин спостерігалась при дії такого антропоген-
ного навантаження, як витоптування в Сколах.

За короткочасних антропогенних навантажень спостерігались певні пристосу-
вання у даних популяцій, а при тривалих антропогенних впливах (понад 2 роки) – 
елімінація частини особин і зниження щільності популяцій.
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Безумовно, що проведені дослідження виду A. major дають підстави ствер-
джувати важливість вивчення популяційної організації червонокнижних видів для 
їх збереження. Вважаємо, що всі закартографовані та вивченні популяції A. major 
потребують ведення постійних спостережень.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕРЕЗОВИХ І СОСНОВИХ 
ДЕРЕВОСТОЇВ У ПРОЦЕСІ СИЛЬВАТИЗАЦІЇ АГРАРНИХ 

ЕКОСИСТЕМ НА ШАЦЬКОМУ ПООЗЕР’Ї
Корусь М. М.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів

Дослідження процесу сильватизації аграрних екосистем Шацького поозер’я 
проводиться на пробних площах (ПП), які закладено з метою охопити всі аспекти 
процесу заліснення і які є репрезентативними для досліджуваного регіону. Крите-
ріями відбору пробних площ були: представлення основних порід, які беруть 
участь у залісненні агроекосистем (переважно це породи-піонери – береза пови-
сла, осика і сосна звичайна); різноманітність площ за цільовим призначенням та 
характером лісорослинних умов, зокрема вологістю й багатством ґрунтів тощо. 
Пробні площі закладено у вигляді трансект, довжиною 100 м (крім ПП6-06), на 
яких по обидва боки від осьової лінії закладено облікові площадки площею 4 м2. 
Поряд із закладеними пробними площами для контролю були підібрані ділянки із 
подібними умовами, так звані „тестові ділянки” (ТД), на яких процес заліснення 
ще не розпочався, а також, тестові ділянки із уже сформованим деревостаном. 
На закладених пробних площах визначено видовий склад трав’яно-мохового по-
криву, зроблено ґрунтові розрізи (крім ПП5-06, котра заболочена) з подальшим їх 
описом, проведено перелік природного поновлення за породами, зроблено замі-
ри висот (градація 0,1 м) і діаметрів (градація 0,1 см) дерев. На пробних площах і 
тестових ділянках також заміряно параметри основних екологічних факторів, та-
ких як освітленість (люксметром Ю16), температура повітря на поверхні ґрунту 
(мінімальним, максимальним і нормальним термометрами), температура ґрунту і 
його вологість (за допомогою термометрів Савінова та приладу FOM/mts, вироб-
ництва Інституту агрофізики ПАН, Люблін, Польща). Методичні аспекти закладан-
ня пробних площ, їхні характеристики та проведення екологічних досліджень до-
бре висвітлені в літературі [Атрохин, 1971; Погребняк, 1993].

Дані переліку природного поновлення на пробних площах дають можливість 
проаналізувати характер його формування за породним складом, розподілом де-
рев за висотою і діаметром, просторовим розташуванням дерев на площі й за-
лежністю останнього від відстані до стіни лісу. Відсотковий розподіл деревних по-
рід у складі поновлення на пробних площах наведено у таблиці. За цими даними 
можна зробити висновок, що першість у захопленні нових територій утримують 
породи-піонери – береза повисла, сосна звичайна, верби, тобто ті види, насіння 
яких повністю пристосоване для розповсюдження вітром; породи ж, насіння яких 
поширюється переважно тваринами (дуб, яблуня, яловець) на пробах представ-
лені лише поодиноко. Безсумнівно, у процесі заліснення агроекосистем та у роз-
поділі порід по площі не останню роль відіграють також близькість джерела обна-
сінення (стіни лісу), багатство й вологість ґрунту. На користь цього свідчить низь-
кий, порівняно з сосною, відсоток берези на ПП3-06 і ПП4-06, що розміщені попід 
сосновим лісом. 
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Таблиця
Породний склад деревостоїв на пробних площах

Порода
Відсоток дерев кожної породи у складі деревостою

ПП1-06 ПП2-06 ПП3-06 ПП4-06 ПП5-06 ПП6-06
Береза повисла 98 85 3 11 52 71
Сосна звичайна 2 3 95 59 1 16
Верби - 11 - 25 46 13
Дуб звичайний - 1 - - - -
Осика - - 1 4 - -
Яблуня лісова - - 1 - - -
Яловець звичайний - - - 1 - -
Вільха чорна - - - - 1 -
Разом: 100 100 100 100 100 100

Результати обробки даних переліку природного поновлення на облікових пло-
щадках трансект засвідчили доволі значний розмах висот і діаметрів особин під-
росту. Така велика варіабельність їхніх показників характерна майже для всіх 
площ, крім ПП6-06, природне поновлення на якій характеризується меншою варі-
абельністю цих показників. Це можна пояснити напевно тим, що ділянка була ви-
лучена з-під сільськогосподарського користування порівняно недавно і природне 
поновлення на ній ще не досягло стадії інтенсивного росту й диференціації. Вихо-
дячи з того, що різниця у показниках досить суттєва, можна припустити багатора-
зовість заносу діаспор дерев, хоча в літературі побутує твердження, що така гра-
дація розмірів особин є результатом диференціації одновікових дерев [Ященко, 
Надорожняк, 2003; Ященко та ін., 2003; Ященко, 2004; Ященко та ін., 2004]. Більш 
точно на дане питання можна буде відповісти після дослідження вікової структу-
ри деревостанів, що формуються.

Застосована методика закладання пробних площ із виділенням на них обліко-
вих площадок дає змогу вірогідно оцінити особливості просторового розподілу 
підросту на пробних площах. Встановлено, що заліснення всіх площ є вкрай не-
рівномірним; на облікових площадках трапляються як куртини підросту, так і поо-
динокі дерева, а на багатьох площадках поновлення цілком відсутнє. На пробних 
площах, які прилягають до стіни лісу (ПП3-06, ПП4-06 і ПП5-06), чітко прослідко-
вується зменшення кількості особин поновлення з віддаленням від стіни лісу.

Характеризуючи загалом сучасний процес заростання старооранок та інших 
сільськогосподарських земель, які вибули з аграрного користування, за наявності 
на них вже добре сформованих деревостанів з перевагою берези або сосни, на-
прошується висновок про цілковиту зміну трав’яних і болотних екосистем у меж-
ах цих територій на лісові екосистеми. Основну участь у залісненні беруть види 
дерев-анемохорів, зокрема, такі як: береза повисла, сосна звичайна, осика, різні 
види кущових верб. Не виключена багаторазовість заносу діаспор дерев, що 
може підтверджуватися великою градацією розмірів окремих особин. За даними 
переліку природного поновлення дерев на пробних площах можна стверджувати, 
що успішність поновлення за шкалою М.М.Горшеніна є задовільною і площі не по-
требують особливого втручання людини для подальшого розвитку лісу на них. 
Враховуючи також вже фактично нездійсненну на даний час (внаслідок потреби 
залучення значних коштів) подальшу сільськогосподарську діяльність на даних те-
риторіях, неможливість повернення ділянок до колишнього їх екологічного стану, 
можна розглядати процес заліснення не тільки як прояв природної ренатуралізації 
екосистем, переходу їх до клімаксового типу екосистем – лісу, а й отримати з цього 
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економічну вигоду, здійснивши на подібних ділянках реконструктивні рубання та 
ввівши у склад деревостану більш цінні деревні породи, зокрема дуб.
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РІДКІСНІ АНТРОПОФІТИ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кузярин О. Т.

Державний природознавчий музей НАН України, Львів

На сучасному етапі розвитку цивілізації, що відзначається антропопресингом 
на природні екосистеми, синантропізація флори набула глобального характеру 
[4]. У зв’язку із цим важливе значення мають дослідження антропофітів (адвен-
тивних видів рослин), зокрема їхнього поширення, з’ясування сучасних стратегій 
тощо. На підставі проведених польових ботанічних досліджень (1996–2009 рр.), 
аналізу літературних [1–4] та гербарних даних складено список рідкісних адвен-
тивних видів для території Львівської області, наведено їхнє походження, сучас-
ний ареал, виявлені локалітети, визначено рівень їх натуралізації та спосіб поши-
рення. Зазначений список налічує 13 кенофітів, з яких 10 є новими для досліджу-
ваної території (Л), а 6 – новими антропофітами в межах України (У). 

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. (У) – кенофіт північноамериканського по-
ходження з сучасним північноамерикансько-євразійським ареалом, геміагріофіт, 
орнітохор. Вирощується як декоративна, фітомеліоративна та плодова культура. 
Локалітети: зх. околиця м. Львів (Білогорща), торфокар’єр, 15.05.2009; Яворів-
ський р-н, 0,5 км на пд. Сх. від с. Зелів, торфокар’єр, 27.05.2009. Вид трапляєть-
ся у піонерних лісових (березових) та гігрофільних чагарникових угрупованнях і 
відзначається тенденціями до експансії у природні екосистеми.

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. (Л,У) – кенофіт північноамериканського по-
ходження з сучасним північноамерикансько-євразійським ареалом, геміагріофіт, 
факультативний епекофіт, орнітохор. В Європі культивується з XVIII століття як 
декоративна, плодова та лікарська рослина. Локалітети: зх. околиця м. Львів, тор-
фо кар’єр, 06.05.1996; Сокальський р-н, 1,5 км на Зх. від с. Волсвин, а також у пд. 
околиці с. Межиріччя, на залізничних насипах, 29.07.2006; Яворівський р-н, 0,5 км 
на пд. Сх. від с. Зелів, торфокар’єр, 27.05.2009. Окрім піонерних фітоценозів 
торфокар’єрів, вид входить до деградованих пасовищ та болотистих лук. 
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Celastrus orbiculata Thunb. (Л,У) – кенофіт східноазійського походження, ергазіо-
фіт, потенційний геміагріофіт, зоохор. У культурі відомий як декоративний виткий 
кущ. Локалітети: Сокальський р-н, 3 км на Зх. від с.м.т. Гірник, у сосновому лісі біля 
стежки, 23.07.2008; зх. околиця м. Сокаль, лівий берег р. Західний Буг, на дамбі, пло-
доносить, 03. 07. 2009.

Ceratochloa carinata (Hook. et Arn.) Tutin (Л,У) – кенофіт північноамерикансько-
го походження із сучасними тенденціями до експансії на європейському конти-
ненті, епекофіт, антропо-, зоохор. На сході Європи (Росія, Білорусь) відомий з де-
кількох віддалених точок. В Україні вид вперше був зібраний на південній околиці 
м. Києва в 1987 р. [2]. Останнім часом він швидко поширюється в межах Львів-
ської області на антропогенних біотопах (газони, смітники тощо). Локалітети: зх. 
околиця м. Львів (Левандівка), на узбіччі дороги, подвір’ї, біля залізничної колії, 25 
та 27.09.2000; пд. околиці міста, біля дріжджового заводу, 10.07.2001. Окрім за-
значених точок, C. carinata відмічено в Сокальському (околиці міст Червонограда 
і Соколя) та Жовківському (с. Ситихів) р-нах Львівської області. 

Dodartia orientalis L. (Л) – кенофіт ірано-туранського походження із ірано-
кавказько-азійським ареалом, ефемерофіт, антропохор. Для України наводять 
єди не місцезнаходження виду (Вінницька обл., ст. Вапнярка, на залізничному на-
сипу) [3]. Локалітет: зх. околиця м. Львів, 300 м на зх. від приміського залізнично-
го вокзалу, на залізничному насипу, 21.07.1998. Враховуючи біоекологічні особли-
вості виду, його натуралізація за межами виявленого локалітету малоімовірна.

Erechtites hieracifolia (L.) Rafi n ex DC. (Л) – кенофіт північноамериканського по-
ходження, агріофіт, анемохор. Його наводять лише для Мукачівського р-ну Закар-
патської обл. [3]. Натомість, у гербарії (LWS) наявні старі збори зазначеного виду 
з двох точок: „Івано-Франківська обл., Заболотцівський [Снятинський] р-н, с. Джурів, 
в лісі, 20.09.1940, М. Пригродський” та „Закарпатська обл., [Свалявський р-н,] 
. Свалява, буковий ліс на західн. березі р. Латориця, 30.07.1946, Вільчинський”. Ло-
калітет: Жидачівський р-н, пн.-зх. околиця с. Вибранівка, на нещодавньому зрубі 
у буковому лісі, 16.09.1993.

Morus alba L. (Л) – кенофіт східноазійського походження з європейсько-серед-
земно морсько-ірано-турансько-східноазійським ареалом, ергазіофіт, потенційний 
геміагріофіт, зоохор. Цінна плодова, технічна та декоративна культура, що відома 
в Україні з XVII ст. Локалітет: Сокальський р-н, зх. околиця м. Сокаль, лівий берег 
р. Західний Буг, на дамбі, віргінільні та генеративні особини, 03. 07. 2009.

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. – кенофіт південноамериканського походження, 
ергазіофіт, потенційний епекофіт, антропо-, зоохор. Вирощується як однорічна деко-
ративна рослина. Локалітет: зх. околиця м. Львів (Левандівка), на сміттєзвалищі 
(цвіте, плодоносить), 10.09.2008. На сьогодні вид не становить загрози для природ-
них екосистем.

Phytolacca americana L. (Л) – кенофіт північноамериканського походження, ер-
газіофіт, потенційний епекофіт та геміагріофіт, антропо-, зоохор. Вид набув поши-
рення в культурі як декоративна та лікарська рослина. Локалітети: Сокальський 
р-н, пд. околиця м. Червоноград, на засміченому березі водойми, 25.06.2003; Зо-
лочівський р-н, пд.-зх. околиця с. Вороняки, на сміттєзвалищі, 01.08.2008; зх. око-
лиця м. Львів (Білогорща), на торфовому перелозі, 10.09.2008. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. (Л) – кенофіт середземноморського походження 
з європейсько-середземноморсько-передньоазійським ареалом, ергазіофіт, по-
тенційний епекофіт, антропо-, анемохор. Останнім часом вид (росторопша пля-
миста) значно поширився в культурі у зв’язку із популяризацією його лікарських 
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властивостей. Локалітет: зх. околиця м. Львів (Левандівка), на сміттєзвалищі (ряс-
но цвіте, плодоносить), 10.09.2008. 

Symphoricarpus rivularis Suksdorf (Л,У) – кенофіт північноамериканського похо-
дження, ергазіофіт, потенційний геміагріофіт, антропо-, зоохор. Вирощується як 
декоративна та фітомеліоративна культура. Локалітети: зх. околиця м. Львів, (Бі-
логорща), на торфовому перелозі та сміттєзвалищі, 10.09.2008; Сокальський р-н, 
пн.-зх. околиця с. Бендюга, на смітнику у дубовому лісі, 24.07.2009.

Vitis vinifera L. (Л,У) – кенофіт антропогенного (гібридного) походження, ергазі-
офіт, ефемерофіт, антропо-, зоохор. Цінна промислова ягідна культура, що нара-
ховує понад 8000 сортів. Локалітети: зх. околиця м. Львів (Білогорща), на узбіччі 
польової дороги, одна віргінільна особина, 04.09.2008; Сокальський р-н, зх. око-
лиця м. Сокаль, лівий берег р. Західний Буг, на дамбі, декілька генеративних осо-
бин, 03. 07. 2009.

Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub – кенофіт північноамериканського походження 
з європейсько-північноамериканським ареалом, епекофіт, автомехано-, мірмеко-
хор. Локалітети: пд. околиця м. Львів, 200–300 м на Пд. від заводу “Мікроприлад”, 
а також біля залізничної колії, 10.07.2001; Ботанічний сад Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка, на узбіччі центральної дороги, 25.07.2001; Жовків-
ський р-н, околиця с. Добросин, на залізничному насипу, 18.07.1996; Золочівський 
р-н, околиці с. Зарваниця, на залізничному насипу, 22.08.2003. 

Таким чином, рідкісні антропофіти Львівської області за рівнем натуралізації 
розподіляються на 3 агріофіти, 6 ергазіофітів, 2 епекофіти та 2 ефемерофіти. З 
них Amelanchier spicata, Aronia melanocarpa та Erechtites hieracifolia виявлені у вто-
ринних напівприродних фітоценозах, а Ceratochloa carinata і Xanthoxalis dillenii – у 
синантропних угрупованнях. На сьогодні більшість з наведених ергазіофітів харак-
теризуються першими ознаками натуралізації і спроможні створювати конкурен-
цію для аборигенних рослин. 
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КОНСОРТИВНА СТРУКТУРА ТИРЛИЧУ ЖОВТОГО 
GENTIANA LUTEA L. У ЧОРНОГОРІ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Кушинська М. Є.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Консорти рослин відіграють велику роль в їх розмноженні та життєдіяльність. 
Вчення про консорцію виникло як подальший розвиток уявлень, щодо взаємодії між 
особинами і середовищем їхнього існування у межах біогеоценозу. Основополож-
никами даного напряму стали зоолог В.Н. Беклемишев (1951) і ботанік Л.Г. Ра-
менський (1952). Консортивний зв’язок – це взаємодія двох організмів прямого без-
посереднього стійкого характеру, при якому один (детермінант) виступає як джере-
ло ресурсу, а інший (консорт) – як споживач. Консортивні відношення не можна зво-
дити лише до ланцюга живлення, тому крім трофічних зв’язків виділяють топічні, 
фабричні, форичні, а також медіопатичні. 
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У біогеоценозах Українських Карпатах, дослідження консортивних зв’язків ак-
тивно проводять з 1978 р. (Царик, Малиновський, 1988). Зважаючи на важливість 
вивчення консортивної структури для розуміння механізмів, якими забезпечуєть-
ся життєздатність популяцій, їх самовідтворення та збереження, дослідження 
були зосереджені насамперед на особинах-детермінатах тих видів, що поширені 
на обмежених територіях Українських Карпат і потребують охорони. Прикладом 
таких рослин є вид Gentiana lutea L. 

Об’єктом досліджень були консорції виду Gentiana lutea L. – середньоєвропей-
ський гірський вид, ареал якого охоплює гірські райони Західної Європи від Пірене-
їв до Карпат із частковою іррадіацією в Малу Азію (Ивашин, 1956). Він росте на ви-
соті від 250 до 2500 м в дуже різноманітних екологічних умовах: на гірських луках, 
пасовищах, осипах, болотистих луках і в чагарниках (Борисова, 1957). В Україні 
трапляється лише в Карпатах у субальпійському та альпійському поясі. Даний вид 
занесено до Червоної книги України.

Тирлич жовтий використовують у медицині, його цінні лікарські властивості зу-
мовлені синтезом у ньому комплексу біологічно активних речовин і застосовують 
при втраті апетиту, диспепсії, а також як жовчогінний засіб.

Консортів обраних видів вивчали за загальноприйнятими екологічними та зо-
ологічними методами протягом 2008–2009 рр. Дослідження проводили на 5 ділян-
ках Чорногірського хребта, одна з яких розташована на схилі гори Пожижевська 
на висоті 1700 м н.р.м. й на чотирьох ділянках на південно-східних схилах г. Ше-
шул на висоті 1650–1700 м н.р.м. Закладання пробних площ, встановлення чи-
сель ності детермінантів консорцій проводили за відомими та уніфікованими ме-
тодиками (Программа и методика биогеоценологических исследований, 1974).

До консортів Gentiana lutea L. належать представники 28 родин тварин, най-
біль ший видовий склад з яких припадає комахам. Серед запилювачів найважливіша 
роль належить джмелям (Bombus lucorum L., B. wurfl enii Radoszkowski, B. pas-
cuorum Scopoli, B. hortorum L., B. pratorum L., B. hypnorum L.), 10 видам мух-
дзюрчалок (Syrphidae: Melanostomа scalare Schin., Scaeva pyrastry L., Scaeva 
selentica L. Eupeodes corollae L., Syrphus ribesii L., Syrphus torvus O.-S., Sphaero-
phoria scripta L., Didea intermedia Loew., Episyrphus balteatus Deg., Cheilosia verna-
lis Fall.) і городнім мухам (Delia sp). Комахи родин Pieridae, Nymphalidae, Noctuidae, 
Geometridae, Nitidulidae, Chrysomelidae, Cantharididae, Alleculidae на квітах тирли-
ча жовтого трапляються рідше, тому не відіграють значної ролі у запиленні рос-
лин, і відносяться до другорядних запилювачів. Ці тварини, а також мурахи 
(Formicidae) споживають нектар і пилок Gentiana lutea L. (антофіли).

Стебла та листки використовують представники 14 родин: Trombidiidae, Aca-
rifor mes, Opiliones, Araneidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Aphi doi-
dea, Cercopidae, Tendipedia, Miridae, Stratiomyidae, Simulidae, Formicidae, а також 
представник птахів Anthus spinaletta L. родини Motacillidae, який харчується на да-
ній рослині, а також на багатьох листках тирличів можна виявити його екскременти. 
У кореневищах і на стеблах паразитують нематоди і кліщі (Nematoda, Acariformes).

Топічно Gentiana lutea L. використовують довгоносики Otiorrhynchus sp., Phyllobius 
sp., листоїди Chrysomela sp., Crepidodera sp., вусачі Rhagium sp., мошки Simulidae, 
павуки-тенетники Araneidae, кліщі-червонотілки Trombidiidae, косарики Opiliones. 
Представники Araneidae на них сплітають свою павутину. Загалом найбільш поши-
реним у консорціях тирлича жовтого взаємозв’язком між консортами й детермінан-
тами є трофічний. Топічним зв’язком пов’язано набагато менше представників.

Таким чином, підсумовуючи результати проведених досліджень, слід вказати 
на важливу роль консортивної організації загалом і певних консортивних зв’язків, 
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зокрема, для збереження та самовідтворення ентомофільних рослин високогір’я 
Українських Карпат. Необхідно, перш за все, підкреслити важливу роль комах-запи-
лювачів, які єдині здатні забезпечити відтворення популяцій, підтримуючи необхід-
ний рівень панміксії. Велике значення мають також консорти-фітофаги, які за певних 
екологічних умов можуть мати вагомий вплив на життєздатність популяцій рослин.

ЕПІГЕЙНІ ЛИСТЯНІ МОХИ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Мамчур З. I.
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Українське Полісся завдяки різноманітності природних умов характеризується 
багатством бріофлори – 368 видів (Партика, Бачурина, 1984). Перші дані про бріоф-
лору Волинського Полісся подані у праці В. С. Доктуровського (1916): у ній згадано 63 
види листяних мохів без зазначення точних місцезнаходжень. У 1955 р. В. М. Мель-
ничук на підставі власних зборів, а також зборів М. П. Слободяна, літературних дже-
рел та матеріалів бріологічного гербарію Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України опублікував „Список листяних мохів Західної Волині” з 219 видів. У зв’язку зі 
створенням Шацького національного природного парку (ШНПП) почало проводитись 
детальне вивчення флори, зокрема і флори мохоподібних (Прядко, 2003 у книзі „Фі-
торізноманіття національних природних парків”; Вірченко, 1999, 2006; Мамчур, Са-
вицька, 2005, 2006). За даними Вірченка В.М. (1999) у ШНПП налічується 112 видів 
мохоподібних.

Для території ШНПП характерними є достатня кількість опадів, значний відсо-
ток сонячної радіації, м’яка зима, тривала весна, тепле і вологе літо, важливим 
чинником є гідрологічний режим, а також і те, що ця територія є найбільш заболо-
ченим районом Українського Полісся (Андриенко, 1983). Саме такі умови є спри-
ятливими для росту бріофітів. На території ШНПП листяні мохи ростуть на воло-
гих та мокрих місцях (береги озер, каналів, болота, заболочені луки), лісовому 
ґрунті, згарищах, скельно-кам’янистих субстратах, гнилій деревині, у прикорене-
вій ділянці дерев та на корі живих дерев. За приуроченістю до субстрату виділе-
но такі групи мохів: епігейні, епілітні, епіксильні, епіфітні та мохи боліт і заболоче-
них місць. У бріофлорі досліджуваної території переважають мохи боліт та епігей-
ні види (Мамчур, Савицька, 2006).

У соснових лісах моховий покрив розріджений і найчастіше представлений та-
кими епігейними видами: Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., Hylocomium 
splendens (Hedw.) Schimp., Dicranum scoparium Hedw., а також Dicranum polysetum 
Sw. ex anon., Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. Перші два види часто співдо-
мінують і утворюють плеврозієво-гілокомієві синузії. Часто трапляється також 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. зі значним відсотком проективного покриття, 
рідше – Polytrichum commune (Hedw.) Ångstr., Polytrichastrum formosum (Hedw.) 
G.L.Sm., Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. На розвиток мохового покриву тут негативно 
впливають загальна сухість місць росту, а можливо, і часті низовинні пожежі.

У змішаних сосново-дрібнолистих лiсах на ґрунті поселяються такі види, як 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, Atrichum undu-
latum (Hedw.) P.Beauv., Dicranum polysetum, Dicranellа cerviculata (Hedw.) Schimp., 
Leucobryum glaucum, Pohlia nutans, Plagiomnium affi ne (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst, Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra.

Залежно від ступеня зволоження, характеру субстрату та інших умов, видове 
різ номаніття епігейних мохів території досить різко змінюється. Підвищена воло-
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гість, значне затінення забезпечують розвиток різновидового мохового покриву. 
На помірно зволожених місцях на землі виявлено види родів Plagiomnium T.J.Kop. 
(P. affi ne, P. undulatum (Hedw.) T.J.Kop.), Dicranum Hedw., види Rhodobryum rose-
um (Hedw.) Limpr., Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al., B. capillare 
Hedw., B. caespiticium Hedw., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr, Climacium 
dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. Про заболочення свідчить наявність Polytri-
chum commune, P. strictum Menzies ex Brid., Polytrichastrum longisetum (Sw. ex 
Brid.) G.L.Sm., Dicranum bonjeanii De Not, Sphagnum capillifolium (Erhr.) Hedw., 
S. compactum Lam. et DC., S. palustre L., S. magellanicum Brid., видів роду Drepa-
nocladus (Müll.Hal.) G.Roth.

Для заболочених чорновільшняків характерні види роду Sphagnum L. (найчас-
тіше S. centrale C.E.O.Jensen., S. palustre, рідше S. squarrosum Crome, S. obtusum 
Warnst., S. fi mbriatum Wilson), Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

За характером задернованості ґрунту серед епігейних мохів виділяємо види 
задернованого та незадернованого ґрунту. 

Оголення ґрунту формуються в прибережно-водних місцях росту, у ярах і на 
схилах – там і поселяються такі види як Fissidens bryoides Hedw., Atrichum undula-
tum, Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop., Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 
Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., Brachytheciastrum 
velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger, T. recognitum 
(Hedw.) Lindb, Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., Polytrichum piliferum Hedw. Тя-
жіє до карбонатних порід Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen. 

На добре освітлених галявинах лісів, на луках часто трапляються Abietinella 
abietina (Hedw.) M.Fleisch., Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp., Plagiothecium 
denticulatum (Hedw.) Schimp., на сухих схилах – Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber 
& D.Mohr., у вологіших умовах – види роду Polytrichum Hedw. Утрамбовані ділян-
ки ґрунту заселяють Bryum caespiticum, B. argenteum Hedw., Ceratodon purpureus 
(Hedw.) Brid., Pohlia nutans, Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Hut-
tunen., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson. Особливе місце у цьому екотопі за-
ймають згарища, де виникають умови росту, котрі відрізняються від інших підви-
щеним вмістом азоту, бідністю на органічні сполуки, ущільненням ґрунту обгорі-
лих місць. Для згарищ характерними є Funaria hygrometrica Hedw., Ceratodon pur-
pureus, Pohlia nutans, Bryoerythrophyllum recurvirostrum. Субстрати таких типів як 
згарища та інші оголені ділянки є тимчасовим екотопом, який повністю заростає 
упродовж декількох років. 

На підстилці у лісі трапляються Plagiothecium denticulatum, Rhytidiadelphus tri-
quetrus (Hedw.) Warnst. На ділянках задернованого ґрунту трапляються види роду 
Dicranum, Plagiomnium affi ne, P. cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop., Amblystegium ser-
pens, Brachythecium salebrosum. 

Часто наземні мохи поселяються в основі стовбурів дерев, що зумовлено, 
очевидно, накопиченням гумусу біля коренів та в основі дерева (види Plagiothe-
cium latebricola Schimp., Bryum capillare, Dicranum montanum Hedw., Plagiothecium 
curvifolium Schlieph. ex Limpr., Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats., Hypnum cupres-
siforme Hedw., Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp).

Як у соснових, так і у змішаних заболочених лісах трапляється велика кількість 
видів сфагнових мохів: Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) 
C.E.O.Jensen, S. magellanicum, S. palustre, S. fuscum (Schimp.) H.Klinggr., S. centralе 
C.E.O.Jensen, S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm., S. teres (Schimp.) Ångstr., S. palustre, 
S. capillifolium (рідко). На сфагнових оліготрофних болотах, у центральних частинах 
сплавин поширений Sphagnum magellanicum, трапляється S. contortum Schultz. 
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Серед нелісових боліт найбільшу площу займають евтрофні болота (Андрієнко, 
2006), для яких характерні Fissidens adianthoides Hedw., Calliergon giganteum 
(Schimp.) Kindb, Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., Rhizomnium punctatum, 
Bryum pseudotriquetrus, Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs, Climacium 
dendroides. На мезотрофних болотах переважає Sphagnum fallax (H.Klinggr.) 
H.Klinggr., а також ростуть S. obtusum, S. centrale, S. cuspidatum, S. teres, S. warn-
storfi i Russow, Polytrichum strictum, Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs.

На заболочених луках трапляються Sphagnum palustre, Polytrichastrum longise-
tum, Dicranum bonjeanii, Climacium dendroides, Drepanocladus aduncus, Thuidium as-
simile.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНИХ РЕГУЛЯТОРНИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ 

ІЗ ЗНАЧНИМ АНТРОПОГЕННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
*Манько В. В., **Манько Р. Б.

*Львівський національний університет імені Івана Франка
**Запитівська ЗОШ І–ІІІ ступенів, с.Запитів

1. Прямі і зворотні зв’язки у біологічних системах
У біологічних системах різного рівня організації – від субклітинного до біо-

сферного, важливе значення мають прямі і зворотні зв’язки. Властиво, ці зв’язки 
лежать в основі організації будь-якої живої системи, а їхня різноманітність, склад-
ність і узгодженість значною мірою визначають якість самої системи. 

Реалізуються прямі і зворотні зв’язки тоді, коли певний чинник – проміжний 
або кінцевий продукт життєдіяльності системи, змінює активність критичних (клю-
чових) регуляторів цієї системи, розміщених у ній – після цього продукту або пе-
ред ним відповідно. 

За характером впливу на швидкість (амплітуду) протікання процесу прямі і зво-
ротні зв’язки можуть бути позитивними чи негативними. Але стабільність (життєз-



64

датність) системи, незважаючи на мінливість зовнішнього відносно цієї системи 
середовища, переважно визначається негативними зворотними зв’язками.

Тим не менше, для однієї системи один і той самий чинник може забезпечува-
ти за певних умов різні типи зв’язків. Наприклад, у низьких концентраціях чинник 
спричиняє підсилення субпорогового сигналу (зворотний позитивний), а у висо-
ких – навпаки, пригнічуючи сигнал у ланцюзі трансдукції, сприяє самообмеженню 
його поширення цим ланцюгом (зворотний негативний).

2. Регуляторні зв’язки у екосистемах
Описані регуляторні зв’язки характерні і для будь-якої екосистеми. Їх можна 

застосовувати відносно потоку речовини, енергії чи інформації, що протікають че-
рез систему. Причому, вони реалізується як в рамках природних екосистем, так і 
антропогенно трансформованих. Але чим більшою різноманітністю характеризу-
ється певна екосистема, тим складнішими є регуляторні зв’язки між її компонен-
тами і, відтак, тим стабільнішою і витривалішою є вона при несприятливому впли-
ві. У природних чи антропогенно змінених екосистемах порушення зворотних 
зв’язків є однією із найважливіших причин поступової деградації цих систем.

3. Зворотні зв’язки як прогностичні параметри у антропогенних екосистемах
Дослідження нелінійних динамічних систем з петлями зворотного зв’язку, яки-

ми є екосистеми, започатковане в рамках Римського клубу, дозволило прийти до 
розуміння цих зв’язків між економічними та екологічними процесами (явищами). 
Але цей підхід був застосований не стільки для з’ясування їхнього значення, скіль-
ки з прогностичною метою (внаслідок чого і появився прогноз у версії Форрестера-
Медоуза). Оскільки прогноз виявився катастрофічний, виникає хибне уявлення, 
що уникнути глобальної катастрофи можна, усунувши якщо не її причини, то самі 
зворотні зв’язки, які реалізуються у цих умовах. Причому, все це розглядається у 
глобальному масштабі (масштабі біосфери), і, відтак, абстрагуючись від того різ-
номаніття регуляторних процесів, що протікають у кожній локальній, меншій чи 
більшій екосистемі.

4. Зворотні зв’язки як основний критерій формування антропогенних 
 екосистем
На відміну від цього зворотні зв’язки потрібно розглядати як основний крите-

рій формування антропогенних екосистем (систем з значним антропогенним на-
вантаженням), у першу чергу тих, які відносяться до природоохоронних та водно-
час мають значне рекреаційне навантаження. Створюючи нові біологічні системи, 
у тому числі трансформуючи існуючі природні екологічні системи, людина завжди 
повинна виходити з необхідності збереження і/або створення нових зворотних 
зв’язків, які б дозволили надати системі ознак саморегуляторності. Це повинно 
стати найголовнішим принципом господарської діяльності людини.

Відповідно, важливим завданням дослідників на сучасному етапі залишається 
відбір параметрів, які б могли не лише забезпечувати інформацією про стан тієї чи 
іншої екосистеми, а й слугувати надійними чинниками у забезпеченні зворотного 
зв’язку. Оскільки йдеться про формування нового регуляторного зв’язку між еконо-
мічними та екологічними процесами, то одним із ефективних чинників можуть і по-
винні бути гроші, тобто кількість фінансових ресурсів, вкладених у відтворення еко-
системи. Чим більша кількість ресурсів затрачено на відновлення рослинності чи 
тваринного світу певної водойми (а не на утримання персоналу, будівництва, прове-
дення досліджень чи підготовку проектної документації!), тим, наприклад, більшій 
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кількості туристів можна дозволити на ній відпочивати. Але, звичайно, цей чинник 
аж ніяк не можна вважати єдиним чи домінантним. Поряд з цим потрібно викорис-
тати інші чинники, які характеризують стан екосистеми (рівень ефтрофованості 
водойми, кількість залишеного сміття тощо), і побудувати, відповідно, математич-
ну модель, яка б узгоджувала їх між собою. 

СТАН БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УГІДДЯХ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ОСТКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”
*Михайленко М. М., *Ткач О. М., **Хоєцький П. Б.

*Державне підприємство „Остківське лісове господарство”, с. Остки
**Національний лісотехнічний університет України, Львів

Державне підприємство «Остківське лісове господарство» (ДП) знаходиться у 
Рокитнівському районі Рівненської області у північно-східній її частині. Територія 
підприємства простягається з півночі на південь на 70 км, з заходу на схід – 30 км 
у межах Центральнополіського лісомисливського району. До складу ДП входять 6 
лісництв загальною площею 35,1 тис. га, із них вкрито лісом – 31 тис. га. Мислив-
ські угіддя представлені 8-ма типами, найбільшу площу займає хвойний ліс – май-
же 19 тис. га, що становить понад 60% угідь господарства, значно меншу площу 
займає листяний ліс –7,1 тис. га (понад 20%), решта – мішаний ліс (19,3%). 

Центральнополіський лісомисливський район характеризується наявністю 28 
видів мисливських звірів. Найбільш поширені козуля, дика свиня, заєць-русак, чис-
ленними є бобер, лисиця, рідкісними – рись, заєць-біляк, нечисленним – лось. Мис-
ливські угіддя для основних видів звірів характеризуються середніми кормовими і 
захисними властивостями: для лося середній бонітет становить 2,8; козулі – 3,17; 
дикої свині – 3,2; зайця-русака – 3,21. Під відтворювальні ділянки (угіддя з кращи-
ми кормовими та захисними властивостями для дичини) віднесено 34% площі гос-
подарства. 

Підприємством проводяться значні біотехнічні заходи з відтворення мислив-
ських звірів та птахів. Тільки у Біловізькому лісництві влаштовано 3 біокомплекси, 
18 годівниць, понад 30 солонців. Всього в угіддях підприємства встановлено по-
над 70 годівниць, 140 солонців. Для підгодівлі звірів у зимовий період заготовля-
ють коренеплоди, сіно, гілкові віники, зернофураж, жолуді. Влаштовані поля з то-
пінамбура, вівса (1 га). Щорічно зростають кошти на ведення мисливського госпо-
дарства: в 2005 р. вони становили понад 55 тис. грн., у 2006 р. – понад 63 тис. 
грн., у 2007 р. – понад 95 тис. грн. У зв’язку з економічною кризою в 2008 р. витра-
ти зменшились до 58 тис. грн. Загалом витрати на охорону, відтворення мислив-
ських звірів та птахів протягом 2005–2008 рр. становили 10-17% від загальних ви-
трат на ведення мисливського господарства.

У минулому угіддя теперішнього Остківського лісгоспу характеризувалися зна-
чною кількістю дичини: звичайними були лось, дика свиня, глушець, а тетеруків облі-
ковували до тисячі особин. Територія відзначалася бездоріжжям, рідко розташовани-
ми невеликими поселеннями, малими площами сільськогосподарських угідь, це ство-
рювало сприятливі умови для існування фауни. Господарська діяльність людини 
призвела до істотного зменшення чисельності диких звірів та птахів. Особливо нега-
тивно вплинуло на поголів’я дичини будівництво доріг, осушення боліт, інтенсивна ви-
рубка лісу. Вирубкою березових лісів знищено біотопи тетерука. Березові ліси займа-
ють тепер незначні площі, у лісництвах вони становлять від 11 до 17% лісостанів, 
а в Біловізькому лісництві – всього 0,1%. Сприятливі умови для існування тетерука 
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збереглися в урочищі Козацьке (площа 500 га), розташованому в заплаві р.Недель. 
Тут весною 2009 р. нами зареєстровано зграю тетеруків – близько 18 особин. 

У другій половині ХХ ст. особливо негативно на поголів’я лося, дикої свині впли-
нуло введення планового добування дичини. По території підприємства проходять 
міграційні шляхи лося. За період з 2005 по 2008 рр. чисельність цього виду колива-
лася у межах від 10 до 16 особин, що становить біля 30% від оптимальної чисель-
ності. Для дикої свині сприятливі умови існування спостерігаються у південній час-
тині підприємства. Тут знаходяться лісостани дуба звичайного і при врожаї жолудя 
концентрується основне поголів’я дикої свині. У Кисорицькому лісництві влаштова-
ний вольєр площею 4,0 га, в якому знаходиться понад 30 диких свиней. Повільно 
збільшується чисельність козулі, приріст незначний, за період 2005–2008 рр. коли-
вався в межах 4,1–10%, у середньому – 6,7%. Станом на 2008 р. в угіддях підпри-
ємства нараховується 150 козуль (65% від оптимальної чисельності). 

Із хижаків, які суттєво можуть вплинути на чисельність мисливських звірів, 
трапляються вовк, лисиця, єнотоподібний собака, бродячі та здичавілі собаки. На 
початку ХХІ ст. у населених пунктах (Сновидовичі, Біловіж, Мушня) спостерігала-
ся загибель великої рогатої худоби, яку вивозили за межі сіл на скотомогильники. 
Наявність та доступність значної кількості корму спричинило концентрацію вовків 
на території підприємства. Поза тим, жертвами вовків були собаки з сіл Сновидо-
вичі, Біловежжя, Мушні. Полювання на хижака дало такі результати: в 2005 р. із 
зграї з 5 особин було добуто самку, решті вдалося втекти з окладу. Знову напади 
на собак зареєстрували в 2007 р. (с. Кам’янка). У цьому ж році, добуто трьох вов-
ків (самець, дві самки). У північних насадженнях підприємства з інтервалом 2-3 
роки місцеве населення находило лігва вовків. Траплялися дорослі особини неха-
рактерного чорного забарвлення. 

Наявність боліт (1730 га), сіножатей (220 га), орних земель (141 га) створюють 
сприятливі умови для існування єнотоподібного собаки, якого найчастіше реєстру-
вали на сільськогосподарських угіддях. Він веде здебільшого нічний, прихований 
спосіб життя, через недосконалість методів обліку реальну чисельність встанови-
ти важко. Нечисленним в угіддях підприємства є борсук: в угіддях кожного лісни-
цтва відомі від 1 до 3 жилих нір, які здебільшого знаходяться на підвищених ділян-
ках рельєфу, трапляються старі жилі поселення. Так, у кварталі 53 виділі 4 Біло-
візького лісництва зареєстроване старе поселення борсука з 9 віднорками.

У ДП „Остківське ЛГ” приділяється належна увага охороні тваринного світу, бо-
ротьбі з порушниками правил полювання, регулярно проводяться рейди з охорони 
фауни. У 1980 р. у жителів с. Обсіч працівниками Кам’янського лісництва з участю 
працівників міліції вилучено 7 незареєстрованих рушниць, у 1994 р. у жителів с. 
Кам’яне вилучено 6 рушниць. У 2005 р. в угіддях господарства затримано 6 брако-
ньєрів, які за порушення правил полювання були оштрафовані на 204 гривні. У 
2006 р. затримано 3 браконьєрів (штраф 306 гривень). У квітні 2007 р. працівника-
ми лісової охорони з допомогою прикордонників затримано 6 браконьєрів, які добу-
ли дику свиню. Загалом, у цьому році працівниками підприємства складено 18 про-
токолів на порушників правил полювання, їх оштрафовано на суму 3687 гривень, 
вилучено 12 рушниць (Миропольский, 2008). Лісові масиви Дубенського та Кам’янсь-
кого лісництв межують із територією Білорусі. Жителі навколишніх білоруських сіл 
Дзержинськ та Глушкевичі неодноразово займалися незаконним полюванням у лі-
сових масивах Остківського лісгоспу, при затриманні часто погрожували зброєю. 
Адміністрація підприємства надсилала листи до Гомельського обласного відділу 
внутрішніх справ про факти порушення правил полювання. Білоруська міліція 
оперативно реагувала на звернення української сторони. Працівниками міліції 
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у 2003 р. у жителів с. Глушкевичі вилучено 18 мисливських рушниць, у жителів 
с. Дзержинська – 24 рушниць (Миропольский, 2008).

Адміністрацією ДП „Остківське ЛГ” налагоджена співпраця із науковцями за-
повідника „Поліський парк народовий” (Польща) та Національного лісотехнічного 
університету України (м. Львів). Працівники парку проводили відлов сітками тете-
руків в угіддях Кам’янського лісництва з наступним випуском птахів у ліси Польщі 
з метою покращення поголів’я виду. Всього відловлено 32 особини. Метою співп-
раці державного підприємства і НЛТУ України є надання консультацій та рекомен-
дацій з актуальних питань із ведення мисливського господарства на основі науко-
вих розробок фахівців університету, проведення виробничих практик і виконання 
дипломних проектів за темами, запропонованими господарством та ін.

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ 
ПРО КАРПАТСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК 

Москалик Г. Г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) створений у 1968 р. Його територія 
охоплює майже 2,5% території Карпатського регіону. Екосистеми заповідника від-
несені до найцінніших на нашій планеті, і з 1993 р. входять до міжнародної мере-
жі біосферних резерватів ЮНЕСКО. У 2000 р. КБЗ став українським партнером 
проекту WWF „Ініціатива Карпатського Екорегіону” [1].

Метою дослідження було з’ясувати спрямованість публікацій вітчизняних до-
слідників, присвячених Карпатському біосферному заповіднику. 

Проаналізовано 869 публікацій з 1955 р. по 2008 р. (рис.). Встановлено, що 
найбільша кількість видань стосується загальної інформації про заповідник (178). 
Левова частка публікацій присвячена дослідженням видового складу флори і фа-
уни заповідника (119 і 109 відповідно). Біля 120 робіт торкаються проблем збере-
ження окремих представників рослинного та тваринного світу. Близько 100 статей 
стосується проблем окремих масивів заповідника. 

Рис. Кількість наукових публікацій присвячених КБЗ за основними рубриками: 1 – загальна інфор-
мація про КБЗ, 2 – окремі масиви, 3 – об’єкти неживої природи, 4 – ґрунти, 5 – біорізноманіт-
тя, 6 – у цілому про фауну, 7 – окремі представники фауни, 8 – у цілому про флору, 9 – окре-
мі представники флори, 10 – фітоугруповання, 11 – ліси

Отже, за останні п’ятдесят років досить детально описано дослідження, які здій-
снені на території КБЗ з метою збереження ділянок дикої природи, захисту i вiдновлення 
зникаючих представникiв флори та фауни. Проте, слід відмітити, брак належної уваги 
науковців щодо угруповань рослин та дослідження ґрунтів заповідника.

1. Антосяк В.М., Довганич Я.О., Павлей Ю.М. Природно-заповідний фонд Закарпатської області. – 
Ужгород, 2006. – 304 с.
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ФІТОФІЛЬНІ УГРУПОВАННЯ ОЗЕРА ПІСОЧНЕ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Назарук К. М, Думич О. Я., Хамар І. С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Переважна більшість організмів зоопланктону пристосована до життя у прибе-
режній зоні і тільки невелика кількість їх здатна жити у пелагіалі. У літоральній зоні 
представлені та досягають масового розвитку практично всі морфоекологічні типи 
гідробіонтів – планктонні, бентичні, нейстонні, нектонні, перифітонні, що зумовле-
но різноманіттям біотопів і їх мозаїчністю у прибережжі (Зимбалевская, 1981). Тіль-
ки у літоральній зоні розвиваються групи безхребетних, які пов’язані з вищою во-
дяною рослинністю. 

Метою дослідження було вивчення фітофільних угруповань мезозоопланктону 
озера Пісочне. Матеріалом для досліджень слугували збору мезозоопланктону, які 
проводилися у вегетаційний сезон у 2007–2009 рр. Відбір здійснювався у прибе-
режній зоні озера на ділянках з різною інтенсивністю розвитку вищої водяної рос-
линності. Для досліджень було обрано ділянку 1, де інтенсивного розвитку зазна-
ють очерет та куга озерна. На даній території зоопланктери фактично не мають за-
хисту від хижаків. Ділянка 2 – місце, де ростуть макрофіти з широкими листковими 
пластинками, які створюють захист від хижаків та додаткове джерело їжі.

У водоймі на ділянці 1 було виявлено 42 види зоопланктерів, з яких 24 види 
належало до представників Cladocera, 8 – до Copepoda та 10 – до Rotatoria. На ді-
лянці 2 зареєстровано 53 види у співвідношенні 26:17:10 відповідно. На ділянках 
без макрофітів було виявлено від 38 до 43 видів. Серед представників Cladocera 
домінували представники родини Chydoridаe, до якої належала основна кількість 
видів (15). Наявність особливого морфофункціонального комплексу забезпечує 
прикріплення їх до різних субстратів і повзання по них при добуванні їжі. Приуро-
ченість хідорід до заростей підтверджується відсутністю у них чітко виражених 
тенденцій у добових переміщеннях (Зимбалевская, 1981). За Кутіковою (1970), 
коловертки є досить чисельною групою фітофільних організмів, проте у нашому 
випадку вони траплялися поодиноко. Якщо гіллястовусі раки та коловертки за-
ймали поверхневі шари, то серед веслоногих переважали придонні форми.

Постійно у водоймі траплялися Acroperus harpae Baird, Alonopsis elongata 
Sars, Bosmina coregoni Baird, Bosmina longirostris O.F.Muller, Bosmina obtusirostris 
O.F.Muller, Ceriodaphnia quadrangula O.F.Muller, Chydorus latus O.F.Muller, Daphnia 
cuculata Sars, Diaphanosoma brachyurum Lievin, Peracantha truncata O.F.Muller, 
Polyphemus pediculus Linne, Scapholeberis mucronata O.F.Muller, Sida crystalina 
O.F.Muller, Eucyclops macrurus Sars, Thermocyclops crassus Fischer. У весняний 
період основна частка видів припадала на представників Copepoda, тоді як вліт-
ку на Cladocera та інколи Rotatoria. Коефіцієнт подібності Жакара становить 0,44.

Максимальна чисельність на ділянці №1 становила 13,68 тис. екз/м3 у квітні, 
на ділянці 2 – 23,33 тис. екз/м3 у травні. Часова різниця у піках чисельності може 
бути пояснена швидшим прогріванням води на ділянці 1, а також різним темпом 
розвитку водяних рослин. Основне значення в угрупованнях мезозоопланктону 
мали фітофільні рачки – A. harpae, S. mucronata, P. pediculus, S. crystallina, Th. 
crassus. У складі літофільного зоопланктону коловертки та гіллястовусі раки ха-
рактеризуються найбільш виломленою кривою чисельності. Найменші її спади та 
піки притаманні веслоногим. Б  іомаса на ділянці 1 сягала 2,69 г/м3 за рахунок 
S. crystallina, на ділянці 2 - 0,72 г/м3 за рахунок S. crystallina, P. pediculus, S. mucronata.
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Протягом усього періоду досліджень у зоопланктонних угрупованнях на обох 
ділянках досліджень переважали мирні форми.

Індекс різноманітності Шеннона за період досліджень на ділянці 1 становив 
від 1,42 до 1,85, на 2 – 1,75–2,39. 

Таким чином, вища водяна рослинність створює сприятливі умови для існу-
вання зоопланктерів. Вони розподілені неоднорідно серед рослин. Різноманіт-
ність організмів мезозоопланктону  є вищою на ділянках із  кращим розвитком ма-
крофітів, зокрема рослин з широкими листковими пластинками. Серед основних 
груп зоопланктону у прибережній зоні озера Пісочного найбільшого розвитку до-
сягають представники гіллястовусих раків родини Chydoridae. 

1. Фитофильные беспозвоночные равнинных рек и водохранилищ (экологический очерк) / Зим-
балевская Л.Н. – Киев: Наук. думка, 1981. – С. 46-77.

2. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. – Л.: Наука, 1970. – 695 с.

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ HIPPOCREPIS COMOSA L. 
(FABACEAE) У ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯХ НА ПОДІЛЛІ

Паньків Н. Є.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

Протягом 2006–2009 рр. досліджували насіннєву продуктивність особин рід-
кісного центральноєвропейського виду Hippocrepis comosa L. (Fabaceae), у по-
дільській частині ареалу (Західне Поділля (Опілля) – Львівська обл. Перемиш-
лянський р-н, околиці сс. Болотня та Яблунів; та Тернопільська обл., Бережан-
ський р-н, околиці с. Гутисько (гора Голиця), де популяції виду приурочені до луч-
них степів та вапнякових відслонень.

Місцевиростання H. сomosa на горі Голиця приурочене до стрімкого схилу пів-
денної експозиції. У межах популяції було виділено три ценопопуляції (Ц.), що на-
лежать до різних ценозів. У Ц. 1 H. сomosa росте у складі угруповань Caricetum 
(humilis) peucedaniosum (cervariae) та участю Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., 
Coronilla coronata L. та ін.; у Ц. 2 у складі угруповань C. (humilis) brachipodiosum 
(pinnati) та участю Teucrium chamaedrys L., Thalictrum minus L., Linum fl avum L. та 
ін; у Ц. 3 (C. (humilis) inuletosum (ensifoliae) та участю B. pinnatum, T. minus, Anthe-
ricum ramosum L., Centaurea jacea L., та ін. Травостій на схилі раніше щороку на-
прикінці літа частково викошували.

Травостій на південних схилах пагорбів в околицях сс. Болотня і Яблунів не 
викошують. Ценопопуляція H. сomosa в околиці с. Болотня займає переліг півден-
но-західного схилу. Особини виду ростуть у складі угруповання C. (humilis) bra-
chipodiosum (pinnati) та участю A. ramosum, Salvia verticillata L. та ін. В околиці 
с. Яблунів H. сomosa росте у складі угруповання C. (humilis) inuletosum (ensifoliae) 
та участю B. рinnatum, A. ramosum, S. verticillata, Filipendula vulgaris Moench. та ін.

Потенційну (ПНП) і фактичну (ФНП) насіннєву продуктивність особин виду 
досліджували роздільним методом. Для цього в межах кожної ценопопуляції на 
середньовікових генеративних особинах встановлювали кількість генеративних 
пагонів, на них – кількість суцвіть, квітів, плодів, насіннєвих зачатків і насіння. 
Співвідношення ФНП і ПНП виражене у відсотках, приймали за відсоток обнасі-
нення (ВО). Згідно з отриманими даними, потенційні елементи (кількість суцвіть, 
кількість квіток, кількість насіннєвих зачатків) насіннєвого розмноження стабільніші, 
ніж фактичні (кількість насіння). Тобто ФНП у рослин варіює сильніше, ніж ПНП 
(різниця між ними до 30%). Всі отримані дані достовірні (коефіцієнт Ст’юдента 
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більше 3). Точність досліджень у більшості показників є дуже високою (рівень 
значущості Р менше 5%). Відсоток обнасінення (ВО) у всіх досліджених ценопо-
пуляціях є високим від 60,45% до 91,11%.

Ценопопуляція Рік ВО,% Ценопопуляція Рік ВО,%
Болотня Ц.1 2007 91,11% Голиця Ц.1 2006 70,06%
Болотня Ц.1 2009 81,15% Голиця Ц.2 2006 73,96%
Болотня Ц.2 2006 64,57% Голиця Ц. 2 2007 64,14%
Болотня Ц.2 2007 72,51% Голиця Ц. 2 2009 70,90%
Болотня Ц.2 2009 72,01% Голиця Ц.3 2006 69,83%
Яблунів 2006 60,45% Голиця Ц.3 2009 68,08%
Яблунів 2007 82,66% Голиця Ц.1 2006 70,06%
Яблунів 2009 78,17%

У 2007–2009 рр. цей показник істотно збільшився у межах дослідних ділянок в 
околицях с. Болотня, де виділено дві ценопопуляції (Ц.) виду: Ц. 1 – у верхній час-
тині схилу, який інтенсивно вимивається (особини виду в її межах відзначаються 
невеликими розмірами клонів, оскільки відбувається механічна дезінтеграція та 
невеликою висотою пагонів); Ц. 2 – нижче по схилу, який значно пологіший (тут та 
в околицях с. Яблунів виявлено клони дуже великого розміру). На г. Голиця у меж-
ах 2-ї ценопопуляції (вершина схилу) ВО був найменшим у 2007 р., а в ценопопу-
ляціях 1 і (частково) 3 (середня частина південного схилу) насіння виявлено дуже 
мало, оскільки його масово знищили гризуни. Найбільше варіювання показників 
насіннєвої продуктивності виду виявлено за ознакою кількості насіння. Загалом, 
коефіцієнт варіювання за всіма ознаками ПНП за шестибальною шкалою варію-
вання (Зайцев, 1990) знаходиться у межах нормального й значного (к-ть суцвіть – 
від 30,63 до 51,41%; к-ть квіток – від 31,59 до 67,82%; к-ть нас. зач. – від 36,93 до 
69,01%), а ФНП – великого (к-ть насіння – від 44,03 до 78,61%).

Найвищі значення показників насіннєвої продуктивності відзначені у ценопопуля-
ціях виду в околицях с. Болотня. Особини H. comosa із цього локалітету відрізняють-
ся від інших і за співвідношенням генеративних і вегетативних пагонів (сер. к-ть веге-
тативних – 20,9 на ос.; генеративних – 34,3 на ос., натомість в інших локалітетах: ве-
гетативних – 13,1 на ос.; генеративних – 11,3 на ос.), та за способом самопідтриман-
ня (переважає вегетативне). Щільність особин виду в цьому локалітеті також найбіль-
ша 25,5 ос./м2, з них найбільша щільність середньовікових особин 5,4 ос./м2, що зу-
мовлює збільшення показників ПНП і ФНП порівняно з ценопопуляціями на г. Голиця, 
де щільність середньовікових особин 9,5–13,3 ос./м2. Крім цього, на показники насін-
нєвої продуктивності у ценопопуляціях на г. Голиця вплинуло поїдання плодів гризу-
нами. Відмінність результатів досліджень у межах різних локалітетів, зумовлена та-
кож антропогенною діяльністю та різним режимом охорони цих територій. Загалом, 
параметри насіннєвої продуктивності особин в усіх досліджених ценопопуляціях є 
досить високими, отже вид добре пристосований до умов існування у регіоні.

БІОЛОГІЯ ГНІЗДУВАННЯ ВІВСЯНКИ ОЧЕРЕТЯНОЇ 
НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ

Пісулінська Н. А
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, 

Шацька екологічна лабораторія, Львів

Гніздовий матеріал збирали в шести областях Західної України: Волинська 
(66), Львівська (16), Рівненська (15), Івано-Франківська (2), Закарпатська (1), 
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Хмельницька (1). Для аналізу використовували власні збори та дані банку гнізд. 
Усього ми проаналізували 101 гніздо. Під час роботи проводили опис матеріалу 
гнізда і лотка, робили наступні проміри: ширину і висоту, висоту розташування над 
землею або над водою, промірювали кладку та описували домінуючий рослинний 
покрив біля гнізда. Для зняття морфометричних промірів використовували: орніто-
логічну лінійку і штангенциркуль. Метою наших досліджень було дослідити особли-
вості гніздової біології та отримати нідологічні показники вівсянки очеретяної.

Гніздиться вівсянка очеретяна окремими парами. Найчастіше будує гніздо 
безпосередньо на землі (60% від всіх знайдених гнізд), у ямках ґрунту, в заростях 
трави або під кущем, а також на купинах осок, над водою на висоті 10–40 см 
(16%), рідше серед пагонів верби і в сплетінні гілок, на кущах серед болота, на ви-
соті до пів метра над землею (3%), в рослинності, що залишилася після наводка 
(11%), інколи – серед очерету та рогозу (1%). Гніздо переважно ретельно замас-
коване куртиною сухої трави, яка утворює „дашок” (у 40% усіх знайдених гнізд). 
Це робить гніздо менш помітним для хижаків і створює „свій” мікроклімат. Будує 
гніздо переважно самка (В.Д. Ильичев, А.В. Михеев, 1986) з листків і стебел 
трав’яної рослинності, іноді дрібних гілочок верби. Для вистилання лотка птахи 
найчастіше використовують дрібні корінці та стебла рослин, кінський волос і 
шерсть, зрідка можна зустріти гнізда з використанням моху та поліетиленової 
плівки. Кладка складається з 4–6 (3–7) яєць охристого, світло-коричневого за-
барвлення з рожевим, фіолетовим чи зеленкавим відтінком і коричневими плям-
ками, жилками й „комами”. Середні поміри яєць, за нашими матеріалами, станов-
лять 19,7614,87 мм (n = 361). Біометричні дані яєць по областях зі статистични-
ми показниками подано в табл. 1. 

Табиця 1
Біометричні характеристики яєць вівсянки очеретяної

Досліджувана 
група Вимір M±m n Стандартне 

відхилення Дисперсія

Середнє по всіх областях
Довжина, мм 19,76±0,05

361
0,87 0,76

Ширина, мм 14,87±0,03 0,56 0,31

Львівська
Довжина, мм 19,60±0,15

45
1,01 1,02

Ширина, мм 14,65±0,08 0,54 0,29

Волинська
Довжина, мм 19,88±0,06

248
0,87 0,76

Ширина, мм  14,94±0,03 0,52 0,27

Рівненська
Довжина, мм 19,30±0,09

49
0,61 0,38

Ширина, мм  14,55±0,07 0,48 0,23

Карпатський регіон 
(Івано-Франківська та 
Закарпатська області)

Довжина, мм 19,52±0,21
14

0,78 0,62

Ширина, мм  15,28±0,24 0,90 0,81

За даними вимірювань гнізд вісянки очеретяної середнє значення діаметру 
гнізда (DxD1) становить 96,90х87,84 мм, діаметру лотка (dxd1) – 63,00х58,08 мм, 
висота гнізда (H) – 71,88 мм, висота лотка (h) – 42,26 мм. Статистичні показники 
та виміри по областях подані в табл. 2.



72

Таблиця 2
Біометричні характеристики гнізд вівсянки очеретяної

Досліджувана 
група Показник D, мм D1, мм d, мм d1, мм H, мм h, мм

Середнє по 
всіх областях

M±m 96,90±1,72 87,84±1,98 63,00±0,97 58,08±0,93 71,88±3,04 42,26±1,00
n 97 52 94 50 46 94

Стандартне 
відхилення 16,96 14,28 9,42 6,57 20,62 9,66

Дисперсія 287,64 203,82 88,68 43,21 425,16 93,26

Львівська

M±m 94,69±4,65 59,18±1,94 72,67±7,48 42,57±2,46

n 14 14 9 14
Стандартне 
відхилення 17,42 7,27 22,45 9,20

Дисперсія 303,35 52,85 504,00 84,57

Волинська

M±m 98,31±2,25 88,87±2,48 64,03±1,37 58,21±1,20 70,71±4,03 41,27±1,32

n 63 38 61 36 29 62
Стандартне 
відхилення 17,88 15,31 10,71 7,19 21,71 10,38

Дисперсія 319,70 234,44 114,69 51,66 471,38 107,79

Рівненська

M±m 91,86±1,76 85,25±1,81 61,78±1,10 57,67±1,52 79,25±6,57 45,50±1,89
n 14 12 14 12 4 14

Стандартне 
відхилення 6,60 6,28 4,12 5,28 13,15 7,08

Дисперсія 43,52 39,48 16,95 27,88 172,92 50,12

Дисперсія 194,33 66,09 82,31 44,70 677,40 123,02

За гніздовий період, у птахів даного виду, може бути дві кладки. Птахи можуть 
відкладати повторну кладку у разі якщо перше гніздо було зруйноване. Перша 
кладка зазвичай є повною 5–6 яєць, друга – в середньому 4 яйця. Найранішими 
знахідками були 2 гнізда з Любешівського району Волискьої області, які знайдені 
29 квітня 1995 р. Найпізнішими – кладка з 5 яйцями, знайдена 14 липня 1988 р. 
у Локачинському районі Волинській області.

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕФЕМЕРОЇДІВ 
У ЛІСАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Позинич І. С.
Державний природознавчий музей НАН України, Львів 

Ефемероїди, є особливо чутливими до антропогенних трансформацій компо-
нентами рослинного покриву, оскільки їхні підземні органи зазнають знищень під 
час обробітку ґрунту і не витримують конкуренції з високотрав’яними видами, що 
формують щільну дернину. Саме тому ефемероїди, які раніше були широко роз-
повсюджені у природних лісових фітоценозах Передкарпаття, сьогодні трапля-
ються лише спорадично на узліссях, серед чагарників та під наметом деревоста-
нів старшого віку. Їх зовсім немає серед рослинності зрубів та у складі вторинних 
молодих лісів. Саме тому відбувається помітне скорочення ценопопуляцій цих 
рослин та зникають їхні первинні місця зростання. У вітчизняній науковій літера-
турі знаходимо лише деякі загальні дані про екологію та біологію окремих видів. 
Їх індикаторна роль в екосистемах не з’ясована. За цих обставин актуальним ба-
читься дослідження стану ценопопуляцій ефемероїдів у рослинних угрупованнях 
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різного походження, віку, ценотичного типу та структури, а також їхніх популяцій у 
цілому у межах територіально великих рослинних комплексів. 

Цікавою для геоботанічних, фітоценотичних і флористичних досліджень є те-
риторія Передкарпатської височини, де рослинність Карпат межує з немораль-
ною рослинністю рівнин. Тут збереглися великі лісові масиви рівнинних широко-
листяних лісів у комплексі з ценопопуляціями ялини та ялиці, які мають широке 
поширення у горах. Відповідно місцеві фітоценози є оригінальними з геоботаніч-
ної точки зору і насичені різноманітними елементами гірської та рівнинної флори. 
У складі таких лісових та чагарникових угруповань трапляються ефемероїдні 
види - Allium ursinum L., Arum maculatum L., Galanthus nivalis L.,Leucojum vernum 
L., Isopyrum thalictroides L. Pulmonaria mollis L.,та Scilla bifolia L. Поширені вони 
здебільшого в угрупованнях старовікових деревостанів, які ще збереглися тут на 
окремих площах. Однак, значна частина лісів  вже була неодноразово зрубана. 
На їх місці тепер ростуть похідні та вторинні деревостани, а також лісові культури 
інтродуцентів. Ці різновікові фітоценози у цілому є бідними у флористичному від-
ношенні. Їх структура та видове насичення  різні і залежать від інтенсивності лісо-
господарського втручання. Серед трав’яних рослин домінують види широкого ге-
ографічного та екологічного ареалів, здатні легко адаптовуватися до змін цено-
тичного середовища. Очевидно, що вразливі до таких процесів види у складі та-
ких угруповань можуть бути не представлені.

У межах Передкарпатської височини між м. Болеховом та смт. Лисовичі є вели-
кий лісовий масив, у межах якого на невеликих площах збереглися лісові масиви 
пралісового характеру. Це старовікові дубові ліси на колишній території військової 
частини та в’язово-ясинево-дубові ліси водоохоронної смуги р. Сукіль. Окрім них 
широко поширені молоді грабово-дубові, дубово-грабові, вільхи клейкої ліси, а та-
кож штучні деревостани дуба червоного. У складі переважної більшості дерево-
станів присутнє багаточисельне молоде покоління ялиці білої та ялини європей-
ської, яке виявляє прогресивні тенденції до розширення. Така ценотична комплек-
сність цієї лісової території послужила головною обставиною для вибору її як 
об’єкту для поглиблених моніторингових фітоценотичних досліджень.

Метою досліджень було визначення кількісного представництва ценопопуля-
цій ефемероїдних видів рослин у різних лісових угрупованнях, різного складу, це-
нотичної сформованості та антропогенної трансформації. Нашим завданням було 
отримання результатів стосовно окремих угруповань, залежно від інтенсивності 
антропогенного впливу і узагальнення у цілому у масштабі великої території

У ході наших досліджень відбувався підрахунок ефемероїдів за шкалою Дру-
де у лісових масивах Передкарпатської височини  Облік ефемероїдів проводився 
кожних 10 м на 4 м2, вздовж трансекту. Отримані дані обробляли за допомогою 
комп’ютерних програм  і формували таблиці залежності від антропогенного впли-
ву поширення ефемероїдів.

Нами було встановлено деякі особливості поширення та стан популяцій враз-
ливих ефемероїдів у лісових фітоценозах лісництв і за допомогою програми Google 
Earth проставляли маршрути пробних ділянок, на яких ми проводили обрахунки.

У результаті наших досліджень ми встановили, що на тих ділянках лісу, які за-
знавали антропогенного впливу внаслідок вирубування, вразливі види ефемеро-
їдів (Allium ursinum L.,Galanthus nivalis L.,Leucojum vernum L.) не траплялися. У 
найменш змінених людьми ділянках лісу ми відзначали досить чисельні популя-
ції: Allium ursinum L., Arum maculatum L., Galanthus nivalis L.,Leucojum vernum L., 
Isopyrum thalictroides L. Pulmonaria mollis L.,та Scilla bifolia L. Отже, видове багат-
ство і видова чисельність вразливих ефемероїдів (Allium ursinum L.,Galanthus 
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nivalis L. та Leucojum vernum L.) на території Болехівського лісництва за умов ак-
тивного антропогенного впливу є значно біднішою.
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МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ СТАТУСУ ПРИРОДООХОРОННОЇ
ТЕРИТОРІЇ ЛАНДШАФТНОМУ КОМПЛЕКСУ 

„ВЕЛИКІ ДНІСТЕРСЬКІ БОЛОТА”
Реслер І. Я.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів

Ландшафтний комплекс „Великі Дністерські болота”, що розташований на 
Верхньодністерській алювіальній рівнині у Прикарпатті, досі в офіційних наукових 
зведеннях по рослинності України фігурує, як один з найбільших болотних маси-
вів площею близько 12 000 га (Андрієнко, 1973; Григора, Соломаха, 2005). Однак, 
аналіз розвитку рослинного покриву даної території упродовж останніх 50 років, 
проведений нами на основі літературних джерел (Реслер, 2007), і наші власні по-
льові дослідження 2000–2008 рр. свідчать про синдинамічні процеси у напрямку 
ксерофітизації. Це призведе до остаточного зникнення залишків унікального за-
плавного болотного масиву, який на сьогодні є комплексом вологих лук різних ти-
пів використання (Вологі луки, 2005), вільшняків, стариць Дністра, заводнених 
торфовидобувних кар’єрів, системи польдерів та меліоративних каналів. 

У світлі сучасних тенденцій у державі (Україна є країною-учасницею Рамсар-
ської, Боннської та Бернської конвенцій, інших міжнародних і державних право-
вих актів) до збереження біорізноманіття на всіх рівнях організації живого, ми роз-
глядаємо масив „Великі Дністерські болота”, як потенційно здатного, щоб увійти 
до переліку природоохоронних. Територія відрізняється достатнім ступенем ланд-
шафтного різноманіття. На ній збереглися типові і унікальні водні і водно-болотні 
фітоценози. Заростаючі водойми є пристановищем для мігруючих водоплавних 
птахів. Маючи значні показники для фігурування у Рамсарському списку, даний 
об’єкт не значиться а ні у переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, 
а ні в переліку перспективних для внесення до цього списку (Водно-болотні…, 
2006). Питання можливого природоохоронного статусу масиву „Великі Дністерські 
болота” залишається відкритим.
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РІЗНОМАНІТТЯ УГРУПОВАНЬ ЗЕМНОВОДНИХ 
У ПРОСТОРОВОМУ ГРАДІЄНТІ УМОВ БАСЕЙНУ 

ВЕРХІВ’Я ПРИП’ЯТІ
Решетило О.С.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів

Русла великих рік, особливо рівнинних, слугують, з одного боку, бар’єрами 
для розповсюдження земноводних, а з іншого – екологічними коридорами, які за-
безпечують їхню міграцію й розселення. Це певним чином може впливати на різ-
номаніття угруповань земноводних, відмінності між якими, перш за все, проявля-
тимуться у значному просторовому градієнті, наприклад, в умовах басейнової 
екосистеми. Для започаткування вивчення цього питання ми обрали річковий ба-
сейн верхів’я Прип’яті за модельну басейнову систему, адже вона займає значну 
площу, охоплює різноманітні ландшафти, а представленість батрахофауни на цій 
території є значною.

Матеріал відібрано на восьми пробних площах, закладених у заплавах При п’я ті, 
Турії, Стоходу і Стира з таким розрахунком, аби вони представляли не лише ос нов ні 
водотоки досліджуваного басейну на різних ділянках їхньої течії, а й репрезен тували 
фізико-географічні та кліматичні відмінності у його межах. Пробні площі були пред-
ставлені як природними, так і антропогенно трансформованими біотопами. Збір ма-
теріалу для встановлення видового складу і чисельності земноводних здійс нювали 
згідно з загальноприйнятими методиками протягом травня-липня 2009 р. Робота ви-
конана за фінансової підтримки ДФФД (проект № 29.4/030).

Загалом у ході дослідження виявлено 13 видів земноводних (729 особин) (табл.).
Таблиця

Відносні видове різноманіття і чисельність земноводних у басейні верхів’я Прип’яті

Вид
Прип’ять Тур’я Стохід Стир
Верх. 
течія

Верх.
течія

Ниж. 
течія

Верх.
течія

Ниж. 
течія

Верх.
течія

Сер. 
течія

Ниж. 
течія

Triturus vulgaris 1 - 1 - 20 5 - 1
Triturus cristatus - - - - 15 - - -
Bombina bombina 10 - 25 20 50 70 10 20
Pelobates fuscus - - 1 - 1 - - 1
Bufo bufo - - - 5 2 20 - 2
Bufo calamita 1 - 12 - - - - -
Bufo viridis - - 10 - - - - -
Hyla arborea - - 20 - 30 - - 20
Rana temporaria - 1 1 1 3 40 - 65
Rana arvalis - 2 1 - 4 50 - 3
Rana esculenta 5 15 5 5 4 60 15 6
Rana ridibunda 10 - 1 - 5 30 5 16
Rana lessonae - - - - 3 - - -
Разом, ос.: 27 18 77 31 137 275 30 134
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Порівнюючи пробні площі за складом батрахоугруповань, слід звернути увагу 
на те, що більше видове різноманіття земноводних проявляється на заплавах 
нижніх ділянок течій (9–11 видів), порівняно з верхніми (3–5, 7 видів). Окрім цьо-
го, зауважили значне збіднення видового складу і відносної чисельності угрупо-
вань земноводних на ділянках зі значною антропогенною трансформацією (мелі-
орація, каналізація русла, інтенсивний випас худоби тощо) на противагу природ-
ним, чи помірно трансформованим ділянкам.

Отримані дані свідчать також про наявність єдиного виду-генераліста („їстів-
ної” жаби), який присутній на усіх без винятку досліджуваних площах, а також про 
відносно рідкісні види (тритон гребінчастий, ропухи очеретяна та зелена, жаба 
ставкова), які лише зрідка трапляються у складі батрахоугруповань.

Найчисельнішим видом земноводних за відносною частотою трапляння у до-
сліджуваному басейні виявилася кумка звичайна (205 особин), чисельними були 
жаби „їстівна” і трав’яна (115 і 111 особин, відповідно), дещо нижчі показники у 
квакші, жаб озерної та гостромордої (70, 67 і 60 ос.), значно нижчі показники у ро-
пухи сірої (29 oc.) і тритона звичайного (28 ос.). Решта видів, трапляючись пооди-
ноко, мають незначну відносну чисельність (3–15 ос.) (рис.).
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Рис. Співвідношення відносної чисельності видів земноводних у басейні верхів’я Прип’яті

Підсумовуючи, можемо стверджувати про значне різноманіття угруповань 
земноводних у просторовому градієнті умов басейну верхів’я Прип’яті, яке, як ми 
припускаємо, значною мірою формується пасивним розселенням видів і зале-
жить від ступеня антропогенної трансформації річкового й прирічкового ланд-
шафту, оскільки простежується очевидний тренд у бік збіднення видового складу 
батрахоугруповань за умов значної антропогенної трансформації заплав, яка, як 
правило, притаманна верхнім течіям водотоків басейну верхів’я Прип’яті.

РІД POLYGONATUM ALL. У ГАЛИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

Різничук Н. І.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Галицький національний природний парк створений у 2004 р. і знаходиться у Га-
лицькому районі Івано-Франківської області. Його площа становить 14684,8 га, з яких 
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12159,3 га надані у постійне користування. На території парку значну площу займа-
ють ліси: близько 11 тис. га. У даний час здійснюється інвентаризація флори парку.

Метою даної роботи було вивчення видового складу роду Polygonatum All. 
(Liliaceae), види якого є лікарськими і порівняно мало вивченими.

У Галицькому національному природному парку виявлено три види роду, такі як 
купина багатоквіткова (Polygonatum multifl orum (L.) All.), купина пахуча (Polygo na-
tum odoratum (Mill.) Druce) та купина кільчаста (Polygonatum verticillatum (L.) All.).

На багатих, поживних ґрунтах Галицького національного природного парку ге-
неративні особини P. multifl orum досягають висоти 83–104 см з кількістю листків 
23–26 завдовжки 10,5–12,9 см і завширшки 3,2–4 см; кількість квіток становить 
43–67, розташовані у пазухах листків по 1–5. 

Популяції P. multifl orum займають територію серед грабово-букового лісу на 
добре дернованих вологих світло-сірих та сірих опідзолених суглинистих ґрунтах.

P. odoratum відрізняється від P. multifl orum меншими розмірами, світлішим за-
барвленням листків, а головна відмінність – кількість квіток. Для генеративних 
особин цього виду в умовах парку характерною є висота – 33–50 см, кількість 
листків – 8–12 завдовжки 11–12 см і завширшки 1,6–2,4 см; кількість квіток 3–7, які 
розміщені у пазухах листків по 1. Даний вид було знайдено на лучно-степових ді-
лянках, а також на вапнякових та гіпсових відслоненнях.

P. verticillatum відрізняється від попередніх видів кількістю листків та їх кіль-
частим розміщенням. Висота генеративних особин даного виду коливається в 
межах 48–64 см, кількість листків – 48–60 завдовжки 7,2–9,5 см і завширшки 1,1–
1,5 см; кількість квіток – 18–40, що розташовані у пазухах листків по 6–8. 

Характерним місцем для росту P. verticillatum на території парку, як і для P. 
mul tifl orum, є грабово-буковий ліс.

ФАУНА І НАСЕЛЕННЯ КОЛЕМБОЛ ШАЦЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Рукавець Є. В.
Державний природознавчий музей НАН України, Львів

Колемболи або ногохвістки (Collembola Lubbock,1870) представляють окре-
мий клас комах, що мають невеликі розміри і обирають для життя всі шари ґрун-
тового ярусу.

Систематичного вивчення цих педобіонтів на території Шацького національ-
ного природного парку дотепер не проводилося. У монографії „Экология и фауна 
почвенных беспозвоночных Западного Волыно-Подолья” для Волинського Поліс-
ся зазначено 54 види колембол (Капрусь, 2003). Про поширення у західнополісь-
кому регіоні 95 видів ногохвісток вказує Ю.Ю.Шрубович (2004). Метою нашої ро-
боти було вивчення таксономічної структури, фауни та хорологічних особливос-
тей колембол лісових та навколоводних екосистем Шацького НПП.

Зоологічниий матеріал збирався протягом літніх місяців 2007 року в лісових 
масивах та прибережній зоні озера Світязь. Пробні ділянки знаходилися в урочи-
щі Бужня і заповідному об’єкті місцевого значення – урочищі Лузне. Для цих міс-
цевостей типовими є листяні ліси – чорновільхові, грабово-вільхові, березово-
грабові з підростом з акації, дуба, бузини та густим трав’яним покривом. Навколо-
водні екосистеми представлені південною береговою лінією озера Світязь із різ-
ною інтенсивністю розвитку макрофітів.
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Збір, екстракцію ногохвісток та виготовлення мікропрепаратів проводили згід-
но стандартних методик (Гиляров, 1975). Класи домінування прийнято за систе-
мою Штокера-Бергмана (1977).

У зібраному матеріалі виявлено присутність 54 види колембол з 10 родин та 
31 роду. Фауна сформована родинами Hypogastruridae, Neanuridae, Onychiuridae, 
Tullbergiidae, Isotomidae, Tomoceridae, Entomobryidae, Sminthurididae, Sminthuri-
dae, Bourletiellidae. За кількістю видів та родів переважає родина Isotomidae - 17 
видів з 9 родів (31,5% видового складу). Відносним видовим багатством відрізня-
ється родина Entomobryidae – 11 видів з 5 родів (20,3%). Помітний внесок у різно-
маніття фауни вносять 8 видів 4 родів родини Hypogastruridae (15%). Інші родини 
характеризуються низьким видовим складом.

Угруповання ногохвісток навколоводних (приозерних) біотопів налічують 23 
види з 16 родів та 7 родин, що складає 42,6% видового багатства дослідженої фа-
уни загалом. Присутній один еудомінант (Cryptopygus thermophilus), три домінан-
та (Friesea truncata, Desoria tigrina, Isotoma viridis) та один субдомінант (Isotom-
urus palustris). Рецедентних і субрецедентних видів – вісімнадцять (78%). У фор-
муванні фауни приозерних ділянок найвагоміша частка ізотомід – 47%. З родин 
Tullbergiidae, Sminthurididae, Sminthuridae відмічено лише по одному виду.

За біотопною преференцією переважають еврибіонти та мешканці водних і 
навколоводних біотопів (по 7 видів або 61 % видового спектру). Лісо-лучний комп-
лекс нараховує 6 видів, троє педобіонтів – представники відкритих оселищ.

По відношенню до вологості Collembola розподіляються на мезофілів – 10 ви-
дів (43,5% від загальної чисельності), гігрофілів та мезо-гігрофілів – по 4 види (за-
галом 34,8%), гідрофілів – 3 види (13 %), ксерофілів – 2 види (8,7%).

Серед життєвих форм помітна роль нейстонних видів (Pachyotoma crassicau-
da, Isotomurus palustris, I. stuxbergi). До них долучається Mesаphorura fl orae, що 
населяє прісноводну супралітораль.

Два види колембол – Mesаphorura fl orae, Entomobrya nicoleti вперше відміча-
ються як рідкісні для зони мішаних лісів України, ще 2 види – Isotomurus stuxbergi, 
Pachyotoma crassicauda - рідкісні у Західному Поліссі.

В екосистемах листяних лісів ШНПП зареєстровано 46 видів ногохвісток з 9 
родин та 26 родів (85,2% видового різноманіття). Домінантне ядро об’єднує 5 ви-
дів: Protaphorura armata, Folsomia fi metaria, F. quadrioculata, Parisotoma notabilis, 
Pogonognathellus fl avescens (10,9%).

До групи субдомінантів входять 7 видів - Ceratophysella armata, C. mosquensis, 
C. granulata, Neanura muscorum, Protaphorura pannonica, Folsomia fi metarioides, 
Tomocerus minutus.

Коло рецедентних та субрецедентних видів розширене – 27 видів (60% видово-
го різноманіття), серед яких за чисельністю переважають Hypogastrura assimilis, 
Deso ria olivacea, Lepidocyrtus cyaneus, L. curvicollis, L. lignorum, Pseudosinella octo-
punctata.

Аналіз спектру екологічних груп показує значну перевагу еврибіонтних (21 
вид) та лісо-лучних видів (22), що відповідає 83% від зареєстрованої кількості но-
гохвісток. Частка форм, що тяжіють до відкритих ландшафтів, становить 13%, 
меш канців навколоводних територій – 4 %.

За рівнем гігропреферендума визначальною групою є мезофільна – 75% кіль-
кісного складу. На гігрофільні та гігро-мезофільні форми припадає близько 20%, 
гідрофільні – майже 4%, ксеротермні види – 2%.

Виявлено 3 рідкісних види– Protaphorura pannonica, Deuterosminthurus bicinctus, 
P. pseudocellata, з яких два перших види раніше не зазначалися для заходу Полісся.
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З отриманих даних можна зробити висновок, що фауна колембол листянолі-
сових та приозерних територій Шацького національного природного парку сфор-
мована 10 родинами, 31 родом і 54 видами. Видова насиченість достатньо висо-
ка та добре структурована. Значну частину фаунокомплексу складає мезофільна 
група (66,6%), на гігрофільну та гігро-мезофільну групи припадає відповідно 13% 
і 11,1%, що відображає підвищений гідрологічний режим обстежених біотопів. На-
селення Collembola та структура домінування в урочищах Бужня і Лузне адекват-
ні непорушеним лісовим екосистемам. Удвічі менший видовий склад педобіонтів 
y навколоводних біотопах говорить про специфічність ґрунтів приозерної смуги 
взагалі та відчутне антропогенне навантаження вздовж берегів Світязя. На тери-
торії парку знайдено 7 видів, що є рідкісними у регіоні.

БЕНТОФАУНА РІКИ ВЕРЕЩИЦІ В УМОВАХ ВПЛИВУ 
АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ

Савицька О. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Ріка Верещиця, одна з приток Дністра, належить до Чорноморського басейну. 
Вона бере свій початок трьома витоками у західній частині Розточчя і, протікаючи 
його територією, є визначальним фактором формування його гідрологічного режиму.

Ріка Верещиця підлягає антропогенному впливу, що призводить до зміни біоло-
гічного різноманіття, руйнування динамічної рівноваги ландшафтних комплексів і 
трансформації цієї водної екосистеми. Від самого витоку має місце зарегулювання 
водного стоку річки Верещиці та використання її для рибогосподарських цілей.

Як показали результати гідрохімічних досліджень, вода р. Верещиця у цілому ха-
рактеризується високою мінералізацією, низьким вмістом хлоридів, підвищеним 
вмістом сульфатів та відноситься до гідрокарбонатних вод. Слід зазначити, що має 
місце перевищення показників, встановлених для рибничих господарств, стосовно 
забруднення органічними та мінеральними речовинами (зокрема нітритним азотом).

Для дослідження угруповань бентофауни ріки протягом 2004–2008 рр. прово-
дили відбір та обробку проб згідно стандартних гідробіологічних методик. 

Донна фауна р. Верещиці об’єднує 48 видів безхребетних п’яти систематич-
них груп: олігохети, молюски, личинки хірономід, личинки бабок, жуки. 

Олігохети були представлені Limnodrilus hoffmesteri, L. udekemіanus, L. ne waen-
sis, Tubifi ex tubifi ex; молюски – Galba palustris, Radix ovata, R. pereger, Limnaea 
stagnalis, Viviparus viviparus, Valvata piscinalis, Theodoxus fl uviatilis, Bithynia ten-
taculata, Lithoglyphus naticoides, Amnicola steini, Dreissena polymorpha, D. bugensis, 
Unio pictorum, Anodonta piscinalis, Sphaerium rivicola, Pisidium amnicum; личинки 
хіро номід – Chironomus plumosus, Cryptochironomus conjugens, C. paralrostratus, 
C. vi ridulis, C. defectus, Tanytarsus mancus, Endochironomus tendens, E. dispar,  
Limnochironomus nervosus, Polypedilum nubeculosum, P. breviantennatum, Glyptotendi-
pes gripekoveni, Allochironomus sp., Cricotopus silvestris, Procladius chorens; личинки 
бабок – Coenagrion sp.

Як у більшості прісних водойм регіону, за олігохетами, личинками хірономід і 
молюсками зберігається домінування. Звичайними представниками зообентосу 
на всіх ділянках були олігохети – тубіфіциди (Limnodrilus hoffmeisteri) та личинки 
хірономід (Chironomus plumosus).

Верхня ділянка ріки Верещиці характеризується відносно чистими та частково 
замуленими пісками. Зообентос тут представлений 15 видами і формами: олігохе-
ти – 2 види, молюски – 8, личинки хірономід – 5 видів. За чисельністю та біомасою 
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„м’якого” бентосу переважали личинки хірономід (відповідно 450 екз./м2 та 1,48 г/м2). 
Молюски з невисокою чисельністю 110 екз./м2 мали біомасу 115,0 г/м2 за рахунок 
Limnaea stagnalis і Radix ovata. Тут не відмічено домінування жодного виду донних 
тварин, які представлені у невисокій чисельності. Таким чином, антропогенний вплив 
на верхній ділянці ріки фактично не простежується.

Далі, вниз за течією ріки, кількісні показники зообентосу дещо знижуються. До 
складу бентофауни тут входять три види олігохет із чисельністю 140 екз./м2 та бі-
омасою 0,14 г/м2 і чотири види личинок хірономід (із домінуванням Chironomus 
plumosus) із щільністю безхребетних 620 екз./м2 і біомасою 0,58 г/м2. Молюски з 
незначною щільністю – 36 екз./м2 – давали високу біомасу – 712 г/м2, обумовлену 
домінуванням Unio pictorum. Але в нижній течії у бентофауні ріки спостерігалося 
збільшення видового різноманіття до 31 таксонів, що відносилися до чотирьох 
систематичних груп.

З огляду на посилення антропогенного впливу на ріку в її середній та нижній 
течії, що проявляється у збільшенні вмісту у воді розчинених органічних речовин, 
чисельність „м’якого” бентосу тут суттєво підвищується. Так, середня ділянка ха-
рактеризується його чисельністю до 1520 екз./м2 та біомасою 3,58 г/м2. Біомаса 
молюсків складала тут 1342 г/м2, а їх щільність – 35 екз./м2. Тут відмічено 24 види 
бентосних організмів.

Нижня ділянка ріки Верещиці характеризувалася незначним зниженням кіль-
кісних показників донної фауни до 1470 екз./м2 з біомасою 3,25 г/м2. Різко змен-
шилася кількість молюсків біофільтраторів (таких як Unio pictorum, Anodonta 
piscinalis) – до 42 г/м2, що свідчить про досить високий рівень навантаження на 
гідроекосистему цієї ділянки ріки. Тут відмічена найбільша кількість бентосних ор-
ганізмів – 31 вид, хоча чисельні показники зумовлені переважно організмами-
індикаторами забруднення водойм – Tubifex tubifex і Limnodrilus hoffmeisteri, ли-
чинками хірономід – Chironomus plumosus. 

Таким чином, аналіз стану донних безхребетних різних ділянок ріки свідчить, 
що у межах Розточчя бентоценоз Верещиці змінюється відповідно до рівня впли-
ву на ріку антропогенних чинників. У місцях органічного забруднення інформатив-
ним показником стану гідроекосистеми є не кількість видів, не їхня загальна чи-
сельність, а біомаса організмів-індикаторів забруднення – хірономід і тубіфіцид.

У цілому  донна фауна р. Верещиці характеризується збідненою фауною пер-
винно водних безхребетних (поліхети, п’явки, вищі ракоподібні) і водяних личинок 
комах (волохокрильців, бабок, одноденок). Це пов’язано з органічним забруднен-
ням антропогенного походження.

ОРНІТОЦЕНОЗИ РІВНИННИХ ЛУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ 
З РІЗНИМИ РЕЖИМАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Сеник М.А.
Львівський національний університет імені І.Франка

У процесі дослідження гніздових угруповань птахів лучних екосистем Західних 
регіонів України (2001–2009 рр.) виявили залежність орнітофауністичних показників 
від сукупності абіотичних і біотичних умов, які, у свою чергу, зумовлюються режима-
ми експлуатації угідь. Крім різниці у видовому складі, помітними є зміни кількісного 
співвідношення видів та, відповідно, структури домінування орнітоугруповань.

Аналізуючи ряд факторів, що можуть мати вплив на вибір птахами гніздового 
біотопу, встановили, що для більшості видів найсуттєвішу роль відіграють: рівень 
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зволоження угідь і характер рослинного покриву (його висота та щільність). На 
основі сукупності цих трьох факторів поділили всі досліджені нами ділянки на де-
кілька груп. Отримали ряд типів угідь, що мають свої властивості: специфічні умо-
ви і характерні орнітоценози.

Луки з високим рівнем зволоження (гігрофітні) розділяються на три типи: висо-
котравні угіддя з високою та з низькою щільністю, а також угіддя із середньовисо-
ким травостоєм значної щільності. Перший тип угідь характерний для заповідних 
лучних формацій або сінокосів у заплавах рік. Середня висота трав’яного покри-
ву сягає понад 60 см. Переважаючі синтаксони рослинності: Phragmiti-Magnocari-
cetea: Magnocaricetalia, Molinio-Arrhenatheretea: Molinietalia (Deschampsion caes-
pitosae, Alopecurion pratensis, рідше Arrhenatheretalia), а також угруповання 
Calamаgrostis dom. та Galio-Urticetea. Орнітоценоз складається з 19 видів птахів. 
Домінує плиска жовта (Motacilla fl ava) – 23,7%. Серед інших видів переважають: 
жайворонок польовий (Alauda arvensis) – 14%, вівсянка очеретяна (Emberiza 
schoeniclus) – 9,6%, щеврик лучний (Anthus pratensis) – 8,8%, очеретянка лучна 
(Acrocephalus schenobaenus) – 7%, очеретянка чагарникова (Acrocephalus palus-
tris) – 7%, чайка (Vanellus vanellus) – 7%, трав’янка лучна (Saxicola rubetra) – 6,1%.

Високотравні вологі луки з низькою щільністю – це дуже обводнені заповідні 
або сінокосні угіддя з переважанням синтаксонів Phragmiti-Magnocaricetea: Mag-
nocaricetalia та Molinio-Arrhenatheretea: Molinietalia (Deschampsion caespitosae). 
Тут гніздиться лише 13 видів птахів. Домінантами є вівсянка очеретяна (34%) та 
очеретянка лучна (23,2%). Плиска жовта виступає субдомінантом – 18,8%. Порів-
няно з іншими угіддями значний відсоток має також баранець звичайний (Gal-
linago gallinago) – 7,2%.

Середньовисокі (20–60 см) травостої з високою щільністю рослинного покри-
ву використовуються в якості сінокосів, сінокосно-випасних або, рідше, випасних 
угідь. Вони розташовані в заплавах, низинах. Рослинність таких лук наближаєть-
ся до мезофітного типу. Угруповання Phragmiti-Magnocaricetea поширені, але пе-
реважають лучні ценози Molinio-Arrhenatheretea: Molinietalia (Deschampsion caes-
pitosae, Alopecurion pratensis, Calthion) та Arrhenatheretalia (Festucion pratensis, 
Cynosurion cristati). Трапляються ділянки Plantaginetea majoris, Galio-Urticetea, 
Calamаgrostis dom. Цей тип лук має багатий орнітоценоз – 22 види птахів. Знову 
на домінуючу позицію виходить плиска жовта – 20,1%, вівсянка очеретяна (14,4%) 
субдомінує. Збільшується відсоток у чайки – 12,3%. Порівняно чисельними є та-
кож жайворонок польовий (11,7%) і щеврик лучний (5,7%).

Помірно зволожені (гігро-мезофітні та мезофітні луки) поділяються нами на 
чотири типи. Перший – це високотравні заплавні угіддя із доволі щільним рослин-
ним покривом. Це сінокоси з переважанням справжніх лук: Molinio-Arrhenathere-
tea: Arrhenatheretalia (Festucion pratensis, Arrhenatherion), Molinietalia (Deschamp-
sion caespitosae). Тут трапляються угруповання Phragmiti-Magnocaricetea: Magno-
caricetalia; Artemisietea vulgaris, Calamаgrostis dom. В орнітоценозі продовжує 
зростати роль плиски жовтої – 26,3%. Серед субдомінантів з’являються види, що 
надають перевагу мезофітному високотрав’ю: перепілка (Coturnix coturnix) – 
11,7% і деркач (Crex crex) – 9,9%.

Угіддя із рослинним покривом середньої висоти та високої щільності представ-
лене сінокосно-випасними луками. Це мозаїчні за структурою луки заплав з пере-
важанням мезофітних угруповань класу Molinio-Arrhenatheretea, але із включення-
ми ділянок, як вологолюбної (Phragmiti-Magnocaricetea: Magnocaricetalia), так і ти-
пово пасовищної рослинності (Plantaginetea majoris, Agropyretea repentis). Також 
тут трапляються угруповання: Artemisietea vulgaris, Nardo-Callunetea, Gallo-Urticetеа, 
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Calamаgrostis dom. Таке поєднання і різноманіття рослинності зумовлює найвищу 
кількість видів гніздової орнітофауни у даному типі угідь – 24. Домінантами висту-
пають: плиска жовта – 27,6% та жайворонок польовий – 19,4%. Високою є участь 
типових лучних видів: щеврика лучного і трав’янки лучної (по 8,2%), чайки (7,8%) та 
очеретянки лучної (5,1%).

Наступний тип угідь – переважно пасовищ, за структурою рослинного покриву 
нагадує попередній, тут переважають мезофітні луки, але достатньо поширені як 
зволожені, у пониженнях, так і сухі ділянки на підвищеннях заплави. Суттєвою різни-
цею є порівняно менша щільність рослинного покриву. Цей фактор помітно знизив 
видове різноманіття птахів – 18 видів, хоч і не надто сильно повпливав на структуру 
домінування: плиска жовта (25,5%), жайворонок польовий (17,4%), чайка (13,7%), 
вівсянка очеретяна (9,9%), очеретянка лучна (6,2%), трав’янка лучна (по 5%).

Низькотравні луки (до 20 см) із середньою щільністю рослинного покриву, які 
використовуються як пасовища, мають ряд суттєвих відмінностей від попередніх 
угідь. Хоча основу рослинності тут становлять мезофітні угруповання  класу Mo-
linio-Arrhenatheretea: Arrhenatheretalia (Festucion pratensis, Cynosurion cristati) і по-
ширені також угруповання Phragmiti-Magnocaricetea: Magnocaricetalia, великий 
відсоток площ належить специфічним пасовищним угрупованням з переважан-
ням ксерофітів та рудеральних видів: Sedo-Scleranthetea, Plantaginetea majoris, 
Agropyretea repentis, Artemisietea vulgaris. Такі пасовища трапляються у меліоро-
ваних заплавах та на вододілах. Орнітоценоз представлений 18 видами, серед 
яких виразно домінують і субдомінують: плиска жовта (30 %), чайка (18,9%), жай-
воронок польовий (17,8%), коловодник звичайний (Tringa tоtanus) – 6,7%, грицик 
великий (Limosa limosa) – 5,6%. Розподіл чисельності дуже нерівномірний і зміщу-
ється у бік пластичних видів (плиска жовта) та видів, яким для гніздування необ-
хідний низький і нещільний рослинний покрив (кулики, жайворонок польовий). 

Сухі (ксеро-мезофітні) луки, які не включають гігрофітних угруповань, трапля-
ються на осушених ділянках заплав, високих терасах, вододілах, схилах. Їх мож-
на поділити на чотири типи. Угіддя першого типу із високим та щільним рослин-
ним покривом – це, найчастіше, схилові луки вододілів та високих терас, які вико-
ристовуються в якості сінокосів. Поряд з угрупованнями Molinio-Arrhenatheretea: 
Arrhenatheretalia (Arrhenatherion, Festucion pratensis), що представлені у доволі 
зміненому вигляді, поширені, а іноді й переважають, угруповання порядку Galieta-
lia veri –  остепнені луки з переважанням геліофітів [1]. Орнітоценоз складається 
із восьми видів птахів, сере яких домінують і субдомінують: жайворонок польовий 
(26,8%), просянка (Emberiza calandra) (17,1%), плиска жовта та трав’янка лучна 
(по 14,6%), щеврик лучний (12,2%) і перепілка (9,8%).

Угіддя із середньовисоким та щільним рослинним покривом використовують-
ся як пасовища, а іноді і як сінокоси. Тут переважають угруповання рослинності 
класу Molinio-Arrhenatheretea, порядку Arrhenatheretalia, найчастіше союзу Cy-
nosurion cristati, однак важлива роль належить також угрупованням Sedo-Scleran-
thetea, Agropyretea repentis, Nardo-Callunetea, трапляються нітрофільні угрупо-
вання класу Gallo-Urticetea. Орнітоценоз нараховує 16 видів птахів, серед яких 
домінують жайворонок польовий (26,8%) і плиска жовта (21,8%). Субдомінантами 
виступають: перепілка (11,4%), очеретянка чагарникова та щеврик лучний – 7,7%, 
трав’янка лучна (7,3%).

Для угідь із низьким рослинним покривом середньої щільності, що експлуату-
ються як пасовища, також характерне поєднання угруповань мезофітної лучної 
рослинності Molinio-Arrhenatheretea: Arrhenatheretalia, союзу Festucion pratensis із 
ксерофітними Sedo-Scleranthetea, Agropyretea repentis. Але ще більш помітною 
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стає участь Plantaginetea majoris – типових пасовищних угруповань, площа яких 
значно зростає. Тут відмічено 12 видів орнітонаселення. Зі значним відривом до-
мінують жайворонок польовий (42,4%) та плиска жовта (30,5%), серед субдомі-
нантів – трав’янка лучна (7,9%), щеврик лучний (7,3%), чайка (5,3%). Інші види 
представлені не чисельно.

Останній тип угідь – низькотравні пасовища із низькою щільністю рослинного 
покриву, що переважно розташовані в осушених заплавах із супіщаними грунтами. 
Рослинність даного типу угідь має найбільшу кількість ксерофітних та псамофіль-
них видів, що утворюють переважаючі угруповання: Sedo-Scleranthetea, Plantagine-
tea majoris. Видовий склад орнітонаселення таких угідь дуже збіднений – шість гніз-
дових видів. Виразним домінантом є жайворонок польовий – 44,4%. Трапляються 
також: жайворонок чубатий, плиска жовта (по 16,7%), трав’янки лучна (11,1%) і чор-
ноголова (5,6%), щеврик лучний (5,6%).

Виявлені закономірності видового розподілу та структури домінування в орні-
тоценозах угідь з різними спектрами умов та характером експлуатації, можуть по-
служити для біоіндикації стану лучних екосистем, формування програм збере-
ження видів та менеджменту заповідних територій.

1. Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України // Український фітоценологічний збірник. 
Серія А. Фітосоціологія. Випуск 4 (5), Київ, Фітосоціоцентр, 1996. 119 с. 

ДИНАМІКА ПРОМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ ІХТІОФАУНИ ДЕЯКИХ 
ОЗЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

*Сидоренко М. М., Майструк І. А., **Сінчук М. А.
*Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

**Шацький національний природний парк

Шацька група озер включає в себе близько тридцяти водойм, більшість з яких 
є карстового походження. За розвитком кормових організмів озера відносять до 
вище середньої та середньої кормності [1].

В озерах постійно трапляється 18 видів риб, які відносяться до 7 родин. Най-
більшу кількість видів риб та їх молоді налічує родина коропових – 10 (сазан (ко-
роп), лящ, плітка, верховодка, краснопірка, плоскирка, карась сріблястий, лин, 
пічкур та гірчак) та окуневих – 3 (окунь, йорж, судак). Інші родини риб в озерах 
представлені по одному виду: щукові (щука), ікталурові (сомик карликовий), 
в`юнові (щипавка), вугреві (вугор річковий) та колючкові (колючка триголкова) [2].

Перші науково обґрунтовані роботи по господарському освоєнню озер Шаць-
кої групи датуються 40–50-ми роками ХХ століття [1, 3, 4]. Починаючи з цих років, 
на вказаних озерах ведеться промисел риби. З господарської точки зору найбільш 
привабливими та найбільшими за площею є чотири озера – Світязь, Пулемецьке, 
Луки-Перемут та Люцимер. 

Для отримання повної картини проаналізуємо рибний промисел у Шацьких озе-
рах за останні 30 років, починаючи з 1977 р. За тестові показники беремо промисло-
ву рибопродуктивність озер, обсяг вилову інтродукованих видів і видів, що входять 
до складу аборигенної іхтіофауни, співвідношення між аборигенними видами риб та 
видами вселенцями. Рибопродуктивність вказаних озер різна і знаходиться в межах: 
47,01–2,2 кг/га для озера Луки-Перемут; 12,4–0,2 кг/га – оз. Світязь; 28,8–0,1 кг/га – 
оз. Пулемецьке; 68,4–0,5 кг/га –  оз. Люцимер (див. рис.1). Для всіх вищезгаданих 
озер характерним є те, що максимального показника рибопродуктивність усіх озер 
набуває в 1977–1983 рр, а потім поступово знижується. Починаючи з 1983 р., для 
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всіх озер характерне зниження промислової рибопродуктивності до мінімальних по-
значок, а оз. Луки-Перемут з 1993 р. взагалі зникає з карти промислового вилову. 
Таку ж картину має промисловий вилов аборигенних видів риб та вселенців (рис.2 
та рис. 3 відповідно). Серед вилову аборигенних видів риб (судак, щука, лящ, лин, 
сазан (короп), плітка, окунь, верховодка), зокрема в оз. Пулемецьке та оз. Люцимер, 
існує велика розбіжність по роках, що може бути пов’язано в першу чергу із постій-
ним зарибленням цих озер цінним промисловим видом – коропом. Діаметрально 
протилежний характер має вилов риб-вселенців, чисельність яких не залежить від 
зариблення водойми (вугор, карась сріблястий та сомик карликовий).
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Рис. 1. Динаміка промислової рибопродуктивності деяких озер ШНПП

З моменту створення Шацького національного природного парку, до території 
якого ввійшли і дані озера, відбувається переорієнтація водних об’єктів з рибогос-
подарських у природно-заповідні. Припиняється будь-яка господарська діяль-
ність, зокрема зариблення вищезгаданих озер та реакліматизація цінних промис-
лових видів риб. Фактично промисел, як такий взагалі зникає. Він реорганізову-
ється у меліоративний вилов вугра, або науковий вилов з обмеженим лімітом.

Рис. 2 Динаміка вилову аборигенних промислових видів риб 
деяких озер ШНПП
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Рис. 2. Динаміка вилову аборигенних промислових видів риб деяких озер ШНПП
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Поряд з цим відбувається перерозподіл у структурі іхтіофауни у напрямку до-
мінування малоцінних промислових та непромислових видів риб (плітка, окунь, 
сомик карликовий, верховодка, пічкур, йорж).

У контрольних виловах знижується чисельність цінних промислових хижих ви-
дів риб – судака і щуки. А в оз. Луки-Перемут, та оз. Світязь він взагалі зникає. Вна-
слідок відсутності селективного тиску хижака у водоймах, починаючи з 80-х років, 
у таких промислових видів риб, як лящ, плітка, окунь відмічається поступове зни-
ження темпу росту, що у наш час призводить до утворення карликових форм [5].

Рис. 3 Динаміка вилову промислових риб вселенців  
деяких озер ШНПП
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Рис. 3. Динаміка вилову промислових риб-вселенців деяких озер ШНПП

У 1993–1996 рр у всіх озерах відмічається поступове зниження рибопродуктив-
ності, яка в 2008 р. доходить до 0,2 кг/га – у оз. Світязь та 0,8 кг/га в оз. Люцимер. 
А в озерах Луки-Перемут та Пулемецьке промисловий вилов риби взагалі припиня-
ється. Порівнюючи співвідношення промислових груп риб (див. рис. 4), відмічаємо, 
що основу промислового вилову в оз. Світязь, оз. Пулемецького та оз. Люцимер 
складали промислові аборигенні види риб і лише в оз. Луки-Перемут домінували 
види-вселенці. Таку розбіжність у наведених показниках можна пояснити прове-
денням рибогосподарських заходів у вказаних озерах.

Рис. 4 Середньобагаторічне співвідношення 
промислових груп риб деяких озер ШНПП 
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Рис. 4. Cпіввідношення промислових груп риб деяких озер ШНПП

Для покращення рибогосподарської ситуації у вищезгаданих озерах необхідно 
вжити ряд заходів, спрямованих у першу чергу на перегляд статусу водойм ШНПП 
з метою можливості проведення рибогосподарських заходів на них (зариблення, 
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реакліматизація та ведення промислу). Крім цього слід провести ряд заходів із по-
кращення темпів росту основних промислових аборигенних видів риб (лящ, пліт-
ка, окунь) шляхом завезення плідників („прилиття крові”) із водойм, у яких показ-
ники росту вказаних видів риб є вищими. Залежно від озера необхідно наростити 
чисельність популяції цінних промисловоих хижих видів риб, зокрема судака, що 
дозволить знизити чисельність популяцій малоцінних або ж непромислових видів 
(верховодка, пічкур, йорж). На їхнє місце необхідно вселяти у чітко лімітованих 
межах цінні промислові види риб (сазана, білого та строкатого товстолобиків, бі-
лого амура). Це дозволить вирішити проблеми із заростанням о. Луки-Перемут та 
о. Люцимер вищою водяною рослинністю.
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ВМІСТ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК 
У ВОДІ ШАЦЬКОГО ПООЗЕР’Я ВОСЕНИ 2008 р.

Ситник Ю. М., Клоченко П. Д., Кукля І. Г.
Інститут гідробіології НАН України, Київ

Сучасний стан проблеми. Хімічні показники є обо’вязковими елементами 
оцінки стану водних об’єктів, оскільки їх забруднення неорганічними та органічни-
ми сполуками супроводжується евтрофікацією, ацидифікацією, підвищенням мі-
нералізації та сапробності. Не є виключенням при цьому і Шацькі озера, що ви-
ступають компонентами навколишнього середовища людини та джерелом 
біологічних ресурсів.

У воді континентальних водойм практично завжди присутні речовини феноль-
ної природи [3 – 4, 10]. Досить часто поява речовин цього класу у воді є ознакою 
господарської діяльності людини та її негативного впливу на навколишнє природ-
не середовище. Разом з тим практично у кожній водоймі існують автохтонні дже-
рела цих сполук. Вони надходять у воду як в процесі життєдіяльності водяних 
рослин, так і при їх відмиранні, особливо у високопродуктивних водоймах. 

Вибір регіону дослідження обумовлений унікальністю Шацьких озер, фізико-
географічними умовами, що визначають їх своєрідність. Наявність різних джерел 
забруднення, всезростаючий потік відпочиваючих, вимагають підвищеного еколо-
гічного та санітарного контролю. Він повинен включати (крім оцінки якості води за 
показниками гідрохімічних інгредієнтів) в обов’язковому порядку і визначення ток-
сичних речовин, що з’являються у водоймах у результаті господарсько-побутового 
використання озер і забруднення довкілля. 

Серед різноманітних речовин, які надходять у поверхневі водойми у результа-
ті господарської діяльності людини, значне місце займають фенольні сполуки. 
Крім синтетичних фенолів, які поступають у водні об’єкти зі стічними водами, іс-
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нує багато фенольних сполук, що виробляються власне рослинами. Врешті решт 
вони потрапляють у водне середовище, як прижиттєві виділення та в осінньо-зи-
мо вий період після відмирання водяної рослинності.

За структурою хімічних сполук їх умовно підрозділяють на три основні групи, 
виходячи із вуглецевого скелету: 

С6 – С2 – ; С6 – С3 – ; С6 – С3 – С 6 – сполуки.
До першої групи відносяться переважно оксибензойні кислоти, а саме : N – 

оксибензойна; протокатехова; ванілінова, галлова, бузкова та інші. Вони досить 
широко представлені у рослинах і, як правило, у закомплексованій формі та вихо-
дять із рослинних клітин при розкладі та гідролізі [4, 7]. Ванілінова та бузкова кис-
лоти у вигляді ефірів включаються у склад лігніну, тому безпосередньо знахо-
дяться у деревині.

Другу групу фенолів підрозділяють, у свою чергу, на дві підгрупи: оксикоричні 
кислоти та кумарини. Оксикоричні кислоти (о – оксикорична, або н – кумарова; ка-
вова; ферулова та синапова) містяться у рослинах як у вільному, так і закомплек-
сованому вигляді та можуть виділятися у воду як в процесі життєдіяльності, так і 
після відмирання макрофітів. На практиці, значно частіше, ніж власне сам кума-
рин, у рослинах трапляються його гідроксильні похідні – ескулетин і екопулетин. 

Третя група фенольних сполук ( С6 – С3 – С6 ) особливо різноманітна. Феноль-
ні сполуки, що належать до цієї групи називають також флавоноїдами. До них на-
лежать глікозиди, катехіни, флавони, флавоноли. Флавоноїди, оксикоричні та 
оксибензойні кислоти містяться у всіх рослинах і майже всюди.

Крім вище перерахованих мономерних фенольних сполук, у рослинах міс-
тяться і полімерні: дубильні речовини (лігнін та інші) та меланіни. До них також на-
лежать і гумінові кислоти, що виникають при гуміфікації рослинних залишків.

Деякі екзометаболіти не мають значення для трофічних взаємовідносин, але 
володіють певною біологічною активністю та поряд із іншими біологічними факто-
рами беруть участь у формуванні видового складу гідробіоценозів [9]. Особливо 
слід підкреслити, що дані екзометаболіти сприймаються живими організмами, як 
певний інформаційний сигнал, що призводить до включення чи навпаки виклю-
чення деяких регуляторних механізмів біологічних систем .

До 1988 р., початку комплексних наукових досліджень за участі співробітників 
Інституту гідробіології НАН України, матеріалів щодо вмісту фенольних сполук у 
воді Шацького поозер’я у науковій літературі віднайти не вдалося. 

Короткий огляд. Приводимо короткий огляд результатів попередніх дослі-
джень концентрації летких фенольних сполук у різних шарах води озер Шацького 
національного природного парку, які були проведені у різні сезони 1992 р. [5–6]. 
Результатів дослідження вмісту загальних фенолів у воді Шацького поозер’я в до-
ступній нам науковій літературі знайти не вдалося.

У 1992 р. вперше було проведено визначення у воді Шацьких озер вмісту лет-
ких фенольних сполук. Феноли визначали діметіламіноантіпіріновим методом [1, 
8]. Результати досліджень, рівнів забруднення фенолами води Шацьких озер у 
літній період 1992 р., представлені в табл. 1. Вода в оз. Соминець характеризу-
ється високим рівнем насичення фенолами – 7,5 мкг/дм3. Ця величина у 7,5 рази 
перевершує санітарно-гігієнічні і рибогосподарські ГДК. У воді озер Кримне і Пе-
ремут кількість фенольних сполук у 3,3 рази менша порівняно із попереднім вод-
ним об’єктом. Значний перепад вмісту фенолів зафіксовано в оз. Світязь. Міні-
мальна їх кількість зареєстрована у верх ньому шарі пелагіалі на станціях № 1 
(південно-західна ділянка) і № 3 (пів нічно-західна ділянка). У південно-східній ді-
лянці літоралі озера поверхневі води концентрують дещо більше фенолів (станції 
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№ 4 та № 6), ніж попередні. Багата на феноли і вода літоралі, зарослої очеретом 
(станція № 5), яка перевищує ГДК у 12,8 рази. 

Таблиця 1
Концентрація летких фенолів у воді Шацьких озер у літній період 1992 р. та їх 

відповідність рибогосподарським нормативам [5–6, 11]

Місце відбору проб Концентрація, мкг/дм3 Перевищення ГДК
оз. Кримне 2,3 > 2,3
оз. Перемут 2,3 > 2,3
оз. Пісочне 0,8 <
оз. Соминець 7,5 >7,5
оз. Люцимер 0,4 <
оз.Світязь:
- поверхневий шар № 1 0,5 <
- придонний шар № 1 7,5 > 7,5
- поверхневий шар № 2 4,7 >4,7
- придонний шар № 2 5,5 > 5,5
- поверхневий шар № 3 1,0 =
- придонний шар № 3 9,5 > 9,5
- зарості очерету № 4 4,2 >4,2
- зарості куги озерної № 5 12,8 > 12,8
- відкрита літораль № 6 2,7 >2,7
оз. Чорне Велике:
- поверхневий шар № 1 0,8 <
- придонний шар № 1 5,5 >5,5
- поверхневий шар № 2 3,3 > 3,3
- зарості очерету 2,0 > 2,0
ГДК рибогосподарське 1,0

Із збільшенням глибини насичення фенолами води підвищується. У поверхне-
вому шарі води оз. Чорне Велике вміст фенольних сполук коливається від 0,8 до 
3,3 мкг/дм3. Різниця в їх концентрації між поверхневим і придонним шарами в пе-
лагіалі (станція № 1) досягає 7,0 раз. Відмітимо, що поверхневі водні маси оз. Пі-
сочне, Чорне Велике, Світязь задовольняють вимоги (щодо вмісту фенолів) для 
якості вод при риборозведенні і санітарно-побутовому використовуванні. Переви-
щення ГДК за вмістом даного забруднювача відмічено в місцях заростання водної 
акваторії вищою водною рослинністю. У осінній період, рівень фенольних сполук 
у воді Шацьких озер помітно знижується (табл. 2): оз. Кримне – 1,8; Перемут – 2,6; 
Соминець – 3,0 і оз. Чорне Велике – 1,7 рази. Для оз. Світязь спад концентрації 
фенолів у цей період склав для поверхневого шару – 1,8 рази, а придонного і за-
ростей очерету вона залишалася на відмітці літнього періоду. У заростях очерету 
і в районах відкритої літоралі зниження концентрації фенольних сполук досягало 
2,8 і 1,4 рази, відповідно. Виняток становили лише оз. Пісочне і оз.Люцимер, вода 
яких концентрувала ці сполуки в 1,5 і 3,7 рази, відповідно, більше, ніж влітку. Від-
мінність у розподілі фенолів у Шацьких озерах у літній період свідчить про те, що 
основна маса цих речовин, ймовірно, утворюється з різною інтенсивністю за ра-
хунок тих компонентів, які вивільняються у водний простір нерівномірно у резуль-
таті відмирання і розкладання гідробіонтів [1, 8]. З настанням осені хімічні реакції, 
пов’язані з утворенням фенольних сполук, поступово сповільнюються і вода озер 
обідняється на ці токсичні речовини. Виняток становлять оз. Пісочне і Люцимер, 
в яких процеси формування вмісту фенолів і збереження їх у розчиненому стані 
знаходяться ще на порівняно високому рівні.
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Таблиця 2
Концентрація летких фенолів у воді Шацьких озер восени 1992 р. та їх відповід-

ність рибогосподарським нормативам [5–6] 

Місце відбору проб Концентрація, мкг/дм3 Перевищення ГДК
оз. Кримне 1,3 >1,3
оз. Перемут 0,9 <
оз. Пісочне 1,2 >1,2
оз. Соминець 2,5 >2,5
оз. Люцимер 1,5 >1,5
оз. Світязь:
- поверхневий шар 2,6 >2,6
- придонний шар 5,4 >5,4
- зарості очерету 4,0 >4,0
- зарості куги озерної 4,6 >4,6
- відкрита літораль 2,0 >2,0
оз. Чорне Велике:
- придонний шар 3,2 >3,2
ГДК рибогосподарське 1,0

Методи та матеріали досліджень. Проби води для визначення вмісту за-
гальних фенолів відбирали із поверхневого та придонного шарів води озер Шаць-
кого національного природного парку у середині вересня та в кінці жовтня 2008 р. 
і протягом 12 год доставлялися в Інститут гідробіології НАН України (Київ) для їх 
опрацювання. Концентрацію загальних фенолів у воді визначали за допомогою 
реактива Фоліна-Чекольте [2]. Ініціатива проведення дослідження належить авто-
рам. Усі проби відбиралися, доставлялися в інститут та визначалися за власні ко-
шти авторів. 

Результати досліджень та їх обговорення. У табл. 3 викладено дані щодо 
вмісту загальних фенолів у поверхневому шарі води Шацького поозер’я у середині 
вересня 2008 р.

Таблиця 3
Концентрація загальних фенолів у поверхневому шарі води озер Шацького НПП, 

(вересень 2008 р.)

Озера Концентрація загальних фенолів, мкг/дм3

Люцимер 114,6
Світязь 112,0
Перемут 121,6
Пісочне  79,7

Чорне Велике 107,0

Як бачимо, згідно отриманих результатів можна побудувати наступний ряд 
щодо вмісту загальних фенолів у поверхневому шарі води: оз. Перемут > оз. Лю-
цимер > оз. Світязь > оз. Чорне Велике > оз. Пісочне. Аналізуючи отримані дані, 
необхідно звернути увагу на повну відсутність будь-якої водяної рослинності у 
прибережній зоні оз. Пісочне. У той же час, на інших озерах Шацького НПП 
реєструвалися залишки макрофітів. Отже, різницю щодо вмісту загальних фенолів 
у досліджених озерах можна пов’язати із різною кількістю вищих водяних рослин 
та неоднаковою інтенсивністю їх розкладу.

У табл. 4 представлені результати щодо рівнів загальних фенолів як у поверх-
невих, так і у придонних шарах Шацьких озер в кінці жовтня 2008 р. 
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Таблиця 4
Концентрація загальних фенолів у воді озер Шацького НПП (жовтень 2008 р.)

Озера Концентрація загальних фенолів, мкг/дм3

поверхневий шар придонний шар
Люцимер 68,0 86,2
Перемут 90,2 223,2

Пулемецьке 51,8 49,8
Світязь 72,7 238,9

Чорне Велике 78,9 86,8

Як видно, досліджені озерні екосистеми за кількістю загальних фенолів у по-
верхневому шарі їх води можна розмістити у такому порядку: оз. Перемут > оз. Чор-
не Велике > оз. Світязь > оз. Люцимер > оз. Пулемецьке. У той же час, ряд для при-
донного шару води виглядає наступним чином: оз. Світязь > оз. Перемут > оз. Чор-
не Велике > оз. Люцимер > оз. Пулемецьке. Порівнюючи дані щодо вмісту загаль-
них фенолів у поверхневому шарі води на початку осені (табл. 1) та в її середині 
(табл. 2), слід звернути увагу на зниження концентрації зазначених сполук у всіх до-
сліджених озерних екосистемах Шацького НПП. Разом з тим, у деяких із них були 
зафіксовані досить значні концентрації загальних фенолів у придонному шарі води. 
Отже, можна припустити, що фенольні сполуки концентруються у придонних ша-
рах води досліджених гідроекосистем. Це спостерігали й інші дослідники [5, 6, 11]. 

Таким чином, проведені дослідження щодо вмісту загальних фенолів у воді 
Шацьких озер свідчать про помітне навантаження їх екосистем речовинами фе-
нольної природи. Для зазначених водних об’єктів невідкладними є детальні 
еколого-токсикологічні дослідження з метою розробки та реалізації дієвого комп-
лексу водоохоронних заходів. 
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ГІДРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗЕРНИХ ЕКОСИСТЕМ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: 

оз. ЛУКИ-ПЕРЕМУТ
*Ситник Ю. М., **Шевченко П. Г., Майструк І. А., Сидоренко М. М., 
***Осадча Н.М., ****Хомік Н.В., *****Хамар І. С., Забитівський Ю. М., 

Назарук К. М., ****** Киричук Г. Є.
* Інститут гідробіології НАН України, Київ;

** Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
*** Український гідрометеорологічний інститут, м.Київ;
**** Шацький національний природний парк, с.Світязь;

***** Львівський національний університет ім. Івана Франка
****** Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Дана публікація – це чергове продовження серії наукових статей щодо вивчен-
ня гідрохімічного стану озер Шацької групи у кінці ХХ-го та на початку ХХІ-го сто-
ліття, виконане науковцями Києва, Львова та Шацька [3–18].

Загальна характеристика. Перший опис озера Луки, який можна відшу-
кати у науковій літературі, належить Н.С.Ялинській [23–24]. Автор повідомляє, 
що у центрі групи Шацьких озер, розташованих ближче до річки Західний Буг, 
знаходиться оз. Луки. Воно має витягнуту форму у південно-східному – північно-
західному напрямку та одну затоку – Перемут. Площа озера становить 1125 га. 
Більш, ніж 50% усієї берегової лінії озера є заболоченими і вкритими полями 
сфагнуму. Найбільша ширина озера становить 2,0 км, довжина – 3,5 км; затоки 
Перемут – 1,0 км та 2,0 м відповідно. Пелагічна частина в озері відсутня. Вздовж 
берега у місцях боліт та на деяких ділянках дна озера знаходяться торфоподібні 
мули, які складаються, головним чином, із залишків відмерлої водяної рослиннос-
ті. Плямами зустрічаються ділянки замуленого піску [23–24]. 

У 1887 р. був прокладений канал, що з’єднав оз.Луки із оз.Світязь. Переви-
щення рівня води у Світязі над рівнем води у Луках складає 1,13 м. У 1966 р. ка-
нал був реконструйований з метою підживлення оз.Луки та для створення спри-
ятливих умов зимівлі риби. Довжина каналу становить 2,5 км, ширина близько 4 
м, глибина близько 3 м. Під час паводків, коли рівень води оз.Світязь зростає, до-
сягаючи максимуму, збільшується її відтік в оз. Луки та канали Копаївської осу-
шувальної системи [6, 11]. Річка Копаївка є правою притокою Західного Бугу, яка 
бере свій початок із озера Луки. По штучних каналах вона приймає води із озер 
Світязь та Пулемецьке. У результаті проведення меліоративних робіт р. Копаївка 
була перетворена у магістральний канал [11].

У роботі науковців Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
[5] приводиться опис затоки Перемут. Автори вже називають дану водойму озе-
ром. За їх описом це озеро карстового походження та мішаного живлення, що 
розташоване у Шацькому районі Волинської областї на схід від озера Луки, з яким 
сполучене каналом. Його довжина – 1,9 км, ширина – 1,4 км, площа – 1,5 км2, гли-
бина – понад 3,5 м. Береги низькі, заболочені. Дно вкрите сапропелем. Прозо-
рість води становить 1,3 м. 

У деяких інших наукових роботах затоку Перемут також називають озером 
[14, 21]. У нашій публікації ми зупинилися на загальній назві оз. Луки-Перемут, 
проте при цитуванні літературних джерел та викладенні матеріалів власних до-
сліджень приводимо результати як для двох водойм, так і для кожної зокрема,.

Результати перших гідрохімічних досліджень Шацького поозер’я, у тому числі 
озера Луки, які вдалося відшукати у вітчизняній науковій літературі, відносяться 
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до 1948 р. [23] Роботи були проведені як частина загального гідробіологічного 
обстеження деяких озерних екосистем при виконанні дисертаційної роботи. Для 
озера Луки влітку встановлена прозорість до 3,5 м, весною та восени – до 4 м. 
Вода без стороннього присмаку, із слабо болотним запахом. Реакція води – луж-
на (7,6–8,0). Кисень весною і восени знаходиться у стані насичення і перенаси-
чення (10,6 мг/дм3), за винятком північної частини озера. Влітку спостерігається 
перенасичення води киснем і лише у глибоких місцях затоки Перемут його вміст 
становив 7,97 мг/дм3. Аміаку, нітритів, сірководню та заліза не виявлено. Окислю-
ваність досить мала, найбільша – 8,5 мг О/дм3. Вміст кальцію становив 68 мг/дм3, 
магнію – 12 мг/дм3 (навесні), хлору – 8,84 мг/дм3 (влітку) [23]. Частково, про дослі-
дження гідрохімічного стану озер Шацької групи озер згадується у авторефераті 
Н.С. Ялинської [24]. 

Методи і матеріали. Збір та аналіз гідрохімічних проб проводився згідно за-
гальноприйнятих стандартних методик хімічного аналізу поверхневих вод [1, 2]. 
Проби води відбирали із поверхневого горизонту співробітники Інституту гідробіо-
логіі НАН України (Київ), Національного університету біоресурсів і природокорис-
тування України (Київ) та Шацького національного природного парку. У даній пу-
блікації зведені всі опубліковані матеріали гідрохімічних досліджень озера Луки-
Перемут, доступні нам, та результати власних досліджень.

Результати дослідження та обговорення. Перші дослідження гідроеко-
систем Шацьких озер співробітники Інституту гідробіології НАН України провели 
в червні 1975 р. [12], але літературних даних по оз. Луки-Перемут не подано. У 
табл. 1 наведені результати гідрохімічних досліджень оз. Луки [13], які нам вдало-
ся виявити у науковій літературі. 

Таблиця 1
Хімічні показники води оз. Луки весною 1977 та 1981 рр. [13] 

Хімічний показник Рибогосподарські 
нормативи

1.04.1977,
поверхневий

шар

7.04.1981,
поверхневий

шар
рН води 6,5–8,5 7,85 7,55
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0–6,0 15,6 11,2
Вуглекислота, НСО-

3, мг/дм
3 до 25,0 119,0 116,0

Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 – 0,1
Сульфати, мг/дм3 10–30 9,6 4,2
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 - 0
Кальцій, мг/дм3 40–60 37,0 49,0
Магній, мг/дм3 до 30 1,0 6,0
Хлориди, мг/дм3 25–40 (200) сліди 19,0
Натрій, мг/дм3 - 5,0 3,0
Калій, мг/дм3 - 5,0 3,0
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300–1000 120 130
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10–15 (30) 13,1 16,0
БСК5, мг О2 /дм

3 – 3,2

Наступні гідрохімічні дослідження були проведені Інститутом гідробіології 
НАН України влітку 1988 р. [17, 19]. Проте у своїй роботі автори зупинилися лише 
на загальних гідрохімічних характеристиках без публікації табличного матеріалу. 
У 1989–1994 рр. гідрохімічні дослідження (табл. 2) проводилися науковцями Во-
линського національного університету імені Лесі Українки [5]. 
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Таблиця 2
Хімічні показники поверхневих шарів води оз. Луки в 1989–1993 рр. 

Дата рН HCO3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Feзаг. ∑ іонів NH4
-

01.89 7,40 122,0 39,70 52,80 40,08 3,65 - 302 0,1
07.89 7,90 195,2 35,40 - 45,09 - 0,30 281 0,2
10.89 6,50 48,8 6,86 - 26,05 2,43 - 87,7 0,2
01.90 7,20 170,8 14,70 - 46,09 - - 255 0,2
04.90 7,15 219,6 15,68 2,06 36,07 7,30 - 319 0,1
07.90 7,50 109,8 15,68 10,70 28,08 7,30 - 183 0,1
10.90 8,20 109,8 16,38 - 26,05 6,08 - 171 0,2
01.91 6,90 122,0 12,74 6,18 38,08 1,22 - 204 0,1
04.91 8,05 134,0 34,41 - 22,04 1,22 - 237 -
07.91 7,85 109,8 14,52 - 40,08 2,43 0,30 167 -
10.91 7,70 170,8 21,90 41,61 62,12 15,81 - 312 -
01.92 7,15 341,6 18,20 - 10,02 23,10 - 492 0,1
04.92 7,65 402,6 19,60 2,27 144,29 21,89 - 714 -
07.92 7,50 170,8 13,80 - 42,08 6,08 - 246 0,2
10.92 7,40 134,2 11,60 - 40,08 2,43 - 195 -
04.93 7,05 198,2 12,10 - 50,20 - 0,80 281 0,2
07.93 7,68 - 17,70 30,40 - - 0,13 210 0,4
01.94 8,05 48,8 5,10 128,10 12,02 9,73 - 263 0,2

У 1990–1993 рр. продовжуються гідрохімічні дослідження (табл. 3) Інституту 
гідробіології НАН України [18, 21, 22]. 

Таблиця 3
Хімічні показники води озера Перемут у червні-липні 1992 р. 
Хімічний показник Рибогосподарські 

нормативи
Пелагіаль, 

поверхневий шар
рН води 6,5–8,5 7,60
Прозорість води, см 75–100 3,00
Температура, t 0С 0–30 25,0
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0–6,0 5,80
О2, % насичення – 96,10
Вуглекислота, НСО-

3, мг/дм
3 до 25,0 110,00

Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,73
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,004
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,020
Сульфати, мг/дм3 10-30 1,90
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,010
Кальцій, мг/дм3 40–60 25,60
Магній, мг/дм3 до 30 3,10
Хлориди, мг/дм3 25–40 (200) 15,60
Натрій, мг/дм3 - 9,00
Калій, мг/дм3 - 8,70
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300–1000 173,90
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10–15 (30) 21,08
Окислюваність біхроматна, мг О/дм3 до 50 (100) 28,80
БСК5, мг О2 /дм

3 3,0 1,05

Водойми Шацького ПНП у трофо-сапробіологічному відношенні різні [18, 21, 
22], зокрема оз. Перемут належить до мезоевтрофних (–мезосапробних). Ос нов-
ними джерелами антропогенного евтрофування Шацьких озер є населення і сіль-
ськогосподарські угіддя (табл. 4).
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Таблиця 4
Надходження у Шацькі озера фосфору і азоту із зовнішніх джерел (г/м2  рік) 

Озера Опади Ліси, 
болота

Сільськогосподарські 
угіддя Населення Всього

пасовища рілля постійне сезонне
Світязь 0,015

0,178
0,022
0,485

0,001
0,001

0,036
0,818

0,045
0,212

0,031
0,146

0,150
1,853

Перемут 0,015
0,178

0,023
0,498 - 0,044

1,000 - - 0,082
1,676

Чорне Велике 0,015
0,178

0,017
0,373 – 0,055

1,250
1,550
7,300

0,019
0,091

1,656
9,192

Примітка: над рискою – фосфор, під рискою – азот.

У забрудненні озер фосфором провідна роль належить населенню. Основ ним 
джерелом надходження азоту в озера Світязь, Пісочне та Перемут є сільсь ко-
господарські угіддя, зокрема рілля [18, 2 –22]. 

У 1996–1997 рр. проведені чергові гідрохімічні дослідження (табл. 5) Шацьких 
озер Інститутом гідробіології НАН України. 

Таблиця 5
Хімічні показники води оз. Луки-Перемут у літній період 1996–1997 рр.

Хімічний показник Рибгосподарські 
нормативи Луки-Перемут

рН води 6,5-8,5 7,5-7,6
Прозорість води, см 75-100 120,380
Температура, t 0С 0-30 18,8-24,0
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0-6,0 10,0-10,0
Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,12-0,40
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,010-0,010
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,15-0,15
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,04-0,05
Залізо загальне, мг/дм3 до 2,0 0,01-0,24
Кальцій, мг/дм3 40-60 32,1-32,6
Магній, мг/дм3 до 30 3,9-4,3
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 13,9-14,1
Сульфати, мг/дм3 10-30 90,5-91,3
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300-1000 205,0-216,0
Твердість загальна, мг-екв./дм3 1,5-7,0 2,0-2,0
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10-15 (30) 20,6-24,5
Окислюваність біхроматна, мг О/дм3 до 50 (100) 98,8-100,4

Наступний етап гідроекологічних досліджень (табл. 6, 7) науковців Інституту 
гідробіології НАН України (м.Київ) припадає на 2000–2001 рр.

Таблиця 6
Хімічні показники води озера оз. Луки-Перемут у серпні 2000 р.

Показник Рибгосподарські 
нормативи Луки Перемут

рН 6,5-8,5 8,1 8,3
Прозорість води, см 75-190 80 40
Температура, 0С 0-30 23 22
Розчинний кисень, мг/дм3 4,0-6,0 9,4 9,0
Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,21 0,21
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,002 0,002
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,10 0,10
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,010 0,010
Залізо загальне, мг/дм3 до 2,0 0,03 0,03
Кальцій, мг/дм3 40-60 41,9 41,9
Магній, мг/дм3 до 30 4,2 4,2
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 47,2 47,2
Сульфати, мг/дм3 10-30 (100) 91,9 91,9
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300-1000 238,4 238,2
Твердість загальна, мг-екв./дм3 1,5-7,0 2,3 2,3
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Таблиця 7
Загальні показники умов водного середовища існування риби у деяких озерах 

Шацького національного природного парку в жовтні 2001 р.

Назва озер 
(показники)

Показники умов існування риби

t°С О2, мг/дм3 рН Загальна мінералізація, 
мг/дм3

Світязь 8,1-8,5 7,60-7,80 7,75-7,84 96,0-103,7
Пулемецьке 7,5 8,30 8,62 105,0
Люцимер 8,8-9,0 9,00 7,80 124,0
Чорне Велике 8,5-8,8 8,50 7,60 144,0
Острів’янське 7,8 7,90 8,06 102,8
Луки 6,5 8,20 7,70 96,4
Перемут 7,8 8,40 8,00 96,2
min-max 6,5-9,0 7,6-9,0 7,60-8,62 96,0-144,0
Середнє (М) 8,13 8,21 7,92 108,51
Похибка (m) 0,24 0,16 0,11 6,01
 0,76 0,45 0,32 17,00
С 9,35 5,42 4,04 15,66

Необхідно відмітити, що на початку ХХІ-го століття дослідження гідрохімічного 
стану Шацьких озер проводилися і науковцями Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка [14]. Зокрема, протягом 2000–2003 рр. зафіксовані ко-
ливання значень рН в озері Перемут у межах 7,6–8,9, що пов’язано із впливом гу-
мінових кислот, які потрапляють у воду з торфоподібних мулів дна та з площі во-
дозбору. Вміст розчиненого у воді кисню становив 3,36–5,49 мг О2/дм

3. Значення 
показника біологічного споживання кисню було стабільним протягом усього періо-
ду досліджень (1,00–3,98 мг О/дм3). Значення перманганатної окислюваності (ПО) 
змінювалося у межах 10,38–23,17 мг О/дм3. Встановлена тенденція до підвищен-
ня значень показників вмісту органічної речовини у воді озера Перемут, що супро-
воджується зростанням концентрації у воді фосфатів від 0,09 мг/дм3 у 2000 р. до 
0,13 мг/дм3 у 2003 р. Вміст хлоридів і сульфатів у воді оз. Перемут становив 7,09–
17,02 мг/дм3 та 6,00–18,00 мг/дм3 відповідно [14]. 

Наступний етап колективних досліджень розпочався у 2005 р. У ньому беруть 
участь (табл. 8) всі автори даної публікації. 

Таблиця 8
Гідрохімічні показники води оз. Перемут у літній період 2005–2009 рр.

Показники Одиниці 
виміру

Результати вимірювання по роках
2006 2007 2009

липень серпень липень червень
Температура °С 25,5 21 22 20
рН одиниці рН 7,78 8,12 7,92 7,90
Осад - незначний незначний незначний незначний
Прозорість см (по шрифту) 22 22 22 23
Розчинений кисень мг О2/дм

3 7,41 9,70 8,10 9,81
Загальна мінералізація мг/дм3 126 108 128 176,10
Завислі речовини мг/дм3 3,10 10,80 6,00 9,30
Хлориди мг/дм3 16,50 18,30 10,70 17,37
Сульфати мг/дм3 5,04 13,08 23,54 11,03
Залізо загальне мг/дм3 0,46 0,017 0,317 0,20
Амоній сольовий мг/дм3 0,769 0,368 0,49 0,30
Азот амонійний мг/дм3 0,60 0,29 0,38 -
Нітрити мг/дм3 0,032 0,004 0,043 0,027
Азот нітритний мг/дм3 0,01 0,001 0,013 -
Нітрати мг/дм3 0,455 0,27 0,95 1,50
Азот нітратний мг/дм3 0,103 0,061 0,214 -
Фосфати мг/дм3 0,10 0,01 0,10 0,082
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Марганець мг/дм3 0,017 0,012 0,009 0,063
БСК5 мг О/дм3 3,81 3,30 4,40 4,51
ХСК (біхроматна) мг О/дм3 7,40 9,6 9,5 14,07
Кальцій мг/дм3 73,90 124,2 102 40,08
Твердість загальна мг-екв./дм3 4,10 5,80 6,30 2,30
Гідрокарбонати мг/дм3 298,9 231,8 - 183,0
Магній мг/дм3 5,00 - - 3,70

Основні гідрохімічні показники Шацьких озер поряд з іншими водоймами контро-
люються Управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинсь-
кій області [9]. За матеріалами спостережень у 2007 р. вміст завислих речовин в 
оз.Перемут становив 6 мг/дм3, БСК5 – 4,40 мг О2/дм

3, ХСК (біхроматна) – 9,5 мг О/дм3, 
амоній сольовий – 0,49 мг/дм3, нітрити – 0,043 мг/дм3, нітрати – 0,95 мг/дм3, фосфа-
ти – 0,10 мг/дм3. Гідрохімічні дослідження, що були проведені у кінці червня 2009 р., 
подані у табл. 9.

З кінця ХХ-го століття антропогенне навантаження на гідроекосистеми Шацьких 
озер зростає. Негативні зміни виражаються у збільшенні концентрації сульфатних іо-
нів, сполук азоту та фосфору, розчиненого заліза [7, 8]. Виникає необхідність розробки 
комплексу дієвих заходів щодо покращання екологічного стану даної водойми.

Таблиця 9
Основні хімічні показники води оз. Перемут у червні 2009 р. 

та їхня відповідність рибогосподарським нормативам

Показник Значення 
показника

Рибогоспо-
дарські 

нормативи

Ступінь 
відповідності 

вимогам

pH води
Прозорість, см
Лужність, мг-екв./дм3

Амоній-іон, мгN/дм3

Нітрити, мгN/дм3

Нітрати, мгN/дм3

Фосфати, мгP/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3

Твердість загальна, мг-екв./дм3

ХСК (біхроматна), мгО/дм3

Кисень розчинений, мг/ м3

Температура води, °С

7,85
25 (по шрифту)

1,4
0,20

0,004
1,38

0,005
0,10

20,04
1,20

13,90
6,01

88,36
1,10

13,10
8,37
20

6,5-8,5
>20

-
до 1,0
0,05
до 2,0
до 0,5
до 2,0
40-60
до 30
25-40
10-30

300-1000
1,5-7,0
до 50

4,0-6,0
< 30

відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
допустимо
допустимо
відповідає
відповідає
відповідає
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ГІДРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗЕРНИХ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКО-
ГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: оз. ПІСОЧНЕ
*Ситник Ю. М., **Шевченко П. Г., Майструк І. А., Сидоренко М.М., 
***Осадча Н.М., ****Хомік Н.В., *****Хамар І. С., Забитівський Ю. М., 

Назарук К. М., ****** Киричук Г. Є.
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****Шацький національний природний парк, с.Світязь;
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******Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Дана публікація є продовженням серії наукових статей щодо гідрохімічного ста-
ну озер Шацької групи у кінці ХХ-го та на початку ХХІ-го століття [3–5, 7–15, 17, 18].

Загальна характеристика. Ландшафт Шацького національного природного 
парку характеризується природноаквальними (озерними) комплексами, які знахо-
дяться у тісному генетичному та динамічному зв’язку з природно-територіальними 
угру пованнями. На території парку знаходяться 23 озера загальною площею 6348,8 
га. Територія, на якій розміщені Шацькі озера, відноситься до Західнополіського гід-
рохімічного району. У живленні озер крім атмосферних опадів і поверхневого стоку 
[6] приймають участь напірні води карстової товщі вапняків та мер гельно-крейдових 
відкладів верхньо-крейдової і третичної систем. Це зумовлює виражений гідрокарбо-
натно-кальцієвий склад поверхневих вод.

До водойм, які зазнають високого ректераційного навантаження, відноситься 
озеро Пісочне. Воно розташоване на північний схід від с.Мельники і є шостим за 
площею водного дзеркала серед озер парку (189 га). Довжина – 1750 м, ширина – 
1450 м, об’єм – 13,0 тис. м3. Глибини: середні – 6,9 м, максимальні – 16,2 м. Довжи-
на берегової лінії становить 5,6 км [5]. Коефіцієнт водного обміну (по притоку) ста-
новить 0,11, період водообміну складає 8,97 року [2]. Улоговина округлої форми. 
Береги низькі, піщані. Вода чиста, прозора. Ґрунти мулисті, піщані, місцями глинис-
ті, зрідка торф’янисті [5, 6]. Середня дата стабільного льодоутворення – І декада 
грудня, а строки повного звільнення від льоду – ІІ декада березня. Товщина льодо-
вого покриву не перевищує 0,3–0,4 м [3, 16].

За загальними гідрохімічими показниками, вода в озері повністю відповідає 
санітарним та рибогосподарським нормативам. Прозорість складає 5,0 м, кіль-
кість розчиненого у воді кисню – 8,1 мг/дм3, активна реакція води (pH) – 7,9, сума 
головних іонів – 113-115 мг/ дм3 [5]. Вміст азоту (Nзаг.) у воді становить 0,41 мг/дм3, 
фосфору (Pзаг.) – 0,028 мг/дм3. В озері просліджуються температурна та киснева 
стратифікація (зниження вмісту кисню і температури води відбувається на глиби-
ні біля 10 м і глибше [3].

Водойма за своїм трофічним статусом відноситься до слабомезотрофного типу. 
Інтенсивність розвитку фітопланктону невисока із домінуванням діатомових і зеле-
них водоростей. Ступінь заростання озера Пісочне незначна і складає не більше 
2% з перевагою таких рослин, як очерет звичайний, осока, рогіз, рдесники, тілоріз, 
елодея. Зоопланктон кладоцерно-копеподний. У цілому він багатший за фітопланк-
тон, а його залишки вказують на недовикористання рибами-зоопланктофагами. Се-
ред організмів бентосу панують хірономіди та молюски [14, 15].

Озеро Пісочне розташоване практично поза межами населених пунктів і лише 
на невеликій ділянці його південного берега знаходиться с. Мельники. Західніше 
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від населеного пункту знаходиться санаторій „Лісова пісня”. Вздовж цілого захід-
ного берега розташовані стаціонари вищих учбових закладів, які у літні місяці пе-
ретворюються на активні зони відпочинку, тому навантаження, в основному, но-
сить рекреаційний та побутовий характер [4]. 

Методи і матеріали. Збір та аналіз гідрохімічних проб проводився згідно за-
гальноприйнятих стандартних методик хімічного аналізу поверхневих вод [1, 2]. 
Проби води відбирали із поверхневого горизонту співробітники Інституту гідробі-
ологіі НАН України (Київ), Національного університету біоресурсів і природоко-
ристування України (Київ) та Шацького національного природного парку. У даній 
публікації зведені всі опубліковані матеріали гідрохімічних досліджень озера Пі-
сочне, доступні нам, та результати власних досліджень.

Результати дослідження та обговорення. Результати перших гідрохіміч-
них досліджень Шацького поозер’я, які нам вдалося найти у доступній науковій лі-
тературі, відносяться до 1948 р. [21]. Роботи були проведені, як частина загально-
го гідробіологічного обстеження низки озерних екосистем. Частково, про дослі-
дження гідрохімічного стану озер Шацької групи озер згадується у авторефераті 
Н.С. Ялинської [22]. Проте гідрохімічні дослідження на оз.Пісочне дана авторка 
не проводила.

Перші дослідження гідроекосистем Шацьких озер співробітники Інституту гід-
робіології НАН України провели в червні 1975 р. [9], але літературних даних по 
оз.Пісочне не подано. У табл.1 наведені результати перших гідрохімічних дослі-
джень оз. Пісочне [10], які нам вдалося виявити у науковій літературі. 

Таблиця 1
Хімічні показники води в оз. Пісочне у квітні 1977 та 1981 рр. [10] 

Хімічний показник
Вимоги

рибогосподарських 
нормативів

1.04.1977,
поверхневий

шар

7.04.1981,
поверхневий

шар
рН води 6,5-8,5 7,7 7,3
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0-6,0 19,4 10,2
Вуглекислота, НСО-

3, мг/дм
3 до 25,0 87,0 65,0

Амоній-іон, мг N/ дм3 до 1,0 - 0,1
Сульфати, мг/ дм3 10-30 1,4 12,0
Фосфати, мг Р/ дм3 0,5 - 0
Кальцій, мг/ дм3 40-60 10.,0 10,0
Магній, мг/ дм3 до 30 0,9 2,0
Хлориди, мг/ дм3 25-40 (200) 0,08 10,0
Натрій, мг/ дм3 - 2,0 3,0
Калій, мг/ дм3 - 2,0 3,0
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300-1000 100 110
Окислюваність перманганатна, мг О/л дм3 10-15 (30) 5,7 11,4
БСК5, мг О2 / дм

3 - 3,3

Наступні гідрохімічні дослідження були проведені співробітниками Інституту 
гідробіології НАН України влітку 1988 р. [14, 16]. Проте у своїй роботі автори зупи-
нилися лише на загальних гідрохімічних характеристиках без публікації таблично-
го матеріалу, як і в попередній роботі [9]. Дослідники [14] відмічають, що в озерах 
Пісочне, Світязь та Кримне на глибині у придонних шарах визначені ділянки з 
дефіцитом кисню (2–4 мг/дм3 або 22–49% насичення). У той же час, у поверхне-
вих шарах води концентрація кисню знаходилася у межах 7–11 мг/дм3, що стано-
вило 78–117% насичення. Величина рН змінювалися у межах 6,7–8,2. У всіх озе-
рах значення рН зменшувалося з глибиною. Найменші значення зафіксовані на 
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ділянках з дефіцитом кисню та наявністю СО2 у воді. За величиною мінералізації 
(120–257 мг/дм3) Шацькі озера можна віднести до маломінералізованих прісних 
водойм. Вода за класифікацією О.О.Альокіна є гідрокарбонатно-кальцієвою  [14].

У 1989–1994 рр. гідрохімічні дослідження (табл. 2) проводили науковці Волин-
ського національного університету імені Лесі Українки [5]. 

Таблиця 2
Хімічні показники поверхневих шарів води оз. Пісочне у 1989–1994 рр. [5] 

Дата рН HCO3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Feзаг.
∑ 
іонів NH4

-

01.89 7,40 61,0 24,11 - 22,04 - - 122 0,1
04.89 7,30 128,1 28,36 19,20 35,07 - - 212 0,2
07.89 7,45 250,1 24,28 - 25,05 24,32 0,50 327 0,2
10.89 7,80 213,5 35,45 127,70 111,50 - - 614 0,1
01.90 7,70 97,6 8,82 - 24,05 - - 147 0,1
04.90 7,85 73,2 7,84 14,42 20,40 7,3 - 125 0,1
07.90 8,20 73,2 7,84 - 24,05 1,22 - 111 0,1
10.90 7,80 170,8 17,29 - 16,03 10,94 - 251 0,2
01.91 7,25 109,8 185,60 10,30 48,10 27,97 - 315 0,1
04.91 6,75 109,8 12,09 - 24,05 - - 169 0,1
07.91 6,90 97,6 12,04 - 40,08 1,22 - 151 0,1
10.91 6,20 170,8 22,63 63,45 74,15 6,08 - 349 0,4
01.92 7,40 244,0 18,20 2,06 22,04 17,02 - 350 0,1
07.92 7,45 97,6 13,80 34,61 36,07 6,08 - 200 0,2
10.92 7,20 122,0 10,44 - 42,08 3,65 - 177 0,1
04.93 7,50 146,4 11,62 - 42,08 6,08 - 209 0,2
07.93 7,68 - 17,70 30,40 - - 0,13 210 0,4
01.94 8,05 48,8 5,10 128,10 12,02 9,73 - 263 0,2

У 1990–1993 рр. гідрохімічні дослідження (табл. 3) продовжили науковці Інсти-
туту гідробіології НАН України (Київ) [16, 18]. 

Таблиця 3
Хімічні показники води озера Пісочне у червні–липні 1992 р. [16, 18]

Хімічний показник
Вимоги

рибогосподарських 
нормативів

Пелагіаль,
поверхневий

шар
рН води 6,5-8,5 8,03
Прозорість води, см 75-100 5,00
Температура, t 0С 0-30 22,0
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0-6,0 5,80
О2, % насичення 113,00
Вуглекислота, НСО-

3, мг/дм
3 до 25,0 67,20

Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,33
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,003
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,020
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,010
Кальцій, мг/дм3 40-60 20,40
Магній, мг/дм3 до 30 1,70
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 11,50
Натрій, мг/дм3 - 5,00
Калій, мг/дм3 - 3,50
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300-1000 115,10
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10-15 (30) 6,40
Окислюваність біхроматна, мг О/дм3 до 50 (100) 14,40
БСК5, мг О2 /дм

3 3,0 0,76
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Як відмічають науковці Інституту гідробіології НАН України (Київ), за 10 років 
(1983–1992) загальна мінералізація в озерах Світязь і Пісочне суттєво не зміни-
лася [15]. У трофо-сапробіологічному відношенні дані озера відносяться до мезо-
евтрофних (-олігосапробних) водойм [15, 19, 20]. Трофо-сапробіологічний стан у 
певній мірі залежить від середньої глибини водойми і, що не менш суттєво, від 
надходження в озера біогенних елементів, головним чином фосфору, який у про-
цесі антропогенного евтрофування має пріоритетне значення. Біогенні речовини 
надходять в озера із водозбірної площі з поверхневими та підземними водами. 
При цьому, в кінці 80-х років ХХ-го століття відмічено значне збільшення у ґрунто-
вих водах вмісту амонійного та нітратного азоту [19, 20]. Основними джерелами 
антропогенного евтрофування Шацьких озер (табл. 4) є населення та сільськогос-
подарські угіддя [15, 20].

Таблиця 4
Надходження у Шацькі озера фосфору і азоту із зовнішніх джерел (г/м2рік)

Озера Опади Ліси, 
болота

Сільськогосподарські 
угіддя Населення Всього

пасовища рілля постійне сезонне

Світязь 0,015
0,178

0,022
0,485

0,001
0,001

0,036
0,818

0,045
0,212

0,031
0,146

0,150
1,853

Пісочне 0,015
0,178

0,022
0,473 - 0,046

1,052
0,065
0,307

0,082
0,384

0,230
2,394

Люцимер 0,015
0,178

0,022
0,466

0,003
0,044

0,044
1,000

1,102
5,191

0,019
0,203

1,205
7,082

Чорне Велике 0,015
0,178

0,017
0,373 – 0,055

1,250
1,550
7,300

0,019
0,091

1,656
9,192

Примітка: над рискою – фосфор, під рискою – азот.

При цьому є певні відмінності для фосфору і азоту, а також для різних озер. У 
забрудненні озер фосфором провідна роль належить населенню. Основним дже-
релом надходження азоту в озера Світязь і Пісочне є сільськогосподарські угіддя 
(зокрема рілля). Найбільший вміст азоту і фосфору виявлений у воді озер Чорне 
Велике і Люцимер [19, 20]. 

У 1996–1997 рр. гідрохімічні дослідження (табл. 5) продовжили науковці Інсти-
туту гідробіології НАН України (м.Київ). 

Таблиця 5
Хімічні показники води в оз. Пісочне у літній період 1996–1997 рр.

Показник Рибогосподарські 
нормативи Оз.Пісочне

рН води 6,5-8,5 7,9-7,9
Прозорість води, см 75-100 500-500
Температура, 0С 0-30 23,0-23,0
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0-6,0 8,1-8,1
Амоній-іон, мг N/дм3 до 1,0 0,04-0,72
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,001-0,016
Нітрати, мг N/дм3 до 2,0 0,13-0,75
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,004-0,004
Залізо загальне мг/дм3 до 2,0 ≤ 0,05
Кальцій, мг/дм3 40-50 17,5-17,5
Магній, мг/дм3 до 30 1,5-1,5
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 8,0-8,1
Сульфати, мг/дм3 10-30 (100) 81,6-81,6
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 300-1000 113,0-115,0
Твердість загальна, мг-екв./дм3 1,5-7,0 1,0-1,0
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10-15 (30) 7,1-9,1
Окислюваність біхроматна, мг О/дм3 до 50 (100) 41,6-41,6
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Наступний етап гідроекологічних досліджень (табл. 6, табл. 7) Інституту гідро-
біології НАН України (м.Київ) припадає на 2000–2001 рр. 

Таблиця 6
Хімічні показники води озера Пісочне у серпні 2000 р. 
та їхня відповідність рибогосподарським нормативам

Хімічний показник
Вміст речовин Рибогоспо-

дарські 
нормативи

Ступінь 
відповідності 
вимогамлітораль пелагіаль

pH води
Прозорість, см

Амоній-іон, мг N/дм3

Нітрити, мг N/дм3

Нітрати, мг N/дм3

Фосфати, мг P/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Сухий залишок розчинених 
речовин, мг/дм3

Твердість загальна, мг-екв./дм3

Окислюваність 
перманганатна (ПО), мгО/дм3

Окислюваність 
біхроматна (БО), мгО/дм3

Кисень розчинений, мг/дм3

Двоокис вуглецю, мг/дм3

Температура води, С

7,9
500

0,04
0,001
0,13

0,004
 0,05
17,5
1,5
8,1
81,6

115,0

1,0

9,1

41,6
8,1

не було
23,0

7,9
500

0,72
0,016
0,75

0,004
 0,05
17,5
1,5
8,1
81,6

113,0

1,0

7,1

41,6
8,1

не було
23,0

6,5-8,5
75-100

до 1,0
0,05
до 2,0
до 0,5
до 2,0
40-60
до 30
25-40
10-30

300-1000

1,5-7,0

10-15

до 50
4,0-6,0
до 25,0

< 30

відповідає
перевищ. в 5 разів, 
допустимо
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
перевищує у 2,72 р., 
допустимо
допустимо

допустимо

відповідає

відповідає
відповідає
відповідає
відповідає

Таблиця 7
Хімічні показники води озера Пісочне у травні 2001 р. 
та їхня відповідність рибогосподарським нормативам

Хімічні показники води о.Пісочне Рибогосподарські 
нормативи

Кальцій (Са2+), мг/дм3 16,0 40-60
Магній (Мg2+), мг/дм3 3,6 до 30
Хлориди (Cl-), мг/дм3 8,3 25-40 (200)
Сульфати(SO4

2-), мг/дм3 20,0 10-30 (400)
Сухий залишок розчинених речовин, мг/дм3 96,0 300-1000
Твердість загальна, мг-екв./дм3 1,1 1,5-7,0
Азот амонійний (NH4

+), мг N/дм3 0,04 до 1,0
Азот нітритний (NО2

-), мг N/дм3 0,010 0,05
Азот нітратний ( NО3

-), мг N/дм3 0,1 до 2,0
Фосфати (РО4

3-), мг Р/дм3 0,1 0,5
Залізо загальне, мг Fe/дм3 ≤0,05 до 2,0
Перманганатна окислюваність (ПО), мг О/дм3 10,8 10-15
Біхроматна окислюваність (БО), мг О/дм3 31,5 до 50

Необхідно відмітити, що на початку ХХІ-го століття дослідження гідрохімічного 
стану Шацьких озер (табл. 8 і 9) проводили науковці Львівського національного 
університету імені Івана Франка [4, 11]. 
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Таблиця 8 
Гідрохімічні показники оз. Пісочне протягом різних сезонів 2001–2002 рр. 
Показники 06.2001 08.2001 10.2001 04.2002 06.2002 07.2002

рН 8,15 8,00 7,7 7,8 7,6 8,1
О2, мг/дм

3 9,5 8,5 7,6 7,4 8,3 8,9
NO2

-, мг/дм
3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

PO4
3-, мг/дм

3 0,006 0,040 0,030 0,050 0,055 0,057
ПО, мг/дм3 3,34 6,86 5,6 4,38 5,12 4,22
HCO3

-, мг/дм3 - - 122,0 61,0 79,3 61,0
Cl-, мг/дм3 6,46 7,80 10,42 10,42 6,98 6,25
Ca2+, мг/дм3 - - 8,00 20,00 12,00 16,00
Mg2+, мг/дм3 - - 9,74 2,45 8,5 4,8
SO4

2-, мг/дм
3 6,00 7,00 5,40 5,70 5,20 5,5

Автори відмічають, що за останні десять років помітно зростає кількість фос-
фатного навантаження на екосистему озера Пісочне, що прямопропорційно пов’я-
зано із поступовим рекреаційним навантаженням на нього. Фосфати входять до 
складу миючих засобів і СПАР, вміст яких у воді зростає від 1992 р. Удвічі зменшу-
ється кількість хлору, про що також було вказано іншими дослідниками [7]. Решта 
показників залишаються відносно стабільними [4, 11]. 

Дані щодо вмісту сульфатів не є аналогічними. Так, за даними А.О.Морозової 
[7], вміст сульфатів у воді озера Пісочне збільшився від 7,1 до 60,0 мг/дм3. За на-
шими спостереженнями концентрація сульфатів залишалася стабільною у межах 
5,5 мг/дм3. Однак ці значення знаходилися у межах гранично допустимих норм.

Таблиця 9
Гідрохімічні показники оз. Пісочне у червні-липні 2001–2002 рр. [4]

Хімічний показник Рибогосподарські 
нормативи

2001 2002
Літораль, поверхневий шар

рН води 6,5-8,5 8,00 8,10
Прозорість води, см 75-100 5,30 5,20
Розчинений кисень, мг/дм3 4,0-6,0 7,50 7,80
Вуглекислота, НСО3

-, мг/дм3 до 25,0 79,30 61,00
Нітрити, мг N/дм3 0,05 0,001 0,001
Сульфати, мг/дм3 10-30 (100) 5,00 5,00
Фосфати, мг Р/дм3 0,5 0,04 0,06
Кальцій, мг/дм3 40-60 8,00 16,00
Магній, мг/дм3 до 30 2,74 4,80
Хлориди, мг/дм3 25-40 (200) 7,80 6,25
Окислюваність перманганатна, мг О/дм3 10-15 (30) 6,86 4,22

Наступний етап колективних досліджень (табл. 10) розпочався у 2005 р. У ньо-
му прийняли участь всі автори даної публікації. 

Таблиця 10
Гідрохімічні показники оз. Пісочне у літній період 2005–2009 рр.

Показники Одиниці 
вимірювання

Результати вимірювання по роках

2005
2006

2007 2008 2009
липень серпень

Температура °С 24,1 28 20 20 23 20
рН одиниці рН 8,52 7,95 7,68 7,68 7,38 7,85
Забарвлення - безбарвна безбарвна безбарвна б/б б/б б/б

Прозорість см 22 22 22 22 21 25

Лужність мг-екв. /дм3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Розчинений кисень мг О2/дм

3 8,01 8,01 9,4 9,2 9,0 8,37
Мінералізація загальна мг/дм3 12 64 65 113 64 88,36
Твердість загальна мг-екв. /дм3 6,1 5,3 6,2 6,5 6,0 6,1
Завислі речовини мг/дм3 1,2 3,3 5,7 5 5,6 8,7



104

Хлориди мг/дм3 11,6 11,5 26,7 7,6 7,6 13,9
Сульфати мг/дм3 5,9 3,2 18,81 26,28 25,6 6,01
Залізо загальне мг/дм3 0,052 0,087 0,033 0,102 0,054 0,10
Амоній сольовий мг/дм3 0,175 0,162 0,214 0,102 0,009 0,2
Азот амонійний мг/дм3 0,136 0,13 0,17 0,08 0,007 -
Нітрити мг/дм3 0,006 0,016 0,018 0,005 0,002 0,004
Азот нітритний мг/дм3 0,002 0,005 0,005 0,002 0,002 -
Нітрати мг/дм3 0,175 0,205 0,015 0,48 3,06 1,33
Азот нітратний мг/дм3 0,04 0,046 0,003 0,108 - -
Фосфати мг/дм3 0,004 0,03 0,04 0,04 0,006 0,005
Марганець мг/дм3 0,008 0,011 0,011 0,009 0,006 0,005
БСК5 мг О2/дм

3 3,18 2,14 3,13 2,68 1,67 2,58
ХСК (біхроматна) мг О/дм3 25,6 7,4 9,6 9,5 9,7 13,10
Нікель мг/дм3 0 0,009 0 -. 0,007 0
Кальцій мг/дм3 118,2 93,8 90,2 124 - 20,04
Магній мг/дм3 - 7,5 20,7 - - 1,2

Відомо також, що основні гідрохімічні показники Шацьких озер, поряд з іншими 
водоймами, контролюються спеціалістами Управління охорони навколишнього при-
родного середовища у Волинській області [8]. Деякі гідрохімічні показники води Шаць-
ких озер за матеріалами спостережень 2007 р. опубліковані науковцями Волин -
сь кого національного університету імені Лесі Українки [8]. Для озера Пісочне вміст 
завислих речовин становив 5 мг/дм3, БСК5 – 2,68 мгО2/дм

3, ХСК (біхроматна) – 9,5 мг 
О/дм3, амоній сольовий – 0,10 мг/дм3, нітрити – 0,005 мг/дм3, нітрати – 0,48 мг/дм3, 
фосфати – 0,04 мг/дм3 [8]. Автори також відмічають, що загалом зміна мінералізації 
підземних та поверхневих вод має синхроний характер та пов’язана з кількістю опа-
дів. Підвищення мінералізації ґрунтових вод збігається з підвищенням кількості опа-
дів, що є логічним, враховуючи їхню роль в інфільтрації [8]. 

У табл.11 викладені результати гідрохімічних досліджень, що були проведені у 
кінці червня 2009 р.

Таблиця 11
Основні хімічні показники води озера Пісочне у червні 2009 р. 

та їхня відповідність рибогосподарським нормативам

Хімічний показник
Вміст речовин Рибогоспо-

дарські 
нормативи

Ступінь 
відповідності 

вимогамОз. Пісочне

pH 
Прозорість, см
Лужність, мг-екв./дм3

Амоній-іон, мгN/дм3

Нітрити, мгN/дм3

Нітрати, мгN/дм3

Фосфати, мгP/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Сухий залишок розчинених
речовин, мг/дм3

Твердість загальна, мг-екв./дм3

ХСК (біхроматна), мгО/дм3

Кисень розчинений, мг/дм3

Температура води, °С

7,85
25 (по шрифту)

1,4
0,20

0,004
1,38

0,005
0,10

20,04
1,20

13,90
6,01

88,36

1,10
13,10
8,37
20

6,5-8,5
>20

-
до 1,0
0,05
до 2,0
до 0,5
до 2,0
40-60
до 30
25-40
10-30

300-1000

1,5-7,0
до 50

4,0-6,0
< 30

відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
допустимо

допустимо
відповідає
відповідає
відповідає
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Таким чином, у даній роботі викладений увесь доступний нам матеріал по 
гідрохімії озера Пісочне. Аналіз негативних змін гідрохімічного стану даної водойми 
також описано в роботах кандидата географічних наук, старшого наукового спів-
робітника Інституту гідробіології НАН України (м.Київ) А.О.Морозової [7, 23]. 
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СОЗОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФІТОБІОТИ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТОВАНОГО 
МІЖНАРОДНОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ „РОЗТОЧЧЯ”

Cорока М. І.
Національний лісотехнічний університет України, Львів

Науковою основою збереження біорізноманіття водороздільного регіону Роз-
точчя є созологічна оцінка об’єктів охорони та розробка режимів їх утримання 
згідно міжнародних природоохоронних стандартів. У 2006 р. (м. Звєжинець, Поль-
ща) відбулася конференція у рамках реалізації проекту RIDGE-2 на тему “Проект 
біосферного резервату „Розточчя” – цілі і напрямки міжнародної співпраці”, у ході 
якої було презентовано наші матеріали щодо фітобіоти української частини май-
бутнього резервату. І хоча передані у заповідник „Розточчя” проектні матеріали ста-
ли об’єктом неправомірного використання та невалідного цитування (Данчук, Стря-
мець, Горбань, Кішко (Шацький НПП, 2007); (Данчук, Стрямець Г., Стрямець Н. 
(Алушта, 2008); (Ференц, Хомин (Заповідна справа в Україні, 2008) та ін.), вони 
є основою звітів і номінаційної форми на біосферний резерват. 

Біорізноманіття майбутнього резервату у порівнянні з іншими територіальними 
одиницями регіону свідчить про високу репрезентативність цієї території (табл.1.). 

Таблиця 1
Біорізноманіття територіальних одиниць Розточчя

Показник
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К-ть видів судинних рослин 1564 1342 1291 700 944 720 1100 
К-ть видів мохоподібних 324 310 300 200 212 200 200
К-ть рідкісних видів 280 228 180 63 105 92 190
К-ть видів Червоної книги України 95 88 59 14 28 20 50
К-ть видів Бернської конвенції 13 6 8 4 3 2 6
К-ть видів з Європейського 
Червоного списку 4 2 3 2 0 0 1

Для оцінки статусу раритетних таксонів та синтаксонів на території української 
частини майбутнього резервату використано систему фітосозологічних індексів, 
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розроблену Я.Черовським (Čeřovský, 1977) і доповнену українськими вченими (Зе-
леная книга Украинской ССР, 1987), (Стойко, Ященко, Кагало, Мілкіна, 2004). За до-
помогою аутфітосозологічних індексів (АФІ) проведена оцінка статусу раритетних 
видів рослин. Cинфітосозологічна оцінка фітоценофонду проведена із використан-
ням синфітосозологічних індексів (СФІ), узгоджених із флористичною класифікаці-
єю рослинності. У табл. 2. наведено спектр 25 раритетних одиниць фітобіоти тери-
торії проектованого Міжнародного біосферного резервату „Розточчя”. 

Таблиця 2
Созологічна оцінка фітобіоти території проектованого 
Міжнародного біосферного резервату „Розточчя”

Види рослин
Аутфітосозоло-
гічні індекси 

(АФІ)
Синтаксони

Синфітосо-
зологічні 

індекси (СФІ)
Betula obscura 15.2 Caricetum davallianae 9.9
Senecio besseranus 13.2 Spirodelo-Salvinietum natantis 8.0
Corallorhiza trifi da 12.8 Phyllitido-Aceretum 7.9
Staphylea pinnata 12.7 Betulo-Salicetum repentis 7.7
Salvinia natans 12.4 Nupharo-Nymphaeetum albae 7.5

Crocus heuffelianus 12.0 Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis 6.9

Anacamptis pyramidalis 11.9 Carici pilosae-Fagetum 6.6
Listera cordata 11.9 Cladonio-Pinetum 6.3
Trapa natans 11.9 Ledo-Sphagnetum magellanici 6.2
Herminium monorchis 11.7 Potentillo albae-Quercetum 6.0
Malaxis monophyllos 11.7 Luzulo pilosae-Fagetum 6.0
Spiranthes spiralis 11.4 Dentario glandulosae-Fagetum 6.0
Aldrovanda vesiculosa 11.3 Thalictro-Salvietum pratensis 6.0
Scheuchzeria palustris 11.3 Origano-Brachypodietum 5.6
Ligularia bucovinensis 11.2 Caricetum lasiocarpae 5.6

Viola alba 11.2 Com. Fagus sylvatica–Mercurialis 
perennis 5.5

Dactylorhiza traunsteineri 11.1 Carici canescentis-Agrostietum 
caninae 5.0

Colchicum autumnale 10.9 Asplenio viridis-Cystopteridetum 5.0
Fritillaria meleagris 10.9 Nymphaeetum candidae 5.0
Hammarbia paludosa 10.9 Sphagno-Caricetum rostratae 4.9
Traunsteinera globosa 10.9 Leucobryo-Pinetum 4.9
Epipactis purpurata 10.8 Peucedano-Pinetum 4.9
Orchis purpurea 10.8 Molinietum caeruleae 4.5
Polemonium caeruleum 10.7 Vaccinio uliginosi-Pinetum 4.3
Lycopodiella inundata 10.5 Junco-Molinietum 4.3

ЗМІЦНЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЧЕРЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ПРИРОДНІ ЕКОСИСТЕМИ
Толкачов В. А., Гудкова Н. В.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Київ, Україна 

Станом на 01.01.09 р. кількість територій та об’єктів природно-заповідного фон-
ду (ПЗФ) України складало 7 346 одиниць. Протягом 2008–2009 рр. Указами Прези-
дента України було оголошено створення 43 нових національних природних парків, 
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1 природного заповідника, 1 ландшафтного заказника і 1 ботанічного саду загаль-
нодержавного значення, а також розширення низки існуючих об’єктів ПЗФ (Укази 
Президента України: № 774/2008 від 27 серпня 2008 року; № 1129/2008 від 1 груд-
ня 2008 року; № 273/2009 від 27 квітня 2009 року; № 279/2009 від 30 квітня 2009 
року; № 343/2009 від 21 травня 2009 року). 

Такі значні масштаби збільшення загальної площі ПЗФ вимагають системного 
підходу до використання природних ресурсів об’єктів ПЗФ, що відображено в їх 
класифікації і функціональному зонуванні та регламентовано Законом України 
„Про природно-заповідний фонд України”. Особливо зростає актуальність пробле-
ми запобігання або максимального зниження негативного впливу господарської та 
іншої діяльності на об’єкти ПЗФ. Для вирішення цієї проблеми, а також з метою ра-
ціонального використання об’єктів ПЗФ, встановлюються нормативи гранично до-
пустимого навантаження (ГДН), за межами яких стає неможливим інтенсивний при-
родний розвиток екосистем та виникає загроза екологічної катастрофи.

Процес визначення ГДН є складним, оскільки залежить як від специфіки об’єктів 
ПЗФ (категорії об’єкту ПЗФ, зонально-регіонального розподілу, стійкості різноманіт-
них природних екосистем до антропогенних дій, здатності до відновлення), так і ха-
рактеру впливу (джерела, локалізації, сили, тривалості та періодичності). 

На початку 80-х рр. з метою покращення рекреаційного менеджменту була за-
пропонована методика визначання ГДН (Stankey, 1985), яка дає змогу провести ін-
вентаризацію доступних природних ресурсів і соціальних умов й розробити план 
дій для забезпечення належного рівня охорони природних екосистем. Цей процес 
визначення ГДН має вигляд циклу, що складається з 9 етапів:

1. Визначення унікальних цінностей, проблем та загроз території.
2. Визначення та описання зон.
3. Вибір індикаторів природних і соціальних умов.
4. Проведення інвентаризації природних екосистем та соціальних умов.
5. Визначення стандартів природних ресурсів та соціальних умов для кожної 

зони.
6. Визначення положення та характеристики зон.
7. Визначення необхідних дій для кожної зони.
8. Оцінка та вибір найкращої альтернативної діяльності.
9. Реалізація плану дій та проведення моніторингу.
Головна перевага даного підходу визначення ГДН полягає у тому, що він не 

концентрує всієї уваги на встановленні зв’язку між рівнем експлуатації території 
та дією, а пропонує шлях визначення сприятливих екологічних та соціальних умов 
для реалізації діяльності (наприклад, сталого туризму) та забезпечує планування 
роботи співробітників об’єктів ПЗФ з метою досягнення сприятливих умов. 

При розробці індикаторів і стандартів для визначення ГДН (зокрема рекреа-
ційного навантаження) необхідно враховувати наступні фактори:

•  види запланованої діяльності; 
•  кількість, різноманіття та локалізація запланованої діяльності (наприклад, 

об’єктів туристичної діяльності);
•  співвідношення діяльність/користь;
•  стан природних ресурсів; 
•  рівень екологічної освіти;
•  сучасний сервіс та інфраструктуру, необхідні на всіх етапах розвитку діяль-

ності;
•  можливості з надання послуг (туристичних) у регіоні;
•  партнери, що зацікавлені у (туристичній) діяльності.
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Для різних зон України була запропонована система індикаторів, розроблена 
на базі тестових індикаторів геосистемного моніторингу (Грин, 1989; Дудкін, 2003).

Показники характеристики ландшафтів для всіх природних зон України:
1)  характеристика поверхневого стоку з водозбору;
2)  характеристики річкового стоку (в т.ч. гідрохімічні);
3)  співвідношення антропогенних й природних форм рельєфу (за площею та 

трен дом змін);
4)  характеристики продукційного процесу (на прикладі лісових екосистем – 

співвідношення запасів фітомаси стовбурів, деревних фракцій крон і лис-
тя; співвідношення запасів надземної й підземної фітомаси; співвідношен-
ня річ ного приросту фітомаси різних частин дерев; запаси лісової підстил-
ки, річного опаду й відпаду);

5)  стан деревостану (індекс санітарного стану, темпи приросту деревини, 
врожайність, співвідношення хвої різних років, її хімічний склад, зміна фе-
нологічних термінів);

6)  затримка опадів та поглинання світла лісовим наметом, структура вертикаль-
ного й бічного затінення крон у наметі при різних кутах щодо сонцестоян ня;

7)  динаміка складу та рясності лишайників як індикаторів атмосферного хі-
мічного забруднення та живого надґрунтового покриву як індикатора пору-
шення структури деревного намету за різних причин;

8)  динаміка чисельності первинних шкідників – хвоєгризних і хвоєсисних ко-
мах, як індикаторів погіршення стану (біологічної стійкості) лісових екосис-
тем у результаті негативної дії природних та антропогенних причин;

9)  розвиток вогнищ листогризів й патогенних грибів, оцінка асиміляційного 
апа рату (за масою й за поверхнею), яка вилучається консументами (фіто-
фагами);

10)  формування вогнищ вторинних шкідників – грибів-деструкторів деревини;
11)  динаміка чисельності тестових видів і груп тварин (характерних для окре-

мих регіонів), облігатно пов’язаних з типом природної екосистеми;
12)  характеристика діяльності гетеротрофів, що беруть участь у розкладанні 

рос  линних залишків лісової підстилки й гумусу (біологічна активність ґрунтів);
13)  характеристика антропогенного впливу на лісові екосистеми (за видами 

впливів та комплексами антропотехногенних чинників);
14)  нагромадження у біомасі (для тестування – у фізіологічно активних ткани-

нах) сполук антропотехногенного походження.
Додатково були визначені процеси, важливі для оцінки стану ландшафтів зони 

широколистяних лісів Українського Полісся (переважно хвойні та м’яколистяні ліси):
1)  процеси заболочування й розболочування територій (причинно-наслід-

ковий аналіз явища дає можливість вичленити антропогенну складову за 
причинними ланцюжками типу: кліматичний тренд у бік збільшення сухос-
ті – підняття рівня ґрунтових вод – поверхневе заболочування).

2)  дигресивно-демутаційні процеси лісових екосистем (відповідність типу бі-
оценозу екотопам, структура лісів, співвідношення площ м’яколистяних та 
хвойних лісів, динаміка відпаду й запасу підстилки);

3)  адсорбція й включення у біокругообіг сірковмісних техногенних сполук та 
важких металів (хвоя, деревина, лишайники, мохи, вторинні консументи);

4)  сукцесії на первинних субстратах і на територіях, які цілком порушені гос-
подарською діяльністю.

Були також запропоновані пріоритетні напрямки екологічного моніторингу, 
а саме: радіаційний, гідрологічний (порушення гідрологічного режиму, забруднен-
ня), лісовий моніторинг, ґрунтовий.
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Таким чином, з метою досягнення досконалого управління та стійкого розви-
тку об’єктів ПТ нами запропонована методика визначання ГДН (Stankey, 1985), 
яка вимагає чіткого короткострокового планування (плану дій на 2-5 років), який 
складається виключно на основі результатів проведеного моніторингу. Особливо 
цінним такий метод є для розвитку туристичної та рекреаційної діяльності. Тому 
другим особливим моментом повинна стати широка участь місцевого населення 
у процесі планування та реалізації діяльності.
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ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 
„ЛИПНИКІВСЬКИЙ” НА ЛЬВІВЩИНІ: 

ІСТОРІЯ, ГЕРПЕТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Федонюк О. В.

Національний лісотехнічний університет, Львів

Малі за площею охоронні території, як правило, характеризуються особливо цін-
ними природними угрупованнями, які подекуди сильно відрізняються від сусідніх те-
риторій. Одним із найменш вивчених на Львівщині з точки зору зоологічної складо-
вої є ландшафтний заказник місцевого значення „Липниківський”. Саме тому метою 
наших досліджень було вивчення видового різноманіття земноводних і плазунів у 
межах заказника та встановлення впливу рекреації на стан популяцій цих тварин.

Заказник створений у 1984 р. в околицях сіл Раковець і Підтемне (Пустомитів-
ський р-н Львівської області) на площі 2194 га. Він включає окремі квартали Лип-
никівського та Товщівського лісництв ДЛГО „Львівліс”. Наші дослідження проведе-
ні у 2005–2009 рр.

У вологій дубово-грабовій бучині та вологій і свіжій дубово-грабовій бучинах 
виявлені такі види: Triturus cristatus, Mesotriton alpestris, Lissotriton montadoni, L. 
vulgaris, Bombina bombina, Bufo bufo, Hyla arborea, Rana temporaria, Pelophylax 
ridibundus, Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix, Vipera berus. 
На території заказника і сусідніх ділянках поширена значна кількість рівнинних і 
два типових для Карпат види. Усього нами виявлено 9 видів земноводних та 5 ви-
дів плазунів (на Львівщині поширені 17 видів земноводних і 9 видів плазунів). 

Аналіз герпетологічної літератури (Литвинчук, Розанов, 2001; Писанец, Литвин-
чук та ін., 2005) свідчить про те, що ґрунтовних популяційних досліджень за ви-
нятком фрагментарних фауністичних даних, зібраних Байгером (30-ті рр. ХХ ст.), 
Литвинчуком і Шайтаном (90-ті роки ХХ століття) на прилеглих ділянках і території 
сучасного заказника проведено не було. 

Територія заказника „Липниківський” зазнає антропогенного навантаження ре-
гулярно: тут проводяться рубки лісу, відбуваються нерегулярні переміщення авто-
транспорту, під час проведення навчань на сусідніх військових стрільбищах відмі-
чається шумове і хімічне забруднення, у весняно-осінній період властиве сут тє ве 
рекреаційне навантаження (випалювання трави, винищення змій та ящірок). Отже, 
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охорони в умовах заказника та в цілому на Опіллі потребують поширені тут чер-
вонокнижні види – тритон карпатський і тритон альпійський, гадюка звичайна, ве-
ретільниця ламка. Доцільно включити до заказника квартали Липниківського ліс-
ництва 38, 45, 51 повністю, а також додаткові відкриті простори та оточену лісом 
частину акваторії річки Зубра. 

PHOLCUS ALTICEPS (ARANEAE: PHOLCIDAE): 
РОЗШИРЕННЯ АРЕАЛУ ЧИ НЕДОСТАТНІЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ 

СИНАНТРОПНОЇ АРАНЕОФАУНИ?
Федоряк М. М., Ярошинська О.Г.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Павуки роду Pholcus в умовах України належать до еусинантропних (за винят-
ком Ph. opilionoides (Schrank, 1781). Ці павуки-тенетники з довгими слабкими но-
гами, що надають їм подібності до косариків, не здатні до активного переміщення 
на далекі відстані, а відтак природно припустити, що їх розселення може здійсню-
ватися шляхом антропохорії. 

Ph. alticeps Spassky, 1932 був описаний професором С. Спаським у 1932 р. на 
основі матеріалу із м. Новочеркаська (Ростовська область, Росія). Згодом вид вияв-
ляли на території колишнього Радянського Союзу на Кавказі та у горах Середньої 
Азії, а крім того – у кількох локалітетах на території Ірану. Раніше ми наводили дані 
щодо виявлення Ph. alticeps у спорудах різного призначення м. Чернівці та деяких 
інших населених пунктів України, а також на території Польщі, Росії та Білорусі 
(Федоряк М.М., 2007–2008). Оскільки список точок знахідок виду поповнився, наво-
димо їх повний перелік. На території фізико-географічної зони Українські Карпати 
Ph. аlticeps виявлено у таких населених пунктах: м Чернівці – 114 екз., села 
Чернівецької області: Суховерхів (Кіцманський р-н) – 22 екз., Киселів (Кіцманський 
р-н) – 22 екз., Тисовець (Сторожинецький  р-н.) – 29 екз., Малинці (Хотинський 
р-н) – 24 екз.; м. Івано-Франківськ – 54 екз. На території Полісся: м. Львів – 14 екз., 
м. Луцьк – 29 екз., м Хмельницький – 8 екз., м. Рівне – 154 екз., м. Заліщики – 7 екз., 
м. Товсте – 9 екз., м. Чортків – 32 екз., м. Тернопіль – 72 екз., с. Поточище 
(Городенківський р-н, Івано-Франківська обл.) – 11 екз., с. Овлочин (Турільський р-н, 
Волинська обл.) – 110 екз., Шацький НПП (Волинська обл.) – 6 екз. На території 
Лісостепу: м. Черкаси – 26 екз., м. Суми – 57 екз., м. Хмільник – 49 екз. На терито-
рії Степової зони: м. Одеса – 4 екз., с. Солене (Солонянський  р-н, Дніпропетровська 
обл.) – 2 екз. На території Польщі: м. Жешув (Rzeszow) – 13 екз.; Білорусі: 
м. Мінськ – 7 екз., с. Мелешки (Слуцький р-н, Мінська обл.) – 4 екз., м. Барановичі 
(Брестська обл.) – 29 екз.; Росії: м. Бєлгород – 29 екз. і населені пункти Бєлгородської 
області: м. Валуйки – 3 екз., м. Старий Оскол – 21 екз.

Отже, нині Ph. аlticeps населяє приміщення різного призначення всіх фізико-
географічних зон України, за винятком Криму (щодо останнього, однак, варто 
зауважити, що нами проаналізовано нечисленний матеріал). У той же час дослі-
дженнями, проведеними раніше на території України, Польщі та Білорусі, Ph. 
аlticeps не виявляли, що може бути пов’язано із помилковою ідентифікацією 
особин даного виду як представників виду-космополіту Ph. phalangioides (Fuess-
lin, 1775). Іншою ймовірною причиною виявлення Ph. аlticeps на зазначених те-
риторіях може бути розширення його ареалу на північ та захід впродовж остан-
ніх десятиліть.
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ПОШИРЕННЯ АДВЕНТИВНИХ ВИДІВ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЯХ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ

Філатова О.В., Волкова Р.Є.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Поширення адвентивних видів рослин спостерігається не лише в агроланд-
шафтах, а й у природних ценозах. Особливо небезпечним воно є на територіях 
природно-заповідного фонду (ПЗФ), де адвентивна фракція витісняє автохтонну 
флору. До ПЗФ Харківщини входять 226 об’єктів загальною площею близько 
58 тис. га. Переважно це незначні за площею ділянки, що оточені штучними або 
природними ценозами. Лише 12 об’єктів мають площу понад 1000 га. Це націо-
нальний природний парк „Гомільшанські ліси”, регіональні ландшафтні парки „Ве-
ликобурлуцький степ”, „Ізюмська лука” та „Печенізьке поле”, а також 8 заказників 
місцевого значення. Наші дослідження показали, що на всіх заповідних об’єктах, 
незалежно від їхньої площі та переважаючого типу рослинності поширені адвен-
тивні види рослин.

За нашими попередніми підрахунками в складі адвентивної флори Харківщи-
ни більше 170 видів, серед яких понад 70 археофіти і близько 100 кенофіти. Най-
більш поширена група – епекофіти (120 видів), що трапляються лише на транс-
формованих екотопах та молодих перелогах. На територіях ПЗФ ці види зроста-
ють поблизу доріг, на вирубках, виносах ґрунту і навколо нір бабаків, на змитих 
крутих глинистих схилах, місцях перевипасу. На ПЗФ вони трапляються в обме-
женій кількості, а їхнє значне поширення свідчить про недотримання заповідного 
режиму і може бути використано для діагностики суттєвого антропічного впливу.

У природних фітоценозах Харківщини, що входять до ПЗФ, ми відмітили 18 
ви дів рослин, що відносяться до адвентивної фракції. Одинадцять з них є типови-
ми агріофітами: Acer negundo L., Acorus calamus L., Bryonia alba L., Echinocystis 
lobata (Michx.) Torr. et Gray, Elodea canadensis Michx., Impatiens parvifl ora DC., 
Juncus tenuis Willd., Oenothera biennis L., Salix fragilis L., Sicyos angulata L., Stenactis 
annua Nees. Інші види (Althaea offi cinalis L., Asclepias syriaca L., Centaurea diffusa 
Lam., Cotinus coggygria Scop., Vinca minor L., Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub) за 
В.В. Протопоповою (1991) відрізняються за ступенем натуралізації від попере-
дньої групи і належать до епекофітів, геміепекофітів, ефемерофітів та ергазіофі-
тів. Але на Харківщині вони поширені саме у природних ценозах, і на нашу думку, 
належать також до агріофітів. Відмічено, що у природні рослинні угруповання лег-
ше проникають мезо- та гігрофітні види, які поширені на заболочених та справ-
жніх луках і в лісах. Небезпечними видами на Харківщині вважаємо Acer negundo 
і Asclepias syriaca, бо перший протягом останніх років поширюється не лише на 
узліссях, а і під наметом дібров, заплавних та соснових лісів; другий – на степо-
вих та лучних територіях ПЗФ у південній і центральній частині області.

КОНХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ ІНВАЗІЙНОГО ВИДУ
HELIX LUCORUM L. З ПЕНЗИ

*Хлус Л. М., **Стойко Т. Г., **Булавкіна О. В.
*Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

**Пензенський державний педагогічний університет іменi В.Г. Бєлінського 

Досліджена морфометрична структура двох ізольованих колоній інвазійного 
виду Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Geophila: Helicidae) з антропоген-
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но трансформованих біоценозів в адміністративних межах м. Пенза (Росія): приса-
дибна ділянка станції юннатів (існує з 1970-80 рр.) та клумба (існує з 2004 р.) перед 
корпусом Пензенського державного педагогічного університету іменi В.Г. Бєлінсько-
го (ПДПУ). Черепашки молюсків досліджуваної популяції H. lucorum відносно дріб-
ні: за основними габітуальними параметрами вони ледь сягають нижньої видової 
межі, а устьові розміри істотно менші за характерні для виду в межах його природ-
ного ареалу (Апенінський та Балканський півострови, Мала Азія, Сірія, Іран, Гір-
ський Крим, Чорноморське узбережжя Кавказу, Колхідська низовина й гірські хреб-
ти, що її оточують, Вірменія, Шемаха, Талиш) та відрізняються за морфометричною 
структурою від H. lucorum taurica Krynicki, 1833 зі Севастополя. Черепашки молюс-
ків з клумби за всіма метричними параметрами більші, ніж зі станції юннатів, та ві-
рогідно відрізняються за загальними пропорціями (вони трохи більш «присадкува-
ті»). Виявлені відмінності, ймовірно, пов’язані з «ефектом засновника». Водночас, 
за устьовими, радіальними пропорціями та індексами, що характеризують частку 
устя в осьових та радіальних пропорціях черепашки відмінностей не виявлено. За-
гальне зменшення розмірів черепашок у пензенській популяції виду пов’язане, ві-
рогідно, з ландшафтно-біотопічними особливостями місцеіснувань. За екстер’єр-
ними ознаками усі досліджені особини виду (62 статевозрілих молюски) відповіда-
ють формі, описаній як Helix lucorum var. martensii Boettger, 1883.

Кореляційний аналіз метричних конхологічних ознак молюсків зі штучно ство-
реного ізоляту (клумби) показав, що тільки зв’язки малий діаметр-великий діа-
метр та ширина устя-висота устя характеризуються високою тіснотою кореляції. 
Більшість параметрів скорельовані з середньою тіснотою і лише висота устя сла-
бо корелює з радіальними розмірами черепашки. Особливістю кореляційної 
структури є середня тіснота кореляції кількості обертів черепашки з усіма лінійни-
ми конхологічними ознаками (r = 0,533–0,625). Варіабельність системи метричних 
конхологічних ознак цієї колонії H. lucorum, за результатами факторизації 6-ти 
мірної матриці їх інтеркореляцій, повністю описується трьома спільними факто-
рами. Тонкі особливості структури внутрішньопопуляційної морфометричної кон-
хологічної мінливості досліджуваної інвазійної популяції H. lucorum обумовлю-
ються, ймовірно, антропогенним впливом на біогеоценоз. Обговорюються можли-
ві шляхи антропохорного занесення виду до м. Пенза.

ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ БІОТИЧНОГО ПОКРИВУ 
НА ТЕХНОГЕННИХ ТЕРИТОРІЯХ У РЕГІОНІ 

ТРУСКАВЕЦЬКО-СХІДНИЦЬКОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ
Цайтлер М. Й., Скробач Т. Б., Сеньків В. М.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Особливістю рекреаційних зон Трускавця та Східниці (Львівська область) є їхнє 
розміщення у безпосередній близькості до об’єктів промислового комплексу Дро-
гобицько-Бориславського промислового вузла. Сюди належать значні території на-
фтових родовищ Бориславського нафтопромислового району, Бориславського озо-
керитового родовища, Стебницького калійного комбінату, Дрогобицького нафтопе-
реробного комплексу ”Галичина”, які зазнали потужної деградації геологічного се-
редовища, ґрунтового покриву і, особливо, біотичного різномаїття. Їх площі істотно 
перевищують території земельних фондів курортних населених пунктів: Східниці, 
Трускавця, Модрич. Об’єкти цих функціонально несумісних ком п лексів (промисло-
вий та рекреаційний) в одних місцях регіону Дрогобицької агломерації впритул 
межують,  в інших – територіально накладаються. 
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Останнім часом спостерігаються тенденції стратегічної переорієнтації регіону 
з промислового на рекреаційний. Такий статус регіону, а також процеси екологіза-
ції різних сфер, що відбуваються сьогодні, вимагають вирішувати довготривалі 
проблеми у сфері охорони довкілля. Пріоритетним завданням у цьому ряду є від-
новлення біотичного покриву.

Процеси відновлення рослинного покриву – основного біотичного блоку еко-
систем – можуть відбуватися як шляхом природного заростання, так і спеціальни-
ми заходами. У зв’язку зі згортанням промисловості, яке спостерігалось у регіоні 
Дрогобицької урбоагломерації впродовж останніх десятиріч, природне відновлен-
ня відбувалось досить успішно. Особливо це стосується великих площ Борислав-
ського нафтового родовища. Швидкому природному відновленню біотичного по-
криву тут, очевидно, сприяє близьке розташування Карпатських екосистем, їхня 
достатньо висока буферність, а також наявність природних екологічних коридо-
рів, які проникають до техногенних екотопів. 

Практика цілеспрямованої рекультивації деградованих біоценозів у регіоні по-
чинається з 50-х років минулого століття. Зокрема, на місці нафтовидобувних роз-
робок у м. Бориславі здійснювали агротехнічну меліорацію деградованих ґрунтів, 
засаджували лісовими культурами дерев автохтонної та інтродукованої флори. 
Сьогодні це численні території промислових садів, а також – міського парку куль-
тури (15 га) та лісопарку (21 га), якому місцевою владою надано спеціальний охо-
ронний статус. Екологічною особливістю цих рекультивованих територій є факт 
не відновлення природної для цієї природогеографічної зони екосистеми, а її 
трансформація у штучну. Їхня агротехнічна рекультивація відбувалася шляхом 
завезення торфосуміші, а біологічна – висаджування багатьох видів рослин, час-
то аллохтонної флори.

На даний час актуальними є проблеми відновлення природного біотичного по-
криву на забруднених розсолами територіях Стебницького калійного комбінату 
„Полімінерал” та відвалах озокеритовидобутку Бориславського озокеритового ро-
довища. Ці території є складними для біологічного освоєння, вони важко підда-
ються рекультивації, а природне заростання рослинами відбувається повільно. У 
даний час рослинний покрив є розрідженим, характеризується спрощеною, не-
сформованою структурою із збідненим видовим багатством. 

Техногенні екотопи названих підприємств є об’єктами досліджень кафедри 
екології Дрогобицького державного педагогічного університету, які виконуються у 
рамках співпраці з Жешувським університетом та реалізації проекту Міністерства 
освіти і науки України.

На закладених дослідних ділянках вивчено хімічний склад субстратів, струк-
туру рослинних угруповань (систематичну, синтаксономічну, біоморфологічну, 
екологічну), закономірності процесів природного заростання. Встановлена осо-
блива роль у процесах природного заростання поліцентричних рослин. З’ясовані 
онтогенетичні, біоморфологічні та фізіологічні особливості рослин, які забезпечу-
ють їм особливу стійкість на техногенних субстратах. Вони інтенсивно захоплю-
ють територію, створюючи умови для наступних груп живих організмів. Експери-
ментальне висаджування рослин різних видів та біоморфологічної структури під-
твердили можливе їх використання для рекультивації техногеннозмінених терито-
рій. Встановленні конкретні види рослин, які виявляють найбільшу стійкість до 
різних субстратів та забруднень, характерних для регіону Дрогобицької урбоагло-
мерації. Їх можна використовувати для рекультивації. До таких видів належать:

–  на нафтових забрудненнях – Carex hirta L., Achіllea millefolium L., Сalama gros-
tis epigeіos (L.) Roth.); 
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– на відвалах озокеритовидобутку – Hippophae rhamnoides L., Сalamagrostis 
epi geіos, Phragmites australis L.;

– на слабозасолених субстратах – Bolboschenus maritimus (L.) Palla), Сalama-
gros tis epigeіos. 

Подальші роботи будуть спрямовані на прикладне впровадження наукових 
розробок з метою подальшого відновлення біотичного покриву у регіоні Дрого-
бицької урбоагломерації. 

АДВЕНТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У ФЛОРІ 
МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Цап’юк Л. М.
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Івано-Франківськ

Загальною тенденцією розвитку флор є збільшення частки адвентивних рос-
лин. Найактивніше цей процес відбувається в містах. Тому дослідження адвен-
тивних фракцій урбанофлор є одним з найбільш актуальних питань [4].

Об’єктом дослідження обрано м. Івано-Франківськ, що розташоване у зоні Пе-
редкарпаття, у межах Бистрицької улоговини [2].

Адвентивний компонент у флорі м. Івано-Франківська, за попередніми резуль-
татами дослідження, налічує 113 видів вищих судинних рослин. Це складає 21% 
від загальної кількості виявлених нами видів. Найбагатшим видовим різноманіт-
тям характеризується родина Asteraceae – 12 видів. Друге та третє місця відпо-
відно займають родини Brassicaceae – 10 видів та Chenopodiaceae – 9 видів. Пер-
ші три родини охоплюють 27,4% від загальної кількості адвентивних видів.

За часом занесення адвентивних рослин виділяють археофіти, занесені до 
XV ст., та кенофіти, проникнення яких відбувалося у XVI–XIX ст. Серед виявлених 
нами 113 видів адвентивних рослин 67 відноситься до археофітів та 46 – до кено-
фітів. Серед археофітів переважають види Середземноморсько-ірано-туранського 
походження, які налічують 24 види. Їх прикладом є: Conium maculatum L., Papaver 
dubium L., Myosotis arvensis (L.) Hill, Veronica arvensis L. Другими за кількістю ви-
дів йдуть види Середземноморського походженя – 14 видів. Наприклад: Anchusa 
offi cinalis L., Lamium purpureum L. На третьому місці  види ірано-туранського похо-
дження та азіатського походження( по 8 видів). Їх прикладом є: Thlaspi arvense L., 
Lathyrus tuberosus L. та Veronica fi liformis  Smith., Brassica campestris L.тощо. Ке-
нофіти найчастіше трапляються північно-американського походження. Це такі як 
Elodea canadensis Michx., Stenactis annua L.та ін. Другими за кількістю видів йдуть 
кенофіти азіатського походження, наприклад: Veronica persica Poir, Polygonum ori-
entale L та інші.

За ступенем натуралізації адвентивні види розподіляються на п’ять груп. Най-
чисельнішою є група епекофітів, тобто рослин з великою інтенсивністю розселен-
ня та різноманітними місцезростаннями. Вона налічує 89 видів, що складають 
78,8 % від загальної кількості  видів. Меншою чисельністю характеризуються гру-
пи ергазіофітів, ефемерофітів, геміепекофітів та агріофітів (від 5 до 8 видів). Вони 
разом складають 21, 2% від загальної кількості адвентивних видів.  

За життєвими формами переважають одно та багаторічні трав’янисті рослини 
(103 види, 91,2%), якими представлені провідні родини адвентивного флорокомп-
лексу: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae. 

Проведений географічний аналіз дозволяє виявити закономірності розподілу 
видів за типами ареалів. При встановленні ареалів було використано монографію 
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„Синантропная флора Украины и пути ее развития” [3]. У результаті аналізу були 
виявлені 14 типів ареалів, переважаючими з яких є космополітний – 27 видів 
(23,9%), голарктичний – 24 види (21,2%) і гемікосмополітний – 15 видів (13,3%) 
типи ареалів, які в сумі становлять 58,4%.

У складі адвентивної флори виділено 3 геліоморфи. Значне переважання ге-
ліофітів (67,2% видів) свідчить про панування на території міста рослин відкритих 
місцезростань. Типових сціогеліофітів виявлено 30,1% видів, а сціофітів – 2,7% 
видів. За відношенням до водного режиму з усіх виявлених нами адвентивних ви-
дів 60,2% є ксеромезофітами, менші частки складають мезофіти – 24,8% та ме-
зоксерофіти – 15%.

Таким чином, адвентивний компонент у флорі м. Івано-Франківська налічує 
113 видів, що становлять 21% від загальної кількості видів. Археофітів налічуєть-
ся 67. Вони переважно середземноморсько-ірано-туранського походження. Кено-
фітів нараховують 46 переважно північно-американського походження. За ступе-
нем натуралізації найчисельнішими є група епекофітів. Серед виявлених адвен-
тивних видів переважають види з космополітним типом ареалу. Згідно еколого-
ценотичного дослідження за відношенням до режиму освітлення панують геліофі-
ти (67, 2%), а за відношенням до водного режиму – ксеромезофіти (60,2%).

1. Бурда Р.І. Антропогенная трансформация флоры. – К.: Наукова думка, 1991. – 169 с.
2. Природа Івано-Франківської області / за ред. Геренчука К. І. – Л.: Вища школа, 1973. – 160 с.
3. Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. – К.: Наук. думка, 1991. – 

204 с.
4. Яворська О.Г. Систематичний аналіз адвентивної фракції синантропної флори Київської місь-

кої агломерації // Укр.ботан.журн.2008.т.65. № 1 с.66–72. 

ЗНАЧЕННЯ МУРАШОК У ВИВЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
БІОЦЕНОЗІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА „РОЗТОЧЧЯ”

Царик І. Й.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

Розширюючи масштаби своєї господарської діяльності, людина змінює влас-
тиве для живих організмів середовище їхнього існування. 

Мурашки – один із важливих елементів гетеротрофного блоку екосистем, який 
забезпечує їхнє функціонування та продуктивність. Досягається це завдяки зміні 
ними середовища, розповсюдження насіння рослин, обмеження чисельності ін-
ших видів тварин, стимуляції їхньої життєдіяльності (личинки попелиць), утиліза-
ції відмерлих решток рослин і тварин. Заселяють ці комахи майже всі типи сухо-
путних біотопів. Живуть мурашки у гніздах-мурашниках, які за типом побудови 
розрізняються на: 

- земляні гнізда – більша частина мурашника знаходиться під землею і лише 
його частина, в якій знаходяться вхідні отвори, виступає над поверхнею 
землі; 

- деревні гнізда – влаштовуються у гнилому дереві; 
- картонні гнізда – будуються із пережованої деревини, що склеюється клей-

кою слиною;
- гнізда побудовані у різноманітних щілинах стін, тріщинах скель та будів-

лях, споруджених людиною.
Мурашки є важливим компонентом екосистем не тільки тому, що вони станов-

лять значну частину біомаси, але і ведуть себе як своєрідний рушійний механізм 
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змін в екосистемах. Різноманіття мурашок є дуже велике. За екологічною класи-
фікацією мурашок К.В. Арнольді (1968), що ґрунтується на характеристиці побу-
дови гнізд і переваг у харчуванні, виділяють такі життєві форми: геобіонти – му-
рашки, що живуть у грунті, трофічно зв’язані із кореневими попелицями; герпето-
біонти – будують гнізда в грунті без надземних прибудов, або створюють земляні 
пагорбки. Ці мурашки належать до зоофагів-трофобіонтів. Дендробіонти будують 
гнізда в стовбурах дерев і залишках деревини. 

Мурашки дуже чутливо реагують на значний вплив господарської діяльності 
людини, що як за звикле призводить до зменшення їх видового багатства та чи-
сельності. Окрім кількісних змін спостерігається і перерозподіл життєвих форм, так 
на антропогенно порушених ділянках порівняно з природними територіями перева-
жають герпетобіоти-зоофаги. Геобіонти-трофобіонти і дендробіонти-зоофаги менш 
успішно адаптуються до пресу антропогенного, оскільки їм необхідно будувати під-
земні тунелі, які використовуються мурашками для фуражування.

Мурашок можна розділити за реакцією на антропогенний вплив. Так до числа 
видів, які негативно реагують на антропогенний прес, перш за все, є мурашки під-
роду Formica s.str. Це пояснюється еколого-біологічними властивостями, а саме: 
особливості побудови гнізд, консерватизм у гніздобудуванні, перевага К-стратегії 
фуражування, при якій кожний фуражир (робоча особина) веде самостійний по-
шук здобичі на певному елементарному пошуковому відтинку.

До видів, що позитивно реагують на антропогенний вплив відносяться мураш-
ки роду Lasius і підроду Serviformica роду Formica. Вони характеризуються полігі-
нією, евритропністю, пластичністю у гніздобудуванні, побудовою нової сім’ї де-
кількома самками, r-стратегією фуражування, при якій фуражує лише невелика 
частина робочих особин, а решта мобілізовані на знаходження їжі.

Район досліджень був зосереджений в ур.Заливки Ставчанського лісництва 
природного заповідника “Розточчя“. Наші дослідження були зосереджені в лучно-
му біогеоценозі. Переважаючими за кількістю гнізд, з поміж інших, були мурашки 
роду Lasius. Мурашки цього роду здатні створювати мікрокомплекси лучних еко-
систем, змінюючи фізико-хімічні властивості ґрунтів і ґрунтової біоти. Встановле-
ні нами види L. niger i L.fl avus, на ґрунтах із різним механічним складом демон-
струють різну специфіку гніздування, що має явно адаптивний характер. Лучні му-
рашки (Formica pratensis) є важливим компонентом лучних угруповань. Вони є хи-
жаками і ґрунтоутворювачами, оскільки, будуючи в ґрунті свої гнізда та запасаю-
чи корми, у кінцевому результаті впливають на структуру і хімізм едафотопів. Слід 
відмітити, що у даному дослідженому біотопі домінує L. niger.

Проведені нами дослідження мурашок, показують, що ці соціально організо-
вані тварини можуть бути добрими індикаторами стану екосистем, показником 
багатства біотичного різноманіття.

ЗНАЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОСИСТЕМ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Царик Й. В., Грабовський В. А., Горбань І. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

В умовах зростаючої антропогенної трансформації помітно збільшується зна-
чення заповідних екосистем, що покликані зберігати біологічне та ландшафтне 
різноманіття, сприяти покращенню здоров’я людини. З цією метою, особливої 
ваги набувають транскордонні території, що частково залучені до природно-
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заповідного фонду України, Білорусі та Польщі і, згідно програми ЮНЕСКО, пла-
нуються інтегруватись у міжнародні біосферні резервати. В Україні передовий єв-
ропейський досвід впровадження Севільської стратегії розвитку біосферних ре-
зерватів апробується на території Західного Полісся, а тому саме тут існує гостра 
необхідність запровадження системи екологічного моніторингу з метою викорис-
тання його даних для сталого розвитку регіонів заходу країни. Співробітниками 
Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) нагромаджений 
значний досвід з організації екологічного моніторингу за станом популяцій рідкіс-
них та зникаючих видів фауни, динамікою питомого вмісту радіонуклідів у назем-
них та водних екосистемах, харчових продуктах природного походження, лікар-
ських рослинах. Результати досліджень проведених за останні десятиліття пови-
нні застосовуватись для  розвитку економічного та природоохоронного співробіт-
ництва у сфері раціонального використання природних ресурсів, розвитку туриз-
му та рекреації, сільському та лісовому господарстві між державами Європей-
ського Співтовариства і Україною. 

Виконання низки наукових тем щодо моніторингу екосистем Західного Поліс-
ся повинно сприяти забезпеченню дотримання  державного природоохоронного 
законодавства про природно-заповідний фонд, збереження рідкісних видів, що 
занесені до Червоної книги, виконання міжнародних угод, ратифікованих Урядом 
України в рамках Рамсарської, Боннської та Бернської конвенцій. Ці розробки до-
зволяють прогнозувати стан довкілля в регіоні, сприяють покращенню екологічної 
поінформованості органів державного управління та рекреантів, а також природо-
охоронним заходам для відтворення біологічного різноманіття та оздоровлення 
місцевого населення. Програма моніторингу спрямована на розвиток співпраці та 
координації роботи наукових відділів Шацького НПП та науково-дослідних груп 
ЛНУ. На меті наукової програми є оперативний обмін екологічною інформацією 
між науковими  підрозділами Львівського національного університету імені Івана 
Франка, Волинським державним університетом імені Лесі Українки, Українським 
державним лісотехнічним університетом імені П.С. Погребняка, що мають на те-
риторії Шацького НПП свої наукові лабораторії. Здійснення програми моніторин-
гу сприятиме підвищенню екологічної освіти студентів та аспірантів перелічених 
вузів, підвищенню рівня кваліфікації наукових співробітників університетів та 
Шацького НПП. 

На основі визначення питомого вмісту радіонуклідів у об’єктах довкілля дослі-
джується сучасний радіологічний стан екосистем транскордонних територій, про-
довжується аналіз накопиченння 137Cs у продуктах природного походження. Мето-
дом магнетичної податливості ґрунтів, формується інформаційна основа для 
складання карти забруднення ґрунтів регіону. Використання джерел iонiзуючого 
випромiнювання у рiзних сферах економіки привело до широкого поширення 
радiоактивних речовини в екосистемах. Внаслідок цього iонiзуюча радiацiя стала 
важливим eкологiчним фактором у біосфері. Тому визначальну роль у вивченнi 
проблем довкілля вiдiграє дослiдження радiацiйного забруднення навколишнього 
середовища та його впливу на стан здоров’я населення. Найважливіші напрямки 
досліджень присвячуємо визначенню вмiсту радіонуклiдiв у об’єктах навколиш-
нього середовища, аналiзу закономiрностей, що зумовлюються мiграцiєю 
радiонуклiдiв, пошуку ефективних методів зменшення впливу радіоактивного за-
бруднення на здоров’я людей та біологічне різноманіття. Дія іонізуючих випромі-
нювань на організм людини зумовлюється як зовнiшнім, так i внутрiшнiм опромі-
ненням. У першому випадку діє так зване фонове випромiнювання, що спричиня-
ється космiчною радiацiєю, випромiнюванням радіонуклідів, які містяться у ґрунті 
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та навколишнiх об’єктах. У другому – радiонуклiди потрапляють в органiзм з 
повiтрям, що вдихається, i через шлунково-кишковий тракт разом з продуктами 
харчування. Радіонуклiди потрапляють в органiзм людини харчовими ланцюгами, 
шляхом атмосфера-ґрунт-рослина-людина або атмосфера-ґрунт-рослина-
тварина-людина. У обох випадках найважливішу роль вiдiграє ґрунт, бо вiд швид-
костi мiграцiї радiонуклiдiв у ланці ґрунт-рослина, залежить здатність їхнього по-
ширення по всьому ланцюгу. Для побудови радiологiчних карт місцевостей, 
рацiонального (з огляду на можливі наслідки для здоров’я людей) використання 
земельних дiлянок, що зазнали впливу забруднення, необхiдна інформація  про 
реальний стан радіоактивного забруднення окремих об’єктів довкілля. При ство-
ренні обґрунтованого прогнозу мiграцiї радiонуклiдiв у навколишньому середови-
щі виникає потреба в знанні того, наскiльки швидко вони мiгрують у його компо-
нентах і які конкретні чинники впливають на їхнє поширення. 

Запроваджена програма екологічного моніторингу у Шацькому НПП сприяти-
ме розвитку регіональних інформаційних технологій, відтворенню важливих при-
родних ресурсів та підвищенню рекреаційного потенціалу регіону. З його допомо-
гою контролюватимуться популяційні тенденції у важливих видів тварин, що має 
стратегічне значення для збереження природних популяцій зникаючих видів. 
Апробація пріоритетних методик екологічного моніторингу є важливою для оцінки 
популяційних тенденцій фауни та формування екологічної карти антропогенного 
забруднення екосистем. Нагромаджені матеріали є основою для підготовки  реко-
мендацій щодо забезпечення заповідного режиму та розвитку рекреації, раціональ-
ного природокористування на території запланованого міжнародного біо сфер-
ного резервату.

На транскордонних територіях Західного Полісся розміщені головні торфові 
болота, що зазнали значних антропогенних перетворень, але ще мають суттєвий 
вплив на формування локального мікроклімату і місцеве землекористування. Ми 
вважаємо, що осушення торфяників, яке рекомендувалось для цілей сільського гос-
подарства, завдало глибоких змін гідрологічному режиму і негативно вплинуло на 
популяційні тенденції видового різноманіття. Тому, з метою відтворення біологічних 
ресурсів та покращення стану заповідних урочищ, рекомендуємо провести ренату-
ралізацію долинних екосистем та торфовищ. З економічної точки зору збереження 
біорізноманіття на транскордонних територіях західного регіону країни є підставою 
для міжнародних інвестицій, спрямованих на охорону первісних європейських ланд-
шафтів, розвитку екологічного туризму, оздоровлення людей, що слід розглядати як 
найбільш практичну пропозицією для сталого розвитку даного регіону.

Наукові польові дослідження у 2008–2009 рр. проведені згідно програми моні-
торингу екосистем Західного Полісся науково-дослідної частини Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка (профінансовані Міністерством науки та 
освіти України, номери державної реєстрації № 0106U001323 та № 0109U002094).

РОЛЬ ДУПЛОГНІЗДНИЦТВА У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
В УМОВАХ ПРИРОДО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

Чаплигіна А.Б., Савинська Н.О., Зарицька Ю. П.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С Сковороди

Еволюція гнізд у птахів розвивалась у двох напрямках: представники однієї із 
форм ховали свої кладки у різних укриттях, інші − плели гнізда відкрито. У першому 
ви падку еволюція йшла по шляху ускладнення укриттів, що використовуються, в 
дру гому випадку по вдосконаленню самого гнізда. Найвище еволюційне завоювання 
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на цьому шляху − активне риття нір та видовбування дупел. Гніздівлі в укриттях є 
еволюційно пізніший і найбільш досконалий тип гніздування, так як при цьому підви-
щується безпека потомства. Безсумнівними лідерами по виготовленню дупел є 
представники роду Dendrocopus. Однак, в процесі еволюції деякі види пристосува-
лись до розміщення гнізд в різних укриттях як природного, так і антропогенного по-
ходження.

Дослідження проводилися у 2005–2009 рр. на ділянці №1 – Національний 
при родний парк „Гомільшанські ліси” (Зміївський район Харківська область 
49°35N 36°20E) та на ділянці № 2 – стаціонар Сумського педагогічного універси-
тету (с. Вакаловщина, Сумський район, Сумська область; 51°01N, 34°55E). Авто-
ри щиро вдячні М.П. Книшу, Т.А. Атемасовій, А.А. Атемасову, Т.М. Дев’ятка, всім 
студентам природничого факультету, які допомагали у виконанні роботи.

Метою роботи було виявлення особливостей заселення штучних гніздівель у 
репродуктивний період. На досліджуваній ділянці № 1 оглядали 100 штучних ду-
плянок, які знаходилися на висоті понад 3 м, а на ділянці № 2 – понад 200 дупля-
нок на висоті до 2 м.

На гніздуванні у дуплянках ділянки № 1 виявлено 3 види горобцеподібних пта-
хів (Ficedula albicollis Temm, Parus major L., Parus caeruleus L.), вовчок лісовий 
(Driomus nitedula) та представники безхребетних тварин Bombus sp. i Polistes sp. 

На ділянці № 2 зареєстровано 10 видів горобцеподібних птахів (Ficedula albi-
collis Temm, Parus major L., Passer montanus L., Erithacus rubecula L., Sturnus vul-
garis L., Parus caeruleus L., Sitta europaea L., Motacilla alba L., Jynx turguilla L.), 
Driomus nitedula, Bombus sp., Polistes sp.

Абсолютним домінантом є Ficedula albicollis Temm., який становить 55% гнізд 
від усіх заселених дуплянок на ділянці № 1 та 67% на ділянкці № 2. Субдомінантою 
по зайнятості дуплянок виступає – Parus major L.: 10% та 20% гнізд відповідно.

Таким чином, штучне розвішування дуплянок сприяє, як збільшенню чисельності 
окремих видів, так і біологічній різноманітності типових і неспеціалізованих дуплог-
ніздників, що є важливим у прогнозуванні і керуванні популяціями тварин в інтересах 
природо охоронної діяльності, лісового і сільського господарств, що особливо важли-
во в період, коли зростає вплив антропогенного чинника на природні біогеоценози.

РАРИТЕТНА ФАУНА БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН ЗООЛОГІЧНОГО 
ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ „ЗУБРОВИЦЯ”

Череватов В. Ф.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Заказник „Зубровиця” був створений у Чернівецькій області для збереження 
зубра європейського. На цій території трапляється низка раритетних видів без-
хребетних (табл.).

№
п/п

Назви таксонів Категорія охорони
Латинська Українська
LUMBRICOMORPHA Черви кільчасті
HIRUDINEA П’явки
Hirudinidae Щелепні п’явки

1. Hirudo medicinalis L. П’явка медична МСОП,ЧКУ,ЄЧС
ARTHROPODA Членистоногі
MALACOSTRACA Вищі раки
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Decapoda Десятиногі раки
Astacidae Річкові раки

2. Astacus astacus (L.) Широкопалий рак МСОП,ЧКУ,ЄЧС
INSECTA Комахи
Odonata Бабки
Calopterygidae Красуневі

3. Calopteryx virgo (L.) Красуня-діва ЧКУ
Lepidoptera Лускокрилі
Papilionidae Косатцеві

4. Papilio machaon (L.) Махаон ЧКУ
Nymphalidae Німфаліди

5. Limenitis populi (L.) Стрічкарка тополева ЧКУ
6. Apatura iris L. Райдужниця велика ЧКУ
7. Nymphalis xanthomelas (Esper) Ванесса чорно-руда ЧКУ
8. Nymphalis l-album (Esper) Ванесса L-біле ЧКУ
9. Euphydrias aurinia Rot. Шашечниця-аврінія скабіозова БК

Lycaenidae Синявці
10. Maculinea arion (L.) Синявець аріон МСОП,БК,ЄЧС

Sphingidae Бражникові
11. Acherontia atropos (L.) Бражник мертва голова ЧКУ

Saturniidae Сатурнієві
12. Aglia tau (L.) Сатурнія руда ЧКУ

Noctuidae Совкові
13. Catocala fraxini (L.) Стрічкарка блакитна ЧКУ
14. Catocala sponsa (L.) Стрічкарка орденська малинова ЧКУ

Arctiidae Ведмедицеві
15. Callimorpha quadripunctaria (Poda) Ведмедиця Гера ЧКУ
16. Callimorpha dominula (L.) Ведмедиця-хазяйка ЧКУ

Раритетна фауна безхребетних тварин заказника „Зубровиця” представлена 
16 видами. З них до Червоної книги України (ЧКУ) занесено 14 видів, до Європей-
ського Червоного списку (ЄЧС) – 3 види, до списку Бернської конвенції (БК) – 2 
види, до Червоної книги Міжнародного Союзу охорони природи (МСОП) – 3 види.

НОВІ ЗНАХІДКИ ВИДІВ РОДУ PULSATILLA MILL. У МЕЖИРІЧЧІ 
РІЧОК БИСТРИЦЯ І БУДЗИН (ПРИДНІСТРОВСЬКЕ ПОКУТТЯ)

Чуй О. В.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Для забезпечення умов ефективного збереження рідкісних видів рослин необ-
хідно вивчити стан їхніх популяцій у сучасній флорі. Особливої уваги потребує до-
слідження ранньовесняної синузії ефемероїдів, до якої належать представники 
роду Pulsatilla Mill. 

Метою даної роботи є вивчення стану популяцій представників роду Pulsatilla 
на території Придністровського Покуття. Стаціонарні і напівстаціонарні дослі-
дження проводилися впродовж 2008–2009 рр. Геоботанічні описи здійснювали 
згідно загальноприйнятих методик [1]. Назви видів приймалися за „Определите-
лем высших растений Украины” [4]. Класифікація рослинних угруповань здійсню-
валася за „Продромусом растительности Украины” [5].
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На досліджуваній території рід Pulsatilla представлений двома видами: P. lati-
folia Rupr. та P. grandis Wend.

P. latifolia поширений у Центральній Європі і трапляється на всій території Укра-
їни, переважно на Поліссі та Лісостепу [2]. Він охороняється Конвенцією про охоро-
ну дикої фауни і флори та природних середовищ існування (Бернська конвенція).

На досліджуваній території особини виду виявлені у таких місцезростаннях:
 колишнє пасовище на схід від села Олеша Тлумацького району, схил з 

неглибоким ґрунтом і вапняковими осипами; площа популяції 25 м²; щіль-
ність – 12 особин на 1 м²; в угрупованні асоціації Festucetum (valesiacae) inu-
losum (ensifoliae); проективне покриття Festuca valesiaca Gaud. – 50%, Inula 
ensifolia L. – 60%; в асоціації також приймають участь: Veronica spicata L. 
(5%), Anthericum ramosum L. (10%), Pimpinella saxifrage L. (5%), Salvia verti-
cillata L. (5%), Aster amellus L. (+), Adonis vernalis L. (5%), Teucrium pannoni-
cum A. Kerner (10%), Campanula sibirica L. (+) та ін.;

 урочище „Підгори” в околицях села Олеша Тлумацького району, схил з гіпсо-
вими осипами; площа популяції 25 м²; щільність – 4 особини на 1 м²; в угру-
пованні, що належить до асоціації Festucetum (valesiacae) galiosum (veri); 
проективне покриття Festuca valesiaca – 30%, Galium verum L. – 20%; до 
асоціації також входять Bupleurum falcatum L. (25%), Centaurea scabiosa L. 
(10 %), Succisa pratensis Moench (+), Anthyllis schiwereckii Blocki (+), Salvia 
verticillata L. (+), Achillea pannonica Schelle (+), Veronica spicata L. та ін.;

 урочище „Дуб” в селі Одаїв Тлумацького району, територія Дністровського ре-
гіонального ландшафтного парку; було знайдено три генеративні та кілька вір-
гінільних особин; в угрупованні асоціації Festucetum (pratensis) dactylosum 
(glomeratae ); проективне покриття Festuca pratensis Huds. – 30%, Dactylis 
glomerata L. – 20%; в асоціації беруть участь: Dipsacus sylvestris Huds. (10 %), 
Briza media L. (20%), Acinos arvensis Dandy (+), Salvia verticillata L. (+), Festuca 
valesiaca (5%), Prunella grandifl ora (L.) Scholl. (+), Adonis vernalis L. (+) та ін.;

 на схилі з виходами вапняку в околицях села Підлужжя Тисменицького ра-
йону; площа оселення виду близько 1 га, щільність 5 особин на 1 м²; в 
угрупованні, що належить до асоціацій Stipetum (capillatae) festucosum 
(valesiacae), Festucetum (valesiacae ) brisidosum (mediae); проективне по-
криття: Stipa capillata L. – 30–40%, Festuca valesiaca – 60–80%, Briza media 
L. – 30%; до асоціації входять: Inula ensifolia L. (10 %), Thalictrum minus L. 
(15 %), Adonis vernalis L. (5%), Primula veris L. (5 %), Salvia verticillata L. (+), 
Dactylis glomerata L. (10%), Ononis arvensis L. (+) та ін. 

P. grandis – центральноєвропейський вид, що перебуває в Україні на східній 
межі ареалу. Поширений переважно на Подільській височині. Занесений до Чер-
воної книги України і має статус II категорії [ 6 ] . 

На досліджуваній території було виявлено два оселення P. grandis. В околицях 
села Підлужжя було знайдено 2 генеративні та 5 віргінільних особин на площі 2 м². 
В урочищі „Підгори” в околицях села Олеша Тлумацького району площа популяції ста-
новить 10 м², щільність – 2 екземпляри на 1 м²; в угрупованні асоціації Festucetum 
(valesiaca) teucriosum (chamaedrytis); проективне покриття: Festuca valesiaca – 40%, 
Teucrium chamaedrys L. – 50–60%; в асоціації також приймають участь Asperula 
cynanchica L. (10%), Chamaecytisus albus Rothm. (20 %) , C. paczoskii Klaskova (10%), 
Briza media L. (+), Campanula rotundifolia L. (+), Adonis vernalis L. (+), Veronica spicata L. 
(+) , Centaurea scabiosa L. (10%), Achillea pannonica Schelle (+) та ін.

Гербарні зразки зберігаються у гербарії кафедри біології та екології Прикар-
патського національного університету ім. Василя Стефаника. 



123

У межиріччі річок Бистриця і Будзин було виявлено 4 нові оселення P. latifolia 
і 2 P. grandis. Дані види трапляються переважно на випасних луках, де характер-
ним є переважання лучно-степових видів з незначною кількістю степових. Попу-
ляції P. latifolia та P. grandis знаходяться у загрозливому стані та потребують охо-
рони. Територію в околицях села Олеші Тлумацького району пропонуємо відне-
сти до Дністровського регіонального ландшафтного парку.
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ГНІЗДУВАННЯ СИНИЦІ ВЕЛИКОЇ (PARUS MAJOR) 
У ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЛЯХ ШАЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Шкаран В. І.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Індикатором стану біорізноманіття лісових комплексів є птахи-дуплогніздники 
(синиці, мухоловки, горихвістки, повзики). Для збільшення чисельності цих видів 
широко застосовують метод приваблювання шляхом розвішування у лісових 
комплексах штучних гніздівель (синичників, шпаківень, дуплянок). Регулярний 
конт роль за заселеністю гніздівель і вивченням біології птахів-дуплогніздників на 
території Шацького НПП проводиться з 1996 р. Одним з найчисельніших видів, які 
заселяють штучні гніздівлі, є синиця велика.

Гніздовий цикл синиці починається з перших весняних пісень. Терміни їх появи 
зале жать від ходу настання весни. До метеорологічних факторів, які впливають на пі-
сенну активність, належать кількаденна плюсова температура повітря, наявність со-
нячної погоди і разом з цим танення снігу. Як правило, це відбувається у першій поло-
вині лютого (05.02.2000 р., 07.02.2004 р., 11.02.2005 р., 15.02.2005 р., 19.02.2006 р.).

З усіх чотирьох типів біотопів, у яких були розвішені штучні гніздівлі, велика 
синиця виявлена на гніздуванні в усіх. Проте % заселеності гніздівель зазнає зна-
чних коливань. У вільховому лісі у 1996–2008 рр. вона заселяла від 12,5 до 40,0% 
штучних гніздівель, у біотопі монокультури сосни – від 24,0 до 28,0%, у середньо-
віковому лісі зі слабо розвинутим підліском заселеність становила від 13,4 до 
57,1%. На території рекреаційної зони (Шацький біолого-географічний стаціонар 
ЛНУ ім. І. Франка) заселеність у 2007 р. становила 33,3%. Серед 11 видів птахів, 
які заселяють штучні гніздівлі у Шацькому НПП, синиця велика по заселеності за-
ймає друге місце, поступаючись мухоловці строкатій. Усього за 13 років дослі-
джень (1996–2008 рр.) простежено 174 гнізда синиці.

Протягом березня відбувається формування майбутніх гніздових пар, а потім 
самець активно веде пошук місця для облаштування майбутнього гнізда. Самка 
лише слідує за ним. Її роль інша: час від часу вона приймає позу пташеняти, яке 
просить корм. Самець негайно реагує і, знайшовши корм, віддає його самці. Але 
він не завжди годує самку. Не знайшовши нічого „поживного”, самець лише імітує 
передачу їжі самці. Очевидно у цій „грі” важливим є не корм для самки, а реакція 
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самця на крик пташенят, які просять їжу. Ця важлива для збереження потомства 
ознака поведінки самця перевіряється при утворенні пари. А коли у нього не буде 
відповідної реакції на крик зльотка, пара не утвориться (Благосклонов, 1991).

Синиці великі заселяють, як правило, глибокі і без щілин синичники та шпаків-
ні. Окрім того, обов’язковим є великий діаметр дна (1822 см). На відміну від ін-
ших видів дуплогніздників велика синиця віддає перевагу порожнім, почищеним 
від минулорічного гніздового матеріалу синичникам, або цілком новим із свіжих 
необрізаних дошок. Таких пар за період спостережень виявлено 95,8% (n=115). 
Зверху на старому минулорічному гніздовому матеріалі збудували гнізда 1,8% 
(n=2) пар. По одному випадку пари загніздувалися на місці гніздування у поточно-
му році мухоловки строкатої, синиці блакитної, шпака звичайного.

Будівництво гнізда проходить у два етапи. Під час першого пара вистелює дно 
синичника і бокові стінки виключно мохом. Другий етап складніший і триваліший. 
Птахи вимощують лоток переважно тваринною шерстю, волосом, тонкими рос-
линними волокнами. Як правило, гніздування (особливо другий цикл) перекрива-
ється періодом відкладання яєць. Літературні джерела (Бардин, 1975; Яремчен-
ко, 1988) засвідчують, що у 90% пар будівництво гнізд завершується тоді, коли у 
них вже є перші відкладені яйця. На території Шацького НПП відмічені й інші не-
типові випадки. Так в одному з синичників 28.05.1998 р. свіжознесене яйце сини-
ці великої виявлене на порожньому дні синичника без висилки. Лише через два 
дні розпочалося будівництво гнізда. 28.04.1998 р. свіжознесене яйце великої си-
ниці виявлене у синичнику зверху на минулорічному гнізді мухоловки строкатої. 
10.05.2008 р. у шпаківні знаходилася повна кладка з восьми яєць. Вони лежали 
на дні гніздівлі без вистилки. Лише по краях бічних стінок знаходився мох. 
09.06.2000 р. дев’ять яєць синиці лежали на дні синичника без висилки.

Тривалість будівництва гнізд першого репродуктивного циклу відрізняється 
від пізніх, повторних і кладок другого репродуктивного циклу. Гнізда 1-го циклу бу-
дуються від 11 до 21 доби (n=10) у середньому 14,8 днів.

Гнізда 2-го циклу, пізніх і повторних кладок пара будує від 9 до 15 днів (n=9) у 
середньому за 11,6. Початок будівництва гнізд припадає на перші числа квітня. 
Перші яйця у гніздах з’являються в середині квітня (по багаторічних даних 14–17 
числа). Найбільш рання дата відкладання першого яйця у кладці синиці великої 
за період спостережень відмічена 11 квітня (2007 р.). Масове відкладання яєць у 
1-у репродуктивному циклі починається всередині квітня. Так, 16 квітня 1999 р. у 
80% гнізд відмічено по 1–2 яєць. У 2005 р. у зв’язку з пізнім настанням весни пер-
ше яйце у гніздах відкладалося 21–23 квітня. Повні кладки першого циклу відмі-
чені в останніх числах квітня – на початку травня.

Синиця велика у першому циклі розмноження відкладає від 5 до 14 яєць. Най-
частіше трапляються кладки з 8-11 яєць (табл. 1). Середня величина кладки 
(n=75) – 11,1 яєць. У більшості випадків відкладання яєць проходить ритмічно, че-
рез 24 години. Але під час різкого зниження температури повітря та випадання 
опадів відкладання яєць може затриматися на кілька днів.

Синиці великі, як правило, відкладають за весняно-літній період дві кладки. 
Насиджування і вигодовування пташенят у півтори рази триваліше, ніж у багатьох 
видів горобиних птахів такого ж розміру. Щоб встигнути прогодувати виводок сам-
ка починає відкладати повторну кладку під час годівлі пташенят першого виводку. 
Турбота про пташенят повністю лягає на самця. Тому, якщо у нього буде дуже 
низька кормова активність, виводок загине.

Рання дата появи пташенят – 03.05.2007 р., масова припадає на середину – 
кінець другої декади травня. У цей час з’являються пізні і повторні кладки.
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Таблиця 1
Величина кладки синиці великої у 1-у репродуктивному циклі (1996–2008 рр.)
Число яєць у повній кладці Число кладок %

5 1 1,3
6 4 5,3
7 2 2,7
8 14 18,7
9 16 21,3

10 18 24,0
11 11 14,7
12 6 8,0
13 2 2,7
14 1 1,3

Всього 75 100,0

Успішність гніздування (співвідношення кількості відкладених яєць до кількості 
пташенят, які успішно вилетіли з гнізда) у першому репродуктивному циклі є значно 
вищою, ніж при повторних кладках. З 52 пар першого циклу, 46,1% пар мала успіш-
ність гніздування від 76,0 до 99,0%, 28,8% пар мала 100,0% успішність. У повтор-
них кладках 50,0% мали успішність гніздування від 75,0 до 99,0%. Пар із 100,0% 
успішністю не виявлено, одна пара мала успішність гніздування 20,0% (з 10 яєць 
вивелося 2 пташенят). Середня успішність гніздування великої синиці першого ци-
клу склала – 81,8% (n=52 пари), під час повторних кладок (n=14) – 69,7%.

Кладки другого репродуктивного циклу спостерігаються у першій половині 
червня. Рання дата появи першого яйця – 03.06.2007 р., пізня – 21.06.2008 р. Пта-
шенята вилуплюються на початку липня.

Таблиця 2
Величина кладки синиці великої у другому репродуктивному періоді (1996–2008 р.)

Число яєць у повній кладці Число кладок %
5 2 5,4
6 4 10,8
7 3 8,1
8 10 27,1
9 9 24,3

10 6 16,2
11 3 8,1
12 - -

Всього 37 100,0

З певних причин пари кидають недобудовані гнізда. Протягом 1996–2008 рр. 
у першому репродуктивному циклі виявлено 17,2% таких гнізд. При повторному 
циклі їхня частка склала 28,8% внаслідок невідповідності умов для гніздування. 
Частка покинутих неповних і повних кладок у 1-у гніздовому циклі складала 7,4%, 
у 2-у – 15,5%. Причиною покидання гнізд є турбування з боку людини.

Велику роль для успішності гніздування відіграє дятел звичайний (Dendro-
copos major). Цей птах шляхом роздовбування льотків штучних гніздівель прони-
кає всередину і знищує кладки, а іноді і пташенят. У першому гніздовому циклі 
дятлом було знищено 17,2% з кладками і 2,5% гнізд з пташенятами, при повтор-
них кладках відповідно 26,9% та 0%. Одну кладку пара синиць покинула внаслі-
док нападу чорних лісових мурашок.

Число яєць-бовтунів і мертвих пташенят (без врахування загибелі яєць від хи-
жаків, і внаслідок залишення гнізд парами) є невисокою. До цієї категорії ми від-
несли всохлі яйця через надмірно тонку шкаралупу. У першому гніздовому циклі 
ембріональна смертність є вищою, ніж при повторному. За 13 років спостережень 
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під час першого гніздового циклу яйця-бовтуни (n=16) розподілялися наступним 
чином: по 1 яйцю виявлено у восьми гніздах, по 2 – у двох, 4 – в одному гнізді. Ви-
явлено двоє мертвих пташенят, які загинули внаслідок несинхронності вилуплен-
ня. При повторному гніздування виявлено 5 яєць-бовтунів: по одному у двох гніз-
дах, троє – в одному гнізді.

На основі повторних відловів закільцьованих насиджуючих самок встановле-
но, що від 47,8% до 54,8% пар синиці великої мають по два репродуктивні цикли. 
16,7 пар гніздиться двічі в одному синичнику, 18,3 – відкладають повторну кладку 
в інші синичники.
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РАРИТЕТНА СКЛАДОВА ФІТОБІОТИ НИЖНІВСЬКИХ ОЗЕР 
(ПРИДНІСТРОВСЬКЕ ПОКУТТЯ)

Шумська Н. В.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Нижнівські озера, що розташовані біля села Нижнів Тлумацького району Івано-
Франківської області в межах Бистрицько-Тлумацької височини Придністровсько-
го Покуття [5], на надзаплавній терасі ріки Дністер, є реліктовими водоймами до-
лини давнього водотоку Дністра. Вони знаходяться в межах Дністровського регіо-
нального ландшафтного парку [6], в умовах відсутності суттєвого антропогенного 
впливу, використовуються для рекреації та спортивного рибальства. На сьогодні 
збереглось 4 озера та кілька менших водойм, які перебувають на різних стадіях 
заростання; кілька озер були висушені у 80-х рр. минулого сторіччя. Спостеріга-
ються інтенсивні процеси евтрофікації озер: дно замулене, вода непрозора, май-
же чорного забарвлення. 

Метою даної роботи було дослідження раритетної складової фітобіоти Ниж-
нівських озер. Об’єктами досліджень були прибережні та власне водні ценози во-
дойм.

Дослідження здійснювали впродовж 2001–2008 рр. з використанням тради-
ційних методів [3]. Класифікацію рослинних угруповань здійснювали за домінант-
ним принципом [7]. Назви видів рослин приймались за „Определителем высших 
растений Украины” [4]. 

У складі рослинних угруповань Нижнівських озер нами виявлено 86 видів 
прибережно-водяних та водяних судинних рослин, які належать до 55 родів і 37 
родин. Провідними родинами є Cyperaceaе (10 видів), Potamogetonaceae, Poa-
ceae (по 5 видів), Juncaceae, Apiaceae (по 4 види), Polygonaceae, Hydrocharitace-
ae, Lemnaceae, Ranunculaceae (по 3 види).

Більшість видів флори озер зосереджені у прибережній зоні (геломорфні та 
гідрогеломорфні види), що є свідченням інтенсивності процесів заростання во-
дойм; власне гідрофільна флора об’єднує 23 види.

У складі прибережної рослинності водойм переважають угруповання форма-
цій Phragmiteta australis, Typheta angustifoliae, Typheta latifoliae, Glycerieta maxi-
mae, у центральній частині водойм – Nuphareta luteae, Hydrochareta morsus-ranae, 
Potamogetoneta natantis, Potamogetoneta crispi, Ceratophylleta demersi.
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У складі флори озер виявлені рідкісні види, занесені до Червоної книги Украї-
ни [7] – Salvinia natans (L.) All., Trapa natans L. s. str. та Червоного списку гідрофі-
тів України [1] – Nymphaea alba L., Nuphar lutea (L.) Smith, Ceratophyllum submer-
sum L., Hottonia palustris L. 

Salvinia natans поширена по периферії водойм, виступаючи зазвичай субдомі-
нантом в угрупованнях асоціації Hydrocharetum (morsus-ranae) salviniosum (natan-
tis). Загальне проективне покриття ценозів становить 50–80%, а S. natans – 10–
30%. Місцями S. natans виступає домінантом із проективним покриттям до 50–
60% в угрупованнях асоціації Salvinietum (natantis) lemnosum (minoris). 

Подекуди S. natans разом з Lemna minor L. формує ярус плейстофітів в угру-
пованнях асоціацій Typhetum (angustifoliae) purum, Glycerietum (maximae) purum, 
Phragmitetum (ausralis) purum (проективне покриття S. natans – 5–30%). У цен-
тральній частині озер S. natans трапляється поодиноко в угрупованнях формацій 
Nuphareta luteae, Potamogetoneta natantis. 

Trapa natans виявили в центральній частині озера „Під горою”, де вид висту-
пає домінантом або співдомінантом ярусу аерогідатофітів з проективним покрит-
тям 10–60%. Асоціації Trapetum (natantis) potamogetosum (crispi) та Trapetum (na-
tantis) ceratophyllosum (demersi) представлені невеликими за площею угрупован-
нями, в яких T. natans має проективне покриття 30–60%; ярус еугідатофітів фор-
мують Potamogeton crispus L. (30–60%), Ceratophyllum demersum L. (10–50%), 
Myriophyllum spicatum L. (10–20%), Potamogeton pectinatus L. (5–20%), Lemna tri-
sulca L. (+10%) та ін. 

У складі угруповань асоціації Trapetum (natantis) potamogetosum (natantis) до 
T. natans, що має проективне покриття 40–60%, долучаються Potamogeton natans 
L. (20–30%), Hydrocharis morsus-ranae L. (+), Lemna minor (+). Ярус еугідатофітів 
представлений Potamogeton crispus (25–30%), Ceratophyllum demersum (30–50%), 
Myriophyllum spicatum (10–20%), Lemna trisulca (+10%), Potamogeton pectinatus 
(+20%), P. lucens L. (+) та ін.

T. natans приймає участь також у фітоценозах асоціації Nupharetum (luteae) 
traposum (natantis) із загальним покриттям 80–100%, при цьому проективне по-
криття T. natans становить 20–30%, а Nuphar lutea – 30–50%. 

Nuphar lutea поширений у центральній частині трьох озер, де найчастіше ви-
ступає домінантом ярусу аерогідатофітів, формуючи суцільні зарості асоціації 
Nupharetum (luteae) purum із загальним проективним покриттям 80–100%. В угру-
пованнях Nupharetum (luteae) ceratophyllosum (demersi) та Nupharetum (luteae) 
potamogetosum (crispi) проективне покриття N. lutea становить 50–60%. У складі 
ценозів поодиноко трапляються також Lemna trisulca, Salvinia natans, Hydrocharis 
morsus-ranae, Utricularia vulgaris L., Nymphaea alba, Trapa natans, Potamogeton 
natans, Polygonum amphibium L.; ярус еугідатофітів формують Ceratophyllum de-
mersum (10–50%), Potamogeton crispus (10–60%), Myriophyllum spicatum (20%), 
Potamogeton pectinatus (20%), Lemna trisulca (10%) та ін. 

У центральній частині озера “Під горою” відмічені досить великі за площею 
угруповання асоціації Nupharetum (luteae) nymphaeosum (albae) із загальним про-
ективним покриттям 80–100%, в тому числі проективне покриття Nuphar lutea ста-
новить 50–80%, а Nymphaea alba – 20–30%. Місцями N. alba виступає домінантом 
з проективним покриттям 50–60% у фітоценозах асоціації Nymphaeetum (albae) 
nupharosum (luteae).

Hottonia palustris з проективним покриттям до 10% відмічена у периферійній 
частині двох озер у складі угруповань Hydrocharetum (morsus-ranae) salviniosum 
(natantis), Hydrocharetum (morsus-ranae) lemnosum (minoris), Glycerietum (maxi-
mae) purum.
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Ceratophyllum submersum трапляється з незначною рясністю в угрупованнях 
асоціацій Elodeetum (canadensis) purum, Ceratophylletum (demersi) myriophyllosum 
(spicati), Glycerietum (maximae) purum. 

Таким чином, у складі рослинності Нижнівських озер виявлено 6 рідкісних ви-
дів судинних рослин, 2 з яких занесені до Червоної книги України [8]. Раритетний 
фітоценофонд водойм представлений 9 асоціаціями, що належать до 4 форма-
цій, віднесених до Зеленої книги України [2] – Nuphareta luteae, Nymphaeeta albae, 
Salvinieta natantis, Trapeta natantis. Отримані результати є свідченням важливого 
природоохоронного та наукового значення Нижнівських озер і необхідності по-
стійного моніторингу стану їх фітобіоти.
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ІНВАЗІЙНІ ВИДИ РОДУ HERACLEUM L. (APIACEAE) В УКРАЇНІ
Яворська О.Г.

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

Проблема інвазійних рослин з групи „гігантських борщовиків” на сьогодні існує 
на всіх континентах, зумовлюючи серйозні негативні впливи на природні екосис-
теми, спричиняючи економічні збитки та становлячи загрозу здоров’ю людей. 

У Європі відомо більш як 20 видів роду Heracleum. Три види: Heracleum 
mantegazzianum Somm. et Levier, H. sosnowskyi Manden і H. persicum Desf. ста-
новлять групу інвазійних борщовиків. Природний ареал Н. mantegazzianum – За-
хідний Кавказ, H. sosnowskyi – регіони Центрального та Східного Кавказу, Закав-
каззя і Туреччина, H. persicum – Туреччина, Іран та Ірак.

Heracleum mantegazzianum був описаний як новий вид у 1895 р., хоча в Євро-
пі ця рослина з’явилася значно раніше (принаймні у Великобританії була зареє-
стрована у переліку насіння для обміну з 1817 р.). До 1828 р. відносяться записи 
про перші випадки натуралізації даного виду на території Європи (Англія, граф-
ство Кембриджшир). І зразу ж вид характеризувався досить стрімким поширен-
ням по Європі: до 1900 р. був виявлений у 14 країнах, у період 1900–1960 рр. ще 
у двох країнах, а після 1960 р. – у трьох державах, зокрема, на території України 
(Протопопова, Шевера, 2002).

H. sosnowskyi вперше був описаний у 1944 р. та використовувався у Північній, 
Східній та деяких регіонах Центральної Європи як сільськогосподарська культу-
ра. Культивувався даний вид і в північних регіонах України.

H. persicum був описаний у 1829 р. З невідомих причин даний вид не набув по-
ширення у Європі. На сьогодні відоме лише одне місцезнаходження у Скандинавії 
з достовірними ознаками натуралізації особин популяції цієї інвазійної рослини.
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На сьогодні знахідки інвазійних видів борщовиків відомі в західних регіонах 
України та на Поліссі, де вони трапляється найбільш масово і мають найдавніші ло-
калітети поширення. В останнє десятиліття нові місцезнаходження інвазійних рос-
лин були виявлені в центральному регіоні України – Вінницькій (2003 р.), Черкась-
кій (2006 р., 2008 р.), Хмельницькій (2000 р.) областях, а у 2009 р. і на півдні Украї-
ни – в Одеській області (за гербарними матеріалами KW, та власними зборами ав-
тора). Загалом, спостереження вітчизняних ботаніків свідчать про активне розши-
рення ареалу інвазійних видів на території України і, як наступний закономірний і 
доволі прогнозований етап поширення інвазійних рослин, поступове змикання ло-
калітетів даних видів. Таким чином, інвазійні борщовики викликають все більший ін-
терес до себе та необхідність у застосуванні радикальних заходів щодо запобіган-
ня їх подальшого поширення з метою попередження значної екологічної проблеми.
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