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Найбільш перспективними методами відновлення ґрунтів, забруднених нафтою, є біологічні, які включають використання мікробних препаратів і стійких до
забруднень рослин. Метою роботи було вивчення впливу мікроорганізмів-деструкторів вуглеводнів та біогенних поверхнево-активних речовин (біоПАР) на ростові
(морфометричні) показники та вміст пігментів фотосинтезу у проростків пелюшки.
Як біоПАР використано продукти мікробного синтезу штаму Pseudomonas sp.
PS-17 – рамноліпідний біокомплекс PS (РЛ) і штаму Gordonia rubriperctincta УКМАс-122 – трегалозоліпіди (TЛ). Дослідний ґрунт забруднювали нафтою (2, 5 і 8%),
після чого додавали мікробний препарат – 50 мл (титр 106 КУО/мл) на 1 кг ґрунту,
витримували впродовж 14 діб за кімнатної температури. У досліді використовували насіння пелюшки (горох польовий, Pisum arvense L.), яке попередньо замочували у розчинах РЛ (0,01 г/л) і ТЛ (0,05 г/л), висаджували у ґрунт за такою схемою:
контроль (К1), контроль (К2), К2+Д, К2+РЛ, К2+РЛ+Д, К2+TЛ, К2+TЛ+Д, вирощували протягом 21 доби. У контрольних варіантах використано садовий ґрунт
(К1) та ґрунт, забруднений нафтою (К2 – 2, 5 і 8%)
Встановлено, що за сумісної дії мікроорганізмів та біоПАР спостерігався
найбільший стимулюючий ефект на ростові показники пелюшки (на ґрунтах з усіма дослідженими концентраціями нафти) порівняно з варіантом К2. Це дає змогу
припустити, що мікроорганізми та біоПАР вступають у певний симбіоз, який
є вигідним для рослини з точки зору покращення умов проростання на забрудненому субстраті. Ймовірно, попередня витримка забрудненого ґрунту з мікробним
препаратом сприяє і частковому окисненню нафти. Виявлено стимулюючий вплив
у варіантах з дією мікроорганізмів і біоПАР окремо, проте за сумісної дії цих препаратів ефект був найбільшим.
Вміст пігментів фотосинтезу у проростків пелюшки у дослідних варіантах
узгоджується зі змінами їх морфометричних показників під впливом мікроорганізмів і біоПАР.
Таким чином, виявлено стимулюючий вплив мікроорганізмів-деструкторів
нафти і біогенних поверхнево-активних речовин на ростові показники та вміст
пігментів фотосинтезу в проростків пелюшки, що, у свою чергу, свідчить про актуальність використання даних біологічних агентів для підвищення толерантності
рослин до несприятливих умов і перспективності їх застосування для відновлення
техногенно змінених ґрунтів.
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Проблема забруднення верхнього родючого шару ґрунту актуальна у нафтоі гірничо-видобувних районах, де на поверхні ґрунту нагромаджуються відходи
промисловості: порода, нафта і нафтопродукти, які забруднюють ґрунти важкими
металами, змінюють хімізм субстратів, порушують їх фізико-хімічні властивості,
що робить ці території непридатними для поселення, росту й розвитку рослин.
Одним із провідних біологічних методів оцінки стану природного середовища
є фітоіндикація. Рослини є зручним об’єктом для біологічного моніторингу, оскільки характеризують стан середовища, в якому вони ростуть, по-різному реагують
на дію шкідливих екзогенних факторів.
Оцінку фітотоксичності нафтозабрудненого ґрунту і субстратів відвалів вугіль
них шахт здійснювали методом біотестування з використанням лабораторних тестоб’єктів (Allium cepa L., Raphanus sativus var. radicula Pers. і Lepidium sativum L.) за
методикою О.А. Берестецького, яка ґрунтується на пророщуванні насіння модельних видів на дослідних субстратах. Контролем слугував стерильний пісок, зволожений до 70–80% від повної вологоємності. Насіння пророщували при 23–25°С
у темноті протягом 7 діб (повторність досліду 3×100 насінин). Визначали схожість
насіння, довжину кореня і пагона проростків, за цими параметрами вираховували
фітотоксичний ефект. Виявлено пригнічення росту проростків на всіх субстратах;
на чорній та червоній породах довжина коренів і пагонів зменшувалась у проростках Allium cepa на 73 і 69%, Raphanus sativus – на 69 і 68%, Lepidium sativum – на
48 і 42% відповідно, щодо контролю. На нафтозабруднених субстратах зі збільшенням концентрації нафти відбувалося зменшення морфометричних показників
у всіх досліджуваних рослин. Найбільш чутливим тест-об’єктом виявилися проростки Allium cepa, у яких фітотоксичний ефект субстратів породних відвалів
і нафтозабруднених ґрунтів становив 69–79%, що характеризує високий рівень
токсичності. Пригнічення ростових процесів інших тест-об’єктів – редису посівного та крес-салату визначають токсичність досліджуваних субстратів на середньому та вище за середній рівні токсичності.
Таким чином, досліджувані субстрати є токсичними для рослин і потребують детального дослідження та впровадження заходів, які забезпечили би поліпшення їхнього якісного стану для стимуляції росту і розвитку рослин на них.
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ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
Бусленко Л.В., Іванців В.В.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
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Дощові черв’яки займають одне з найважливіших місць у структурі та функції
динамічних процесів ґрунтових комплексів. Вони відіграють різноманітну метаболічну роль в едафотопах і нерідко мають вирішальне значення у збереженні та функціонуванні ґрунтів. Це зумовлено високою пластичністю групи, її трофічною активністю і ґрунтоутворювальною діяльністю. Регуляторна і компенсаційна роль люмбрицид відбувається у біогеоценозах завдяки їхній високій чисельності й біомасі.
Комплекси дощових черв’яків є субдетермінантами ґрунтової частини консорцій, які забезпечують функціональну єдність педобіонтів у вигляді функціональних груп: протокооператорів, коменсалів, паразитів, паразитоїдів тощо. Консортивна організація комплексів олігохет посилює адаптивні механізми і надає
стабільності еволюційно виробленим зв’язкам у ґрунті.
Серед черв’яків родини люмбрицид поширений географічний партеногенез,
що звичайно супроводжується поліплоїдією. Це спричинює появу вторинної амфіміктичної поліплоїдії. Вони, як і партеногенетичні поліплоїди, здатні населяти
регіони з кліматичними умовами, що є несприятливими для вихідних диплоїдних
форм люмбрицид.
У межах Волино-Подільської височини територія має різноманітні природні
умови і строкатий ґрунтовий покрив. Неоднорідність і строкатість ґрунтового покриву зумовлена значною розчленованістю рельєфу та висотною диференціацією
ґрунтового покриву. Крім того, різноманіття ґрунтотворних порід сприяє інтенсивному розвиткові ерозійних процесів, значному розчленуванню рельєфу, формуванню улоговин, балок, ярів. Дія природних чинників посилюється завдяки високому сільськогосподарському освоєнню території, значній розораності схилових земель. Це, у свою чергу, призводить до розвитку лінійної ерозії на схилах та
до формування ярово-балкових систем. Вони характеризуються анізотропними
властивостями й отримали назву мікрокатенів та є важливою складовою ґрунтового покриву і відіграють істотну роль у ґенезі дощових червяків. За матеріалами
О.В. Гаськевича, С.П. Позняка (2007) найменшою просторовою одиницею структури ґрунтового покриву є елементарний ґрунтовий ареал (ЕГА), який характеризують за такими ознаками: змістом, геометрією, місцем у ґрунтовій комбінації. За
гранулометричним складом ґрунти поділяються на піщані, супіщані, зв’язнопіщані, піщанисто-легкосуглинкові, крупнопилувато-легкосуглинкові, піщанистосередньо-суглинкові та крупнопилувавато-середньосуглинкові. За ступінню оглеєння ґрунтів: поверхнево глеюваті, глеюваті. За ступінню еродованості ґрунтів:
незмиті, різного ступеня змитості. Ґрунти представлені такими типами як: сірі
лісові, чорноземи лісостепової зони, лучно-чорноземні ґрунти.
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Згідно з матеріалами О.В. Гарбара (2013), група партеногенетичних дощових черв’яків має різноякісну структуру популяцій. Застосування в систематиці
методів генного маркування дало підстави зрозуміти, що міжвидова гібридизація
у природі – явище не зовсім виняткове для дощових черв’яків. Раніше вважали,
що вид є репродуктивно ізольованою системою. В останні два десятиліття було
показано, що значна частина видів представлена як надвидові структури. Вони
є вікаруючими формами. Останні сформувались унаслідок явища гібридизації
і отримали значне поширення у представників родини Lumbricidae. Вважають
(Гарбар, 2013), що еволюційне значення процесу апоміксису полягає у збагаченні
видів генетичним матеріалом і у створенні мобілізаційного фонду мінливості.
Гібридизаційний процес відбувається між симпатричними видами одного
або різних родів. Відзначимо, що гібриди майже завжди мають порушення статевої структури. Алодиплоїди мають геном, який складений із двох батьківських
гаплоїдних наборів, між якими не відбувається рекомбінації. Слід зауважити, що
еволюційне значення цього явища пов’язане з утворенням поліплоїдних видів.
Уся різноманітність природної гібридизації (Майр, 1963) представлена як
інтрогресивна й випадкова. Інтрогресивна гібридизація відбувається між близькими парапатричними видами. Це супроводжується впровадженням частини генетичного матеріалу одного виду в інший. Особливістю інтрогресивної гібридизації
є здатність проходження нормального мейозу у гібридів. Крім того, завдяки інтрогресивній гібридизації виражена чітка географічна локалізованість (гібридні
зони), яка не призводить до поліплоїдії та порушення статевої структури гібридів.
Важливою особливістю інтрогресивної гібридизації є збагачення видів генетичним матеріалом та створення мобілізаційного фонду мінливості.
В автоміктичних популяціях відзначено чисті лінії, які представлені гомозиготними особинами. Звичайно, у цих популяціях відсутні особини з гетерозиготними генотипами. Відзначимо клонову структуру в популяціях тих організмів,
яким властивий апоміксис. Особини дощових черв’яків розмножуються без рекомбінації генетичного матеріалу шляхом амейозу (партеногенезу), де не відбувається мейоз. Гамети мають диплоїдний набір хромосом. У цьому випадку утворюються клони. Особини дощових червяків генетично ідентичні одна одній і материнській особині. Такій апоміктичній популяції властиві фіксовані генотипи. За
матеріалами О.В. Гарбара (2013), групи партеногенетичних дощових черв’яків
мають різноякісну структуру популяцій партеногенетичних видів. Так, у представників роду Aporrectodea (A. trapezoides, A. rosea), Dendrobaena (D. octaedra),
Eiseniella (E. tetraedra) представлена значна клонова різноманітність.
Незважаючи на те, що дощові черв’яки є класичним прикладом партеногенетичних тварин, які повинні утворювати поселення з чітко вираженою клоновою
структурою, проте для них характерні високополіморфні популяції, що вказують
на значні темпи мікроеволюційних процесів.

6

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 12–15 вересня 2013 р.

ВПЛИВ ІНДОЛІЛМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ ТА ГЛИНУВАННЯ
НА РИЗОГЕНЕЗ САДЖАНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЖОРСТКОЇ
ЗА РОСТУ НА СУБСТРАТАХ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИЇ ШАХТ
Ващук С.П., Баранов В.І.
Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: sergijvaschuk@gmail.com
Породний відвал Центральної збагачувальної фабрики (с. Сілець Сокальсь
кого району Львівської області) негативно впливає на навколишнє середовище і
потребує рекультивації. Найбільш економічно й екологічно вигідним способом рекультивації є фіторекультивація. Умови відвалу є несприятливими для росту рослин – високий вміст важких металів, висока кислотність, вітрова ерозія, малий
вміст органічної маси і потребують підбору стійких до цих ґрунтових умов рослини. Наявність на відвалі окремих екземплярів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.),
яка відома своєю невибагливістю до ґрунтів, свідчить про можливість росту інших
видів сосни, що однак вимагало перевірки.
Внаслідок сукупності стресових умов на відвалі, сосна росте значно повільніше, ніж у нормальних умовах лісу, що потребує застосування стимуляторів росту, зокрема ауксинів. В практиці при посадці дерев застосовують обмазування коренів глиною з додаванням ауксинів, але в умовах породних відвалів цей прийом
раніше не застосовувався.
Для визначення оптимальної концентрації до кг сухої глини додавали 50,
100, та 200 мг синтетичного ауксину – індолілмасляної кислоти (ІМК), перемішували з водою до сметаноподібного стану і глинували ними корені, за контроль
слугували рослини без використання глинування та додавання ІМК. У лабораторних умовах використовували саджанці сосни жорсткої (Pinus rigida Mill.) у горщиках на субстратах відвалу та торфо-піщаній суміші (1:1) – контроль, та на території породного відвалу – на саджанцях сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). Аналізували показники маси, довжини кореня та висоти пагона у саджанців сосни
звичайної через 2 та 3 роки росту на відвалі, в лабораторних умовах через 5 місяців росту на субстратах відвалу.
Як виявилося застосування методу глинування коріння з використанням ІМК
дає суттєвий приріст біомаси як у модельних, так і в польових дослідах на обох видах сосни, причому стимуляція росту була краще вираженою на субстратах відвалу, ніж на ґрунтовій суміші. Найбільший приріст спостерігався за масою коренів, підтверджуючи літературні дані щодо дії ІМК. Із використаних нами оптимальною виявилась концентрація ІМК 100 мг/кг глини. Таким чином показано, що
використання глинування із додаванням ІМК може слугувати дієвим практичним
прийомом для стимуляції росту саджанців сосен у несприятливих умовах породних відвалів вугільних шахт.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИВЧЕННІ
ПОПУЛЯЦІЙ НА ПРИКЛАДІ КАБАНА ДИКОГО (SUS SCROFA L.)
Вербовий Т.Р.

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

Протягом останніх двадцяти років ідея збереження біотичного різноманіття
посідає чільне місце серед наукових і політичних концепцій актуальних для всього людства. Починаючи з 1992 року, коли на Всесвітньому саміті по довкіллю та
розвитку в Ріо-де-Жанейро була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття,
по всьому світу було створено та реалізовано велику кількість різного рівня програм щодо збереження біорізноманіття. Проте це не зменшує актуальності екологічної кризи, якою характеризують як стан навколишнього середовища загалом,
так і біорізноманіття зокрема (Саловарова, 2007; Ситник, 2012). Важливою для
розуміння стану біологічного різноманіття на певній території є інформація про
структуру та мінливість популяцій цієї території.
Завдяки розвитку генетичних методів досліджень, що активно просувається
з кінця минулого століття, стали можливими детальні (аж до встановлення родинних зв’язків) дослідження структури популяцій та мінливості видів в цілому і
окремих особин (Selkoe and Toonen, 2006).
Вартим уваги об’єктом для дослідження сучасного стану популяцій на території України з кількох причин є дикий кабан (Sus scrofa L.):
●●у його ареал входить уся територія нашої країни (Слудский, 1956; Загород
нюк, 2006);
●●чисельність представників цього виду підтримується на високому рівні
(в т. ч. завдяки розведенню у вольєрних умовах) (Євтушевський, 2010);
●●геном дикого кабана вже секвеновано (Groenen et al. 2012, Fang et al.,
2012);
●●доступність його одомашненої форми дає змогу робити адекватні виснов
ки щодо шляху розвитку диких популяцій;
Найдоцільнішим методом генетичних досліджень популяцій дикого кабана
на сьогоднішній день є аналіз мікросателітних послідовностей ДНК. Завдяки використанню коротких і часто повторюваних послідовностей для аналізу цей метод
є значно дешевшим за інші методи досліджень генетичного матеріалу, проте не
менш інформативним (Melis et al., 2006; Scandura et al., 2008; Amaral et al., 2008;
Goedbloed et al., 2013).
Роботи іноземних дослідників дають підстави очікувати незначного рівня
мінливості в популяціях дикого кабана на території України порівняно з теренами
південно-західної Європи та південно-східної Азії. Проте маловивченим залишається питання дивергенції між дикими та свійським підвидами S. scrofa. Крім того,
дослідження разорбеків (мангалів) заслуговують більше уваги, ніж їм приділялося раніше. Спостереження показують, що вільноживучі разорбеки приділяють
більше уваги кормовій базі антропогенного походження, ніж їхні родичі дикого
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підвиду. Протягом останніх років розведення разорбеків набуло значного поширення на території України (найбільше на заході та півночі), тому доцільним є їх
глибше вивчення, зокрема вивчення їх впливу на генофонд диких популяцій. Саме
детальніше вивчення гібридної форми допоможе вирішити питання сучасної еволюційної відстані між дикими та свійським підвидами S. scrofa та деталізувати
дані щодо впливу людини на даний вид. Разом з урахуванням ролі дикого кабана
в екосистемах це дасть можливість розширити уявлення про вплив людини на біорізноманіття і корегувати його для збереження біорізноманіття як в окремих регіонах, так і на планеті загалом. Через порівняно незначні морфологічні та поведінкові відмінності між дикими формами виду та разорбеками найдоцільніше їх досліджувати саме за допомогою молекулярних методів.
МОЛЮСКИ У ГНІЗДАХ ПТАХІВ
Гнатина О.С.*, Рибка К.М.**

*Львівський національний університет імені Івана Франка
**Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: zoomus@franko.lviv.ua

Серед матеріалів гнізд часом доводиться знаходити компоненти, функцію
яких у пташиних конструкціях, на перший погляд, важко зрозуміти. Проте в певних типах біотопів вони досить часто трапляються у гніздах птахів. Одними з таких складових є мушлі молюсків. У гніздах, особливо тих, які птахи влаштовують
на землі чи на стеблах трав невисоко над землею у вологих біотопах, вони часто
трапляються всередині гнізда, на його зовнішній поверхні чи в лотку. У літературних джерелах вказується про знахідки наземних молюсків у гніздах птахів, зокрема і в різних типах біотопів (Гембицкий, 1972; Садекова, Андреев, 1977; Земоглядчук, 2004; Мелещук, 2008; Гураль-Сверлова, Мелещук, 2011).
Після завершення гніздового сезону гнізда птахів приваблюють різноманітних безхребетних тварин, оскільки в них створюється специфічний мікроклімат
(Закала, 2008) і молюски можуть використовувати їх як сховища чи живитися компонентами гнізд.
Молюски потрапляють у гнізда птахів часом і випадково, разом із гніздовим
матеріалом, оскільки більшість наземних видів молюсків перебуває у ґрунтовопідстилковому ярусі та характеризується відносно низькою здатністю до розселення (Гиляров, 1965; 1982). Листяна підстилка є універсальним сховищем і одночасно джерелом їжі та субстратом для наземних молюсків (Шутов, 1978; Байдашников 1985).
Матеріалами для підготовки цих тез послужили гнізда птахів, які були зібрані протягом останніх років на територіях України та Польщі. Гнізда зібрали в різний період часу після гніздового сезону (червень – жовтень), просушили та розібрали в камеральних умовах. Тому про наявність молюсків в гніздах свідчать лише
мушлі, натомість для виявлення усіх видів молюсків варто досліджувати гнізда
протягом усього гніздового сезону в природних умовах. У цілому, було зібрано
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досить багато гнізд різних видів птахів, проте лише в небагатьох з них серед гніздових матеріалів виявлені молюски, переважно в гніздах, що зібрані у вологих
біотопах (стави, відстійники, рибгоспи, вологі луки) або в гніздах, які птахи розміщують на землі чи в штучних гніздівлях.
Загалом, молюски були виявлені в 29 гніздах дев’яти видів птахів (синиця
велика Parus major, дрізд чорний Turdus merula, дрізд співочий T. philomelos, мухоловка строката Ficedula hypoleuca, вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita, велика Acrocephalus arundinaceus, лучна A. schoenobaenus, чагарникова очеретянки
A. palustris, коноплянка Acanthis cannabina), які збудували гнізда в таких біотопах:
середньовіковий сосновий ліс Шацького біогеостаціонару, прибережні зарості
ставів рибгоспу “Ладинка” (Шацький район, Волинська область); заплава річки
Верещиця (Яворівський район); заплава річки Стрий (Стрийський район, Львівська область); вологі луки (Острозький район, Рівненська область); рослинні зарості відстійника (Берегівський район, Закарпатська область). Усі 18 гнізд A. schoe
nobaenus зібрані в лучно-болотних угіддях у долині річки Ніда на півдні Польщі.
Про відсоток гнізд (зібраних в Україні) кожного виду, в яких знайдені мушлі молюсків говорити складно, оскільки гнізда різних видів птахів були зібрані в різний
час і з різних територій. Натомість, в гніздах очеретянки лучної молюски були
виявлені в 73% гнізд.
Усі зібрані з гнізд молюски невеликого розміру та мають неушкоджені мушлі. В гніздах птахів, зібраних з території України виявлено такі види молюсків:
Trichia hispida, Helicella candicans (Xerolenta obvia), Succinea putris, Zonitoides niti
dus та Сochlicopa lubrica.
У чотирьох гніздах птахів-дуплогніздників (P. major, F. hypoleuca) із сухих соснових лісів Полісся виявлені молюски, які перебувають одночасно у підстилці та
в ґрунті (С. lubrica); види, які перебувають у нижніх шарах підстилки, яка є вологою
та багатою на органіку (T. hispida, S. putris); Z. nitidus трапляється на поверхні ґрунту. Усі ці види живляться відмерлими, сухими або гниючими частинами трав’яних
рослин, листовим відпадом, мертвою деревиною, лишайниками. Цікавою знахідкою є вид H. candicans, який характерний для сухих і відкритих біотопів.
У гніздах, які птахи (P. collybita) будують на землі з листя дерев у мішаних
сосново-букових лісах у заплавах річок, виявлені молюски, які населяють підстилку: T. hispida та Z. nitidus. Останній вид трапляється на вологих територіях,
у тому числі й у вологій підстилці листяних і мішаних лісів, де живиться перегниваючим листям.
У гнізді A. palustris виявлені наземні молюски S. putris та Z. nitidus, які трапляються у вологих біотопах, зазвичай на рослинах на берегах річок.
Під час аналізу гніздових матеріалів ряду видів птахів також було виявлено
молюсків у гніздах T. merula, T. philomelos, P. collybita, A. palustris, A. arundinaceus
та A. cannabina (проте про видовий склад молюсків судити не можемо, оскільки молюски не були зібрані для визначення). Серед гнізд, які аналізували Н. Гураль-Сверлова та Л. Мелещук (2011) більшість молюсків була виявлена саме в гніздах дроздів.
У 73% знайдених гнізд A. schoenobaenus, зібраних на мокрих луках із водноболотяною рослинністю виявлено 11 видів молюсків, з них 8 видів наземних і 3 види
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прісноводних молюсків. У гніздах виявляли переважно по одному виду молюсків,
але були гнізда із 2–3 видами і одне з п’ятьма видами молюсків. Більшість знайдених молюсків належать до таких еколого-фауністичнних груп: прісноводні види,
які трапляються у воді на водних рослинах (Elodea, Glyceria): Limnea palustris,
Planorbis planorbis, Segmentina nitida; наземні види прибережно-водних рослин,
на глинистих берегах у воді (зарості Carex elata, Typha angustifolia): S. putris,
Z. nitidus; підстилкові види: Vertigo antivertigо, Vitrina pellucida, Cоchlicopa lubrica,
C. nitens, Euconulus fulvus, які трапляються у листяній підстилці, на поверхні ґрунту, в дерні трав, під камінням.
Загалом, молюски були виявлені у 29 гніздах дев’яти видів птахів. У досліджених гніздах знайдено 66 мушель 12 видів черепашкових молюсків з дев’яти родин (Cochlicopidae, Euconulidae, Hygromiidae, Lymnaeidae, Planorbidae, Succineidae,
Vertiginidae, Vitrinidae, Gastrodontidae), які представлені переважно підстилковими,
поширеними видами, що віддають перевагу зволоженим біотопам.
Черепашкові молюски потрапляють у гнізда птахів унаслідок власної локомоторної активності та заносяться птахами разом із гніздовим матеріалом. Молюски, займаючи разом з птахами спільні екологічні ніші, пов’язані з ними багатьма прямими та непрямими консортивними зв’язками.
Дякуємо за допомогу у визначенні деяких видів молюсків к.б.н. Н.В ГуральСверловій та к.б.н. Р.І. Гуралю.
GENTIANA ACAULIS L. НА СХИЛАХ ВОДОДІЛЬНОГО ХРЕБТА
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Гнєзділова В.І., Буняк В.І., Кульбанська С.М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ
e-mail: victoria1975@bigmir.net

Гірські фітоценози Європи є великим вмістилищем ендемічних і реліктових
видів, багато з яких є рідкісними або перебувають під охороною і потребують детального генетично-популяційного вивчення. Ідея збереження певних типів оселищ як середовищ існування рідкісних видів лежить в основі сучасної концепції
збереження біорізноманіття та сталого розвитку Карпат.
Вододільний хребет Українських Карпат займає порівняно вузьку смугу на
межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, тягнеться з південного сходу на
північний захід і фіксується вершинами, які підносяться на висоту 1 000–1 300 м над
рівнем моря. Нижні відмітки Вододільного хребта 931–1 000 м – це Яблуницький
перевал, через який проходить шосейна дорога з долини річки Прут Івано-Франківської області в долину річки Чорна Тиса Закарпатської області.
Gentiana acaulis L. – це реліктовий вид із диз’юнктивним ареалом, занесений до Червоної книги України [8].
На сьогодні відомості щодо хорології, біологічних та екологічних особливостей, стану і структури популяцій виду є фрагментарними. Тому метою нашої роботи було дослідження фітоценотичної приналежності, стану популяцій Gentiana
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acaulis L. та їхньої здатності до відновлення в умовах помірного антропогенного
навантаження. Дослідження здійснювались за загальноприйнятими польовими
геоботанічними методиками [3] протягом 2009–2013 рр. на трьох лучних схилах
Вододільного хребта Українських Карпат, де в основному поширена асоціація Saxi
frago-Festucetun versicoloris Wal. Травостій угруповань цих лук розріджений, загальне проективне покриття – 55–80%. Основу травостою становлять великі дернини: Festuca versicolor, які займають 40–50% площі. Субедифікаторами і асек
таторами угруповань є Festuca carpatica, F. amethystine subsp. amethystine, Thymus
pulcherrimus subsp. pulcherrimus, Galium anisophyllon, Scabio salucida subsp. barbata,
Pulsatilla alba L., Trifolium alpestre , Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum,
Juncus trifidus.
Куртини Festuca versicolor розміщені дифузно, покриття дернин не перевищує 15–20%. На ділянках цих лучних ценозів росте 32 види квіткових рослин,
у тому числі багато рідкісних і реліктових видів. Зокрема, тут нами було виявлено
чотири порівняно великі оселища тирличу безстеблого (Gentiana acaulis L.). Два
з них розташовані на східному пологому схилі (930–1 000 м н.р.м.) і займають площу 200 м2 та 350 м2 відповідно. Вони розділені територією пансіонату “Яблуниця”.
У другій і третій декаді травня, під час цвітіння, особини популяцій тирличу безстеблого утворюють суцільний аспект синього кольору з фіолетовим відтінком.
Використовуючи сітку Л.Г. Раменського [3], ми виявили, що на площі 1 м2
цей вид трапляється у середньому в кількості 8–10 особин, які мають як вегетативні, так і генеративні пагони. Але слід зазначити, що генеративних у 2–3 рази
менше, ніж вегетативних. Отже, переважаючий тип самопідтримання популяції –
вегетативний.
Цвітіння рослин починається 15–16 травня, а масове – 22–23 травня. Кінець
цвітіння нами відмічений 27–29 травня, а дозрівання насіння – 17–20 червня.
Структура видового складу фрагментів асоціації Saxifrago-Festucetun versicoloris
Wal. за участю Gentiana acaulis L. у червні значно різноманітніша, ніж у травні.
У цей час тут уже не домінує тирлич безстебловий, а субдомінує з такими видами:
Polygala vulgaris L., Arnica montana L., Trifolium montanum L., Campanula persicifolia
L., Platanthera bifolia L. Rich., Gymnadenia conopsea L., Dactylorhisa majalis Reichb.,
Phyteuma orbiculare L., Ph. vagneri Kern., Ph. spicatum L., Trollius europaeus L.,
Listera ovata R. Br., які ростуть окремими куртинами по 3–4 особини.
Під час обстеження лучного схилу знайдено значну кількість особин тирличу безстеблового, які не утворюють куртин. Це свідчить про формування генеративних особин шляхом насіннєвого розмноження. Вважаємо, що в даному оселищі відбувається відновлення популяції Gentiana acaulis L. як вегетативним, так і
генеративним способами.
На схилі північно-східної експозиції крутизною 40°–60° та висотою 1 100–
1 200 м н.р.м. Gentiana acaulis L. росте куртинами і займає площу близько 500 м2.
У 2012 р. нами було виявлено 38 куртин, з кількістю особин по 5–7, а в окремих по
11–12 рослин. У кожній куртині було по 2–3 генеративних і 6–8 вегетативних пагонів. Початок цвітіння зафіксовано 22 – 23 травня, а повне – 28-29 травня 2012 р.
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Загальне проективне покриття травостою в лучних ценозах схилу північносхідної експозиції досить низьке, лише 30–50%, домінує Gentiana acaulis L. з проективністю 35–40%, інші 8–10% займають такі субдомінанти: Galium vernum
Scop., Arnica montana L., Euphorbia amygdaloides L., Viola montana L., Gentiana
asclepiadea L., Polygonatum verticillatum (L.) All., Carlina accaulis L.
Велика кількість рослин із вегетативними пагонами в популяції Gentiana
acaulis L. на північно-східному схилі вказує на те, що тут вегетативне відновлення
переважає над генеративним.
Популяція Gentiana acaulis L. на південному схилі крутизною 30°–50° (1 000–
1 100 м н.р.м.) поширена на площі 1000 м2. Тут виявлено 64 куртини, які налічують по 7–8 рослин. Особливості цієї популяції тирличу безстеблого полягають
у тому, що цвітіння його починається 8–10 травня, а закінчується 22–23 травня.
Плодоносять усі особини, генеративне розмноження переважає над вегетативним.
Літній аспект фітоценозу вражає своєю унікальність видового складу. Тут, з проективністю покриття 50–60%, домінує Sisyrinchium angustifolium Mill., а співдомінують, крім Gentiana acaulis, з проективним покриттям 8–12% такі види: Platan
thera bifolia (L.) Rich., Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Dactylorhisa maculate (L.)
Soo, D. majalis Reichb., Arnica montana L., Trifolium pannonicum Jacq. Окремими
популяціями ростуть Trolius europaeus L. та Fragaria vesca L.
Результати наших досліджень можуть бути використані для встановлення
сучасного стану тенденцій змін у розселенні Gentiana acaulis L. та в прогнозуванні розповсюдження його в майбутньому. Вони є основою під час розробки заходів
щодо охорони рідкісних і зникаючих видів, а також для організації постійного
контролю за станом популяцій тирличу безстеблого з метою розробки методів
його культивування у дендрологічних парках і ботанічних садах.
ПРО ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ
У ШАЦЬКОМУ НПП
Горбань І.М.*, Матейчик В.І.**

*Львівський національний університет імені Івана Франка
**Шацький національний природний парк, смт Шацьк
e-mail: ihorban@yahoo.com

Щорічні обліки водоплавних птахів на групі Шацьких озер систематично проводяться з 1982 р. Їхня мета пов’язана з оцінкою репродуктивної успішності місцевих гніздових популяцій (обліки протягом другої половини липня–серпня), та дослідженням динаміки міграцій (вересень–жовтень). Ці матеріали мають практичне
застосування, як для контролю стану біологічних ресурсів на територіях Рамсарських угідь, що мають міжнародне значення, так і для необхідної оцінки трендів
видів, для яких прогнозується проведення полювання на незаповідних територіях.
У даній роботі ми наводимо підсумки щодо динаміки чисельності основних
водоплавних птахів на озерах Шацького НПП у післягніздовий період упродовж
останніх 30 років. Порівняння змін наводиться від початку 1980-х рр., де чисельність більшості видів була найбільш високою.
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Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis: відбулося різке скорочення чисельності у зв’язку з високою евтрофікацією малих водойм, змінами у трофічних ланцюгах і депресією колоній звичайних мартинів. Найбільші колонії зникли на озерах
Луки, Климівське. Пірникоза сірощока Podiceps grisegena: у зв’язку з порушенням
сталого водокористування на риборозплідних ставах чисельність скоротилась до
критичної межі. Пірникоза велика Podiceps cristatus: найбільш стійка популяція серед пірникоз, але в останнє десятиліття коливання чисельності найбільш відчутне.
Одною з причин є збільшення смертності молодих (рідше дорослих особин) птахів
у риболовецьких сітках по всьому ареалу. Баклан великий Phalacrocorax carbo:
в останнє десятиліття відбувся основний ріст чисельності при діапазоні коливань
80–150 пар. У 2013 р. помічено тенденцію до скорочення. Гуска сіра Anser anser:
поширена на найбільших озерах та ставках. Основний ріст чисельності відбувався
понад 20 років тому, а в останнє десятиліття зазнає незначних коливань та скорочення. Лебідь-шипун Cygnus olor: зазнав різкого скорочення чисельності у середині 1990-х рр. На даний час чисельність не перевищує 10 пар з незначними виводками по 2–6 ос. Крижень Anas platyrhynchos: масовий вид, що різко скоротив чисельність за останні 20 років. Нерозень Anas strepera, чирянка велика Anas
querquedula, широконіска Anas clypeata, попелюх Aythya ferina, чернь чубата Aythya
fuligula, лиска Fulica atra: зазнають коливань і скорочення чисельності. Чернь білоока Aythya nyroca, крех великий Mergus merganser: в останнє десятиліття чисельність цих видів незначною мірою зростає.
ЩОДО ПОШИРЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОЧЕРЕТЯНОЇ РОПУХИ
BUFO CALAMITA
Горбань Л.М.*, Горбань І.М.**

*Природний заповідник «Розточчя», смт Івано-Франкове
**Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: ihorban@yahoo.com

Найбільш крайня південна точка поширення ропухи очеретяної була встановлена нами до с. Олітна та околиць м. Жовква, що на Малому Поліссі у Львівській
обл. Далі, до межі Розточчя, де домінують зовсім інші типи ґрунтів, залишалося ще
близько 3,5–4 км. Поширення очеретяної ропухи до самої межі Розточчя видавалось неможливим, бо на перешкоді формувались як ландшафтні, так і антропогенні
бар’єри. З одного боку, перед Розточчям рельєф місцевості набував перекату
і помітно понижувався. Тут переважали не сухі піщані ґрунти з незначними торфовищами, а дерново-підзолисті, часто зволожені. В околицях Жовкви помітно зростала фрагментація ландшафту, особливо у зв’язку з розбудовою транспортної мережі, щільною забудовою місцевих урочищ, у тому числі промисловою забудовою
урочища «Мочари», де ще на початку 1980–х рр. практично зникли поля, приватні
городи, окремі водойми. Головною антропогенною перешкодою для подальшого
поширення ропухи стала магістральна автострада А256, яка у 1980 р. одержала
вдосконалення за рахунок об’їзної дороги на північно-східних околицях Жовкви.
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Ця автострада була утворена за рахунок нанесення ґрунтової дамби, і вона відрізала
низку дрібних водойм від потенційних оселищ виду на півдні району.
Ми вважаємо, що сучасна чисельність очеретяної ропухи як на Малому, так
і на Західному Поліссі зазнає не значних коливань. Обмежуючими факторами щодо
подальшого поширення та росту чисельності даного виду є зростаюча фрагментація
і транспортне навантаження на основних шосе, порушена меліорація ґрунтів, що
лише осушує їх, а також перетворення в аграрному виробництві, особливо через заміну посівних культур. Позитивними чинниками у підтримці спроможності подальшого поширення очеретяної ропухи є традиційно високі показники площ, що засіваються кукурудзою, а також розчленування рівнинних ландшафтів меліоративною
системою канав, які у весняний період переважно мають протічну воду і стимулюють ропух до більших переміщень. Улітку 2012 р. дорослі очеретяні ропухи вперше
виявлені між с. Смереків і с. Сопошин Жовківського р-ну, лише за 1,5 км від границі
Розточанської гряди. Однак ми не виявили жодних спроб до розмноження цих ропух
у меліоративних системах – ці амфібії залишаються дуже консервативними до своїх
постійних ділянок із мілководними торфовищами на полях і пасовищах.
ПРО ПЛАНИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПЗФ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Горбань О.І.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: gorban_jr@ukr.net

На сьогоднішній день далеко не всі заповідники та національні парки України
мають розроблені плани управління своєю природоохоронною діяльністю. Разом
з тим, без таких управлінських планів неможливо ефективно виконувати ті зобов’я
зання, які поставлені перед об’єктами ПЗФ. Особливо це відчутно в сучасних умовах, коли на місцевому і глобальному рівнях зростає вплив антропогенних факторів
навіть на природоохоронних територіях. Значення планів управляння такими
об’єктами полягає у необхідності узгодити напрями та можливості господарської
діяльності усіх сусідніх суб’єктів господарювання. Це необхідно уже з тієї точки
зору, що лише у такий спосіб можна покращити ефективність функціонального зонування об’єктів ПЗФ. Також у такий спосіб ми повинні застерегти інші підприємства, фірми різної власності чи державні організації від окремих прогнозованих
видів господарської діяльності, які можуть посилити існуючі або нові загрози для
біологічного різноманіття та заповідних екосистем. Саме такі менеджмент-плани
повинні розбудовувати логістику еколого-економічних інтересів і можливостей
щодо збереження природної спадщини на природоохоронних територіях.
Усі заповідники та національні парки загальнодержавного значення на даний
час мали би розробити та забезпечувати виконання планів управління щодо збереження цінних екосистем та їх видового біологічного різноманіття. Метою цих планів дій для об’єктів ПЗФ необхідно визначити пріоритети щодо їх просторового
та структурного розвитку, забезпечення сталого ощадливого природокористування. Вдалі, ретельно науково обґрунтовані плани дій, дадуть адміністраціям змогу
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визначати обсяги використання природних ресурсів і в лісокористуванні, і в рибальстві чи рекреації. На перший погляд, такі менеджмент плани в першу чергу
необхідні для національних парків, але зрозуміло, що без таких планів не обійдуться і заповідники із режимом абсолютної заповідності. За допомогою таких планів
управляння, що спрямовані на вдосконалення екологічної політики та ефективності
збереження усіх природничих цінностей, адміністрації заповідників повинні отримати вагомі важелі щодо обґрунтування обсягів необхідного фінансування з Держбюджету. Також, плани дій повинні стимулювати наукові колективи й адміністрації
об’єктів ПЗФ, розробляти заходи, які можуть стабілізувати їх бюджет заради фінансових спроможностей підтримувати природоохоронну діяльність. У першу чергу
в таких планах діяльності сучасних заповідників доцільно передбачати періодичні
й традиційні еколого-освітні акції.
Адвентивна іхтіофауна рік
Південний Бугу та Случ і їхніх приток
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На сьогодні питання відродження аборигенної іхтіофауни річок і річковоозерної мережі у системі реабілітації довкілля надзвичайно актуальне. Часто інтродуковані види здатні істотно змінити річкову екосистему регіону, і стають причиною значного скорочення або навіть вимирання окремих видів місцевої іхтіо
фауни. Частина адвентивної іхтіофауни з’являється внаслідок свідомої інтродукції. Однак більшість видів вселенців потрапили в річкові екосистеми шляхом випадкового розселення та біологічних інвазій. Поява адвентивних видів завжди
ставить під загрозу біорізноманіття нативної екосистеми ріки.
Південний Буг – третя за довжиною після Дніпра та Дністра (806 км) річка на
південному заході України. Бере початок на Поділлі і впадає до Бузького лиману
Чорного моря. Протікає виключно територією України центральними і південними
областями (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська та Миколаївська)
через фізико-географічні зони лісостепу і степу. Тут на поверхню у вигляді річкових порогів виходить найдавніше геологічне утворення – Український криста
лічний щит. Особливістю Південного Бугу є те, що ця річка має лише одну велику
притоку – р. Синюху, яка утворюється внаслідок злиття річок Велика Вись і Тікич.
Живлення річки Південний Буг відбувається за рахунок талих вод у весняний і зимовий періоди та дощових опадів у літній. Підземний стік у басейні незначний.
Іхтіофауна ріки в пригирловій частині налічує близько 70 видів [1].
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Річка Случ – права притока Горині (басейн Прип’яті) розташована у межах
Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей. Її довжина вдвічі менша
за Південний Буг і становить 451 км. Ширина річища – від 5 до 50 м, найбільша –
110 м. Живлення переважно снігове і дощове. Замерзає в грудні, скресає у березні.
Частково використовується для водопостачання, у верхів’ї розташовані невеликі
ГЕС [2].
Метою нашої роботи є встановити видовий список сучасної адвентивної іхтіофауни річок Південний Буг та Случ і їхніх приток. Що дасть змогу з’ясувати
частку в рибних угрупованнях та їх вплив на річкові екосистеми даного регіону.
На сьогоднішній день стан адвентивної іхтіофауни річок Південний Буг
і Случ досліджено недостатньо та фрагментарно. Відомо, що до середини 80-х рр.
ХХ ст. відбулися істотні зміни видового складу, і в іхтіоценозах Дніпровсько-Бузької гирлової системи надзвичайно велику роль стали відігравати чужорідні адвентивні види [5]. Зокрема, за допомогою математичного моделювання доведено, що
падіння чисельності та деформація структури популяцій цінних видів риб у заплавних водоймах Дніпровсько-Бузької унаслідок зміни екологічних умов існування іхтіофауни, буде продовжуватись за збереження рівня антропогенного тиску
на екосистему [6].
Аналогічна ситуація з річкою Случ. Відомо, що порівняно з початком XX ст.
видовий склад аборигенних риб річок Західно-Прип’ятського гідроекологічного
коридора (Стир, Горинь, Случ) збагатився новими видами вселенців (6 видів), незважаючи на зникнення аборигенних 7 видів [7]. На сьогодні аборигенна іхтіофауна р. Случ нараховує 29 таксонів проти 36 та 33 [3] у минулому. Нині іхтіоценоз
представлений адаптивними видами, які пристосувались до забруднення або інших несприятливих чинників впливу – окунь, гірчак, йорж, вівсянка, верховодка,
або вселенці – головешка амурська [4].
Іхтіологічними дослідженнями 2012–2013 рр. із використанням малькової
сітки оригінальної конструкції підчас відловів у Південному Бузі виявлено три
адвентивних види риб, які по-різному комбінуються в конкретних угрупованнях
починаючи від низів’я Південного Бугу до його приток рр. Кодима та Савранка
у центральній ділянці течії. Зокрема в районі сіл Гур’ївка та Ракове (Миколаївська
обл.) в рибних угрупованнях домінуючими видами є Pseudorsbora parva, Lepomis
gibbosus та Carassius gibelio. Сонячний окунь практично витіснив такий аборигенний вид, як Perca fluviatilis (див. табл.). За даними опитування місцевих рибалок, це відбулося десять років назад. У верхів’ї Південного Бугу частка видів вселенців є набагато меншою. Тут виявлено всього один адвентивний вид – Carassius
gibelio. Відповідно в обловах зростає частка аборигенних видів риб (13 видів).
Подібна ситуація є на р. Случ та її старицях. Тут відмічено два адвентивні види –
Carassius gibelio та Perccottus glenii. Домінуючим видом є Perccottus glenii. Понад
60% у відловах від усіх видів в межах стариць. Цей вид також витісняє Perca
fluviatilis на даній території, займаючи його екологічну нішу (див. таблицю). Отже
необхідно продовжити моніторинг адвентивної іхтіофауни даної території, задля
розробки стратегії збереження біорізноманіття даних цих екосистем.
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Видове різноманіття риб та їхня частка в обловах
Ріка

Пд. Буг

Населений
Гур’ївка
пункт
Дата збору
25.7.2013
47,114795
GPS
(координати)
31,874721
Rhodeus amarus
++
Gasterosteus
++
aceluatus
Pseudorsbora
++
parva
Pungitius pungitius
+
Esox lucius
+
Lepomis gibbosus
+
Neogobius
+
gymnotrachelus
Proterorhinus
++
semilunaris
Rutilus rutilus
++
Scardinius
+
erythropthalmus
Sygnathus acus
+
Carassius gibelio
+
Cobitis taenia
R
Aterina sp.
Neogobius
fluviatilis
Neogobius kessleri
Abramis brama
Perca fluviatilis
Mesogobius
batrachocephlaus
Leuciscus
leuciscus
Tinca tinca
Misgurnus fossilis
Barbatula
barbatula
Gobio gobio
Alburnus alburnus
Silurus glanis
Leuciscus
cephalus
Perccottus glenii
Romanogobio sp.
(albipinnatus?)
Carassius
carassius

Пд. Буг

Кодима

Савранка

Пд. Буг

Случ
(стариці)

Случ
(річка)

Ракове

Кримка

Пісчана

Стрільчинці

Сахнівці

Сахнівці

26.7.2013
47,523707
31,412453
++

26.7.2013
47,927328
30,774877
++

27.7.2013
48,124293
29,732326
+

27.7.2013
48,957985
28,681042
++

28.7.2013
49,765217
27,355177
+

28.7.2013
49,767822
27,314408

+
R

+

+

R
R
+
+

+
+

++
++

++

+

+

+

+

+

+

R

+

++

++

+
+

++
++
+
+

+

+
R

+

++

+

+
+
R

+

+

+

+

R

+

R

R

R
R
R
R
R

R
R

+

++
++
+

++

R
++

++
++
R

Примітка: ++ – багаточисельний; + – звичайний; R – рідкісний.
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Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу / За ред. В.К. Хільчевського.
К.: Ніка-центр, 2009. 184 с.
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СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ РІЗНОСТАТЕВИХ ВИДІВ PОСЛИН
І ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО
ЇХ СТАТЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Дмитрах Р.І.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: ecotusika@gmail.com

Популяції різностатевих видів є складною системою з наявними в них взаємо
пов’язаними компонентами – особинами різної статі, яким притаманні значні відмінності в їх структурній організації та функціонуванні. Особлива роль останніх
пов’язана з функцією генеративного самовідновлення популяцій і поповненням
їх особинами насіннєвого походження. Зважаючи на властиву для популяцій цих
видів поліморфність і генетичну гетерогенність, теоретичні та прикладні аспекти
вивчення їх статевої диференціації потребують удосконалення й опрацювання з позицій популяційної екології. Такі дослідження є необхідними для з’ясування питань, які пов’язані з внутрішньопопуляційною організацією видів і механізмами
їх функціонування у відповідь на дію різних чинників середовища.
На основі проведеного аналізу статевої диференціації видів установлено, що
різностатевість є достатньо характерною ознакою багатьох популяцій, які поширені в різноманітних типах рослинних угруповання – лучних, чагарникових, скельних, болотних, прируслових тощо. Зокрема, у флорі Українських Карпат близько
20% видів є одно- і дводомними (2). Значна частка серед них – рідкісні, ендемічні
та реліктові. Найчастіше диференціація за статтю є характерною для представників родин гречкових (Polygonaceae: рід Rumex L.), гвоздичних (Caryophyllaceae:
рід Dianthus L., Melandrium Roehl.), валер’янових (Valerianaceae: монтанні види
Valeriana L.), товстолистих (Rhodiola L.), губоцвітих (Lamiaceae: рід Thymus L.,
Mentha L., Origanum L.), зонтичних (Apiaceae: рід Astrantia L., Laserpitium Waldst.
et Kit., Chaerophyllum L., Antriscus Perrs., Meum Gaertn., Ligusticum (L.) Crantz, Hera
cleum L., Archangelica N.M.Wolf), осокових (Cyperaceae: рід Carex L.), кропивних
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(Urticaceae: рід Urtica L., Parientaria L.), молочайних (Euphorbiaceae: рід Euphor
bia L., Mercurialis L.), айстрових (Asteraceae: рід Antennaria Gaerth., Petasites Mill,
Arnica L., Centaurea L., Leontopodium R.Rr. ex Cass., Achillea L., Aster L., Doroni
cum L., Senecio L., Solidago L., Leucanthemum Mill.), черсакових (Dipsacaceae: рід
Knautia L., Scabiosa L.) та інших.
Статева диференціація популяцій рослин на сьогоднішній час є найменше
вивченою складовою популяційних досліджень. Фактичний матеріал щодо параметрів статевої диференціації видів представлений даними, які стосуються здебільшого структурно-морфологічного (організмового) рівня досліджень. Популяційний аналіз прояву статі зараз перебуває тільки на стадії встановлення. Відбувається лише первинне накопичення фактичного матеріалу щодо функціональних
особливостей популяцій різностатевих видів. Вважається, що основною умовою
існування таких популяцій є підтримання необхідного рівня їх генетичної та
структурної цілісності [1, 3, 5]. При цьому важливою ознакою є різна стійкість
особин та їх реакція на дію різних факторів середовища. Методично, найактуальнішим є підхід, в якому виділення рівнів організації засновано на комплексному
характері вивчення статевої диференціації. Популяційний рівень досліджень вимагає нових методів обліку з врахуванням функціонального принципу статевої
організації популяцій та ролі в них особин різної статі. Відповідно, статевий прояв у рослин повинен оцінюватися як на структурно-морфологічному, так і функціональному рівнях. Популяції досліджуваних видів характеризуються багаточисельними модифікаціями фенотипічного прояву статі. Відповідно, на структурноморфологічному рівні кількісний показник є вкладом чоловічих і жіночих ресурсів у формування пилкових зерен і насіннєвих зачатків до моменту запилення та
визначається як потенційна їх здатність у насіннєвій продуктивності. Для обліку
цього показника використовується співвідношення різностатевих структур або їх
вагові частки як репродуктивні ресурси. Такий підхід є особливо важливим для
визначення процесів детермінації статі в різних системах схрещування [4]. З концепцією кількісного прояву статей тісно пов’язаний функціональний. Він визначається як реальний вклад різностатевих особин в процеси запилення, формування насіння та відтворення молодого покоління. Функціональний критерій є важливим для оцінки внутрішньопопуляційної і міжпопуляційної мінливостей, а також порівняння різних способів насіннєвого розмноження. Фактичний репродуктивний успіх статей це доля генетичної інформації, яка передається через тичинкові й маточкові структури наступному поколінню [6, 7]. За початковий рівень
приймається, що кожна стать має однакову ймовірність вкладу генетичної інформації в наступне покоління. На цій основі показник еквівалентності між чоловічими й жіночими особинами можна вичислити за формулою: Е= Σdi/Σli, де di – кількість квіток або плодів на жіночих особинах; li – кількість тичинкових структур;
E – імовірність вкладу чоловічих і жіночих структур в наступне покоління. Якщо
значення прямує до 0, то особина передає свою генетичну інформацію переважно
через тичинкові структури і, навпаки, якщо значення прямує до 1, то особина передає свою інформацію через жіночі структури. Основною функціональною ознакою статевої диференціації при цьому є показник співвідношення різних за статтю
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особин та неоднакова їх участь в процесах розмноження. Співвідношення статей
в популяціях може коливатися в різних пропорціях і відповідно по-різному впливати на їх репродуктивну здатність. Наприклад, особини жіночої статі переважають у популяціях таких дводомних видів як Dianthus compactus Kit. (54,3%),
Thymus alpestris Tausch (57,0%), Valeriana tripteris L. (59,8%), Melandrium dioicum
Cass et Germ. (69,7%), Rumex carpaticus Zapal. (78,4%). Навпаки, в популяціях
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Rhodiola rosea L., Valeriana simplicifolia (Reichenb.)
Kabath значну перевагу (понад 70%) мають особини чоловічої статі. Водночас статеві співвідношення особин характеризують особливості існування виду та їх
здатність до адаптації в різних умовах середовища. Функціональна стать є показником вторинним і залежить від багатьох факторів зовнішнього впливу. Зважаючи
на те, що різні за статтю особини неоднаково проявляють свої функціональні особливості та по-різному реагують на дію різних чинників середовища, актуального
значення набуває цей показник в умовах впливу антропогенних факторів (рекреація, господарська діяльність людини тощо). Відповідно, будь-які зміни статевого
складу популяцій – суттєвий показник, який відображає умови їх існування та
здатність до виживання. Тому проблема збереження популяцій різностатевих видів повинна бути пов’язана в першу чергу з показниками, які стосуються їх внутрішньостатевої організації та реалізації відповідних механізмів функціонування
у відповідь на дію різних чинників як природного, так і антропогенного характеру.
Водночас, можливість використання показників статевої диференціації є необхідними для прогнозу змін стану популяцій та їх реакції на різні чинники зовнішнього середовища. Зважаючи на динамічність статевої диференціації популяцій необхідним є моніторинг чисельності особин та оцінка їх функціональних здатностей
в різних умовах існування. Під час досліджень природного стану популяцій різностатевих видів важливим є врахування особливостей їх репродуктивної біології та
характеру мінливості як структурних, так і функціональних ознак, залежно від
стану фітосистем і їх адаптації.
1. Грант В. Эволюционный процесс: критический обзор эволюционной теории. М.: Мир,
1991. 488 с.
2. Дмитрах Р.І. Статева диференціація рослин різних життєвих форм та особливості самопідтримання їх популяцій в Українських Карпатах // Наук. записки держ. природозн.
музею. Львів, 2009, вип. 25. С. 65-70.
3. Северцов А.С. Основы теории эволюции. М.: изд-во МГУ, 1987. 320 с.
4. Старшова Н.П. Популяционные аспекты детерминации пола // Эмбриология цветковых
растений. Терминология и концепции. Т.3. Системы репродукции. Мир и семья, 2000.
С. 88–93.
5. Яблоков А.В. Популяционная биология. М.: изд-во МГУ, 1987. 304 с.
6. Lloyd D.G. Sexual strategies in plants. A quantitative method for describing the gender of
plants // N.Z.J.Bot. V. 18, 1980. P. 103–108.
7. Lloyd D.G., Bawa K. Modification of the gender of seed plants in varying conditions // Evol.
Biol. V. 17, 1984. P. 255–388.
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Гідрохімічні дослідження водосховища Глинна Наварія
Добрянська Г.М., Ковальчук О.М., Кориляк М.З., Качай Г.В, Юрчак С.В.

Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
e-mail: yurafish@ukr.net

Біопродукційні можливості водойм залежать від природно-кліматичної
зони, площі та глибини, навколишніх ґрунтів, рельєфу місцевості та ін. Велику
роль також відіграє хімічний склад води, який постійно змінюється і залежить від
багатьох факторів.
На показники якості води водосховища Глинна Наварія значною мірою впливає якість джерел водопостачання (у цьому випадку річки із с. Малечковичі та
с. Годовиця). Відзначено, що кількість легкоокиснюваної органічної речовини коливається від 4,4 до 10,0 мгО/л, що вказує на незначне органічне забруднення.
Середовище було оптимальним для життя риби у водоймі: значення рН коливалось від 8,37 до рН 8,58. За рахунок джерел, які розбавляють воду, загальна кількість азотних сполук є в рибницьких межах. Амонійний і нітратний азот відсутній
у всіх пробах відбору, а нітритний азот зафіксовано лише у пробах станцій № 1, 3,
4 в мінімальних концентраціях (0,013–0,021 мгN/дм3), і це вказує, що свіже надходження азотовмісних органічних речовин, які поступово включаються в біологічні цикли, є незначним. Інші біогенні елементи (мінеральний фосфор та залізо)
наявні у воді із низьким вмістом. Невелика кількість мінерального фосфору (0,0–
0,18 мгР/дм3) у воді не сприяє переходу її в стадію активного цвітіння. Однак цього достатньо для розвитку фітопланктонних угруповань, які, як продуценти, забезпечуватимуть розвиток трофічних ланцюгів.
Твердість води обумовлена наявністю значного дебету джерельної високомінералізованої води, і значення її утримуються в межах 5,7–6,1 мг-екв./дм3. Відповідно, і концентрація кальцію набуває високих значень (86,4–95,4мг/дм3). Це має
позитивний вплив на санітарний стан водойми, тому що у твердій воді знижується
токсична дія багатьох солей металів. Сульфати в усіх пробах відбору дещо перевищують нормативні рибницькі показники, однак не становлять серйозної загрози
для гідробіонтів з огляду на високу мінералізацію та буферну стійкість системи.
Найбільш мінералізованою є вода на витоку (проба № 4), де сума солей становить
543,6 мг/дм3 проти 520,8 мг/дм3 (проба № 2), де у водойму впадають малі річки з
Малечкович і Годовиці. Висока концентрація кисню (9,11–11,1мг/дм3) забезпечує
оптимальні умови для функціонування рибних угруповань у всіх досліджених
біотопах.
У цілому, якість води відповідає рибогосподарським показникам. Найбільше забруднення помітне у станції відбору № 2, де у водойму впадають малі річки
з с. Малечковичі і с. Годовиця.
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ІХТІОЦЕНОЗИ ЗАТОПЛЕНИХ КАР’ЄРІВ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СТРИЙ
ЖИДАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Забитівський Ю.М.*, Ковальчук О.М.*, Тучапський Я.В.**

*Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
**Інститут рибного господарства НААН, Київ
e-mail: yurafish@ukr.net

Штучні водосховища, які з’єднуються з руслом ріки, становлять важливі з
погляду екології гідробіоценози, які забезпечують додаткові умови для відтворення аборигенної іхтіофауни [1]. У настанні ізоляції від русла річки структура місцевого іхтіоценозу зазнає змін, розуміння закономірностей яких є актуальним для
оптимізації екологічних функцій таких водойм. Модельними системами служили
затоплені кар’єри після видобування гравію в околицях сіл Заріччя та Іванівці,
Жидачівського району. Кар’єр в околицях села Заріччя протягом двох років має
ізоляцію від річки Стрий, натомість, кар’єри поблизу села Іванівці, мають сполучення один з одним та з річкою.
Дослідження проводилися у червні – липні 2013 року. Для вивчення іхтіофауни користувалися вудковими виловами протягом чотирьох днів, а також двохрічними даними єгерських звітів про вилучення риб з водойм. Морфологічні параметри отримували та опрацьовували загальноприйнятими методами в іхтіології [2, 3].
До початку ізоляції у обох кар’єрах видовий склад риб був однаковим, однак
через два роки співвідношення видів і їх розмірно-вагова характеристика змінилися (див. таблиця).
Водойми характеризуються високою видовою різноманітністю аборигенних риб, яких налічується 22 види. В обидва кар’єри для підвищення рибопродуктивності було посаджено два види-інтродуценти – білого амура та товстолобика,
які рідко трапляються у виловах. Два види риб внесені до Червоної книги України. Ізоляція від річки створює умови для розвитку популяцій, які характерні для
озерних систем. У них утричі зростає чисельність ляща, – у 1,5 разу чисельність
краснопірки та у 1,2 разу карася сріблястого порівняно з кар’єром, який має з’єд
нання з річкою.
Прогрівання води в ізольованому кар’єрі сприяє кращому розвитку планктонної кормової бази, яка забезпечує кращий вихід личинок, що, у свою чергу,
створює кормову базу для хижих видів риб. Наявність заростей у літоральній ділянці обох кар’єрів сприяє розвитку щуки з чисельним переважанням її у ізольованому кар’єрі, що обумовлюється кращим розвитком для них кормової бази.
В ізольованому кар’єрі зменшується у 2,5 разу кількість бичка-пісочника та
інших демерсальних видів риб, що пов’язано з пресом щуки.
У річці Стрий типовим і поширеним видом є марена звичайна (Barbus barbus
Linneaus, 1758), однак у кар’єрах вона на вудкові знаряддя не потрапляла. Також
не траплявся у виловах підуст звичайний (Chondrostoma nasus Linneaus 1758),
який є аборигеном річки Стрий, що, можливо, пов’язано з його спектром живлення – перифітонофагією.
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Видовий склад іхтіофауни та його співвідношення
у затоплених гравійновидобувних кар’єрах Жидачівського району
після двох років ізоляції одного з них (n = 625)
№
1

Заріччя, Іванівці,
%
%

Вид
Родина Cyprinidae
Плітка звичайна (Rutilus rutilus Linnaeus 1758)
Краснопірка (Scardinius erythrophthalmus
Linnaeus 1758)
Карась сріблястий (Carassius gibelio
Bloch 1782)
Ялець звичайний (Leuciscus leuciscus
Linnaeus 1758)
Головень (Leuciscus cephalus Linnaeus 1758)
Верховодка звичайна (Alburnus alburnus
Linnaeus 1758)
Білизна Aspius aspius Linnaeus, 1758)
Лин звичайний ( Tinca tinca Linnaeus 1758)
Пічкур звичайний (Gobio gobio Linnaeus 1758)
Лящ звичайний (Abramis brama Linnaeus 1758)
Плоскирка (Blicca bjoerkna Linnaeus 1758)

Статус виду

5,5

8

Звичайний

8,5

5,5

Звичайний

11

9,5

Звичайний

0,5

1,2

1,5

3,0

Червона
книга України
Звичайний

12,0

13,0

Звичайний

4,0
1,0
0,6
24,5
1,1

7,5
0,4
2,5
8,0
2,5

11 Вирезуб (Rutilus frisii Nordmann 1840)

0,5

0,1

12 Рибець звичайний (Vimba vimba Linnaeus 1758)
Гірчак європейський (Rhodeus amarus
13
Bloch 1782)
Короп звичайний (Cyprinus carpio
14
Linnaeus 1758)
Родина Cobitidae
15 Щипівка звичайна (Cobitis taenia Linnaeus 1758)
Родина Cottidae
Бабець строкатоплавцевий (Cottus poecilopus
16
Heckel 1837)
Бабець європейський (Cottus gobio
17
Linnaeus 1758)
Родина Gobiidae
18 Бичок піщаник (Neogobius fluviatilis Pallas 1814)
Родина Esocidae
19 Щука звичайна (Esox lucius Linnaeus 1758)
Родина Percidae
Йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus
20
Linnaeus 1758)
21 Окунь річковий (Perca fluviatilis Linnaeus 1758)
Судак звичайний (Sander lucioperca
22
Linnaeus 1758)

1,2

3,0

Звичайний
Звичайний
Звичайний
Звичайний
Звичайний
Червона
книга України
Звичайний

1,5

0,1

Звичайний

6,0

1,5

Звичайний

0,1

1,5

Звичайний

0,1

0,5

Звичайний

0,2

2,5

Звичайний

2,1

5,2

Звичайний

4,0

1,5

Звичайний

1,8

6,2

Звичайний

9,8

14,2

Звичайний

2,5

2,6

Звичайний

2
3
4
5
6
7
8
9
9
10

24

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 12–15 вересня 2013 р.

Таким чином, відкрите з’єднання галькових кар’єрів з руслом річки сприяє
розмноженню мальків аборигенних видів риб, з їх подальшим виходом у річку,
тоді як в ізольованих кар’єрах вирощена молодь аборигенних видів риб стає кормовою базою хижаків, що потребує відповідних підходів щодо їх регуляції.
1. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України /
В.В.Сондак. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 296 с.
2. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов,
Т.М. Дьяченко та ін.; за ред. В.Д. Романенка. – НАН України, Ін-т гідробіології. – К.:
ЛОГОС, 2006. – 408 с.
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ОСЕЛИЩА РОДИНИ ДЯТЛОВИХ PICIDAE НА РОЗТОЧЧІ ТА ПОЛІССІ
Затушевський А.Т., Горбань І.М.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Дослідження проводили впродовж останніх 20 років на території заповідних об’єктів – Шацького національного природного парку (НПП), природного заповідника «Розточчя», Яворівського НПП та у ближніх населених пунктах, паркових об’єктах ПЗФ м. Львова. Оселища представників родини дятлових у зазначених природних зонах детально не описані, а тому заслуговують на більш уважне обговорення, особливо в умовах інтенсивного лісокористування та погіршення
стану екосистем внаслідок посилення антропогенної трансформації природних
ландшафтів. Такі дані необхідні для подальшого планування природоохоронних
заходів і розробки практичних рекомендацій щодо збереження рідкісних видів
птахів, які повністю залежать від можливостей виготовити чи зайняти природне
дупло.
Крутиголовка Jynx torquilla – мігруючий вид, що заселяє переважно узлісся
листяних і змішаних лісів, але надає перевагу старим фруктовим садам на лісових
хуторах і в околицях сіл. Вибір оселищ повністю залежить від наявності різних
видів мурашок, тому крутиголовки заселяють південні експозиції узлісь і найбільш освітлені ділянки лісу, поруч з галявинами. У садах крутиголовки обирають
старі фруктові дерева з наявними мурашниками, що зосереджуються у трухлявій
деревині, або ж на землі поруч із стовбурами дерев. В умовах поширення штучних
гніздівель у різновікових борах Полісся (переважно не молодших 40 років) крутиголовки охоче заселяють ті ділянки, де наявні колонії рудих лісових мурашок. Ці
птахи надають перевагу старим борам, де наявні природні дупла або дупла дятлів
роду Dendrocopos. Також оселяються у штучних гніздівлях, де дуплянки та синичники займають більш охоче, ніж шпаківні. Серед лісових порід дерев надають
перевагу старим липам, які часто є дуплистими і завдяки рясному цвітінню приваблюють значну кількість комах, а тому тут оселяється багато мурашок. Гніздові
оселища з іншими видами дятлоподібних у наших умовах не перекриваються,
лише деякою мірою з жовною зеленою.
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Жовна зелена Picus viridis не трапляється в глибині лісів, а найчастіше оселяється в заплавних лісах долини Західного Бугу. Надає перевагу не змішаним, а
листяним лісам, а саме їх узліссям з південною експозицією біля великих лісових
галявин, берегів озер. Не виявлена нами в дібровах та бучинах, але може займати
їх крайні ділянки біля великих старих вирубок (віком понад 3–5 років) чи узлісь.
Переважно обирає старі товсто-стовбурні дерева, найчастіше липи, рідше верби,
тополі та вільхи. Як і попередній вид, є вимогливою до наявності мурашок у стовбурах дерев, а особливо на сусідніх лучних ділянках біля лісу. Тому особливо охоче заселяє саме екотони. В останні десятиліття частіше трапляється на гніздуванні
в антропогенних ландшафтах, особливо біля населених пунктів та у великих міських парках. Вид перелітний, але у теплі зими іноді зимує у цих же типах оселищ.
Жовна сива Picus canus – переважно осілий вид. Оселяється виключно у старих смерекових та змішаних лісах (з наявністю сосни), дібровах, бучинах, але відсутня у борах. Охоче заселяє старі міські парки Львова, але з низькою щільністю.
Часто трапляється в глибині лісу, і рідко на узліссях. Також є вимогливим до наявності деревних мурашок та значного відсотка сухостою (бодай до 1–2%) чи лежачої мертвої деревини у лісі. Гніздові оселища частково перекриваються лише з
дятлом білоспинним, і значно меншою мірою з жовною зеленою.
Жовна чорна Dryocopus martius – осілий та частково мігруючий вид, надає
перевагу різним пралісам, дібровам, бучинам, але найвища щільність виявлена у
змішаних лісах з наявністю хвойних порід. У даний час, цей вид найбільш часто
трапляється у старих борах. Гніздові оселища зрідка можуть перекриватись лише
з жовною сивою.
Дятел звичайний Dendrocopos major – переважно осілий (частина популяцій
мігрує) і широко поширений у всіх типах лісу та в антропогенних ландшафтах –
старі парки, сквери, фруктові сади. Найвища щільність виявлена у глибині змішаних лісів віком від 50-60 років з наявністю сухостою та мертвої деревини. Надає
перевагу сусідству таких дерев, як сосна, береза, осика та дуб. Для будівництва
дупла найчастіше обирає три перші породи дерев.
Дятел сирійський Dendrocopos syriacus – переважно мігруючий, а в теплі
зими осілий вид. Гніздові оселища – фруктові сади, околиці парків та скверів у
населених пунктах. Особливо охоче заселяє сади з наявними волоськими горіхами, сливами й абрикосами.
Дятел середній Dendrocopos medius – осілий лише в роки з високими урожаями бука та граба. Надає перевагу дібровам або змішаним лісам з високим відсотком наявності дуба. У змішаних лісах, де домінує сосна, трапляється досить рідко. Також заселяє лісопарки зеленої зони Львова.
Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos – виключно лісовий, здебільшого
осілий або в окремі зими кочівний вид. Обов’язковою умовою оселищ є високий
відсоток берези та осики, а також сухостою саме цих дерев. Також вибагливий до
наявності деревних мурашок і, можливо, найбільш з усіх дятлів вибагливий до наявності мохів у лісових урочищах, які заселяє.
Дятел малий Dendrocopos minor надає перевагу лісовим урочищам зі середньовіковими деревостанами, недалеко від галявин, але оселяється і в глибині лісу.
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Невибагливий до наявності значної кількості сухостою і мертвої деревини, але
для будівництва гнізда обов’язково потребує сухих дерев м’яких порід – осики,
вільхи, берези.
«ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» – НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
У МЕЖАХ ВЕЛИКОГО МІСТА
Зуєва О.А.

Національний природний парк «Голосіївський», Київ
e-mail: rainbow_sky@ukr.net

Національний природний парк «Голосіївський» створений відповідно до
Указу Президента України № 794 від 27 серпня 2007 р. і підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів Украйни. На сьогоднішній день це єдиний
на території нашої держави національний природний парк, повністю розташований у великому місті. Його загальна площа становить 4521,29 га, із яких 1890,2 га
надані парку у постійне користування, а решта входять до його складу без вилучення у землекористувачів.
Територія парку простягається смугою з півночі на південь Голосіївського
району міста Києва та вкрита лісами. Переважно це сосняки, дещо менше тут дубово-грабових масивів, є незначна кількість вільшняків, подекуди зустрічаються
луки. На території парку розташовані водотоки з каскадами озер, невеликі площі
займають болота. Отже, можемо говорити про значне різноманіття природних
комплексів, а також про багату флору та фауну парку.
На території Національного природного парку «Голосіївський» виявлено 10
природних угруповань, занесених до Зеленої книги України, а також низку регіонально-рідкісних угруповань, що на Київщині збереглися тільки тут.
За матеріалами деяких авторів, на території парку росте більше 600 судинних рослин, з яких 24 види занесені до Червоної книги України, 1 вид – до Європейського червоного списку та 5 видів – до Додатку І Бернської конвенції, 21 вид
охороняється у межах міста Києва.
Тваринний світ не менш різноманітний: усього на території парку виявлено
181 вид хребетних тварин, 20 видів з яких занесені до Червоної книги України,
4 – до Європейського Червоного списку, 9 видів – до Червоного списку МСОП, 87
видів – до Додатку ІІ Бернської конвенції. Серед безхребетних охоронний статус
мають 13 видів у Червоній книзі України, 8 видів у Європейському червоному
списку, 5 видів – у списку МСОП та 4 види у Додатку ІІ Бернської конвенції.
Крім того, значна кількість тварин і рослин, що не мають офіційного охоронного статусу, також потребує пильної уваги.
Основними завданнями будь-якого національного природного парку, окрім
охорони та збереження раритетних і зникаючих видів рослин та тварин, здійснення
екологічного моніторингу та відновлення порушених природних комплексів є також екологічна просвіта населення та створення умов для регульованого туризму.
У зв’язку з територіальною роз’єднаністю і безпосередньою близькістю мегаполісу природні комплекси Національного природного парку «Голосіївський»
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витримують значне антропогенне навантаження. Основними негативними факторами впливу на природні комплекси є викидання сміття у не призначених для цього місцях; несанкціоноване розведення вогнищ, що спричиняє не лише вигорання,
але й задимлення території; масове витоптування; браконьєрство; загазованість
повітря; надмірний рівень шуму; прибирання сухостою тощо.
Першим і чи не найважливішим заходом у боротьбі з негативною дією антропогенного чинника є розробка та впровадження функціонального зонування території парку, а також налагодження роботи державної охорони. Не менш важливого значення набуває і еколого-просвітницька діяльність, спрямована на підвищення рівня
поінформованості населення та зростання екологічної свідомості відвідувачів парку.
Дієвим заходом щодо зменшення антропогенного тиску на природні об’єкти
є правильне облаштування території парку: встановлення шлагбаумів, інформаційних щитів, розробка маршрутів екологічних стежок, облаштування місць для
відпочинку і розведення вогню, встановлення баків для збору сміття.
Національний природний парк «Голосіївський» ще перебуває на шляху свого становлення та має багато проблем, проте вже сьогодні можна впевнено говорити про позитивні зрушення. Завдяки створенню природоохоронного об’єкта такого рівня, природа нашої столиці отримала неабиякий шанс гармонійне співіснування з людиною. Результата досліджень учених підтверджують позитивний прогноз для парку «Голосіївський».
МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП
КОЛОВЕРТОК (ROTIFERA, ROTATORIA) ЯК ОСНОВА АДАПТАЦІЙ
ДО ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА
Іванець О.Р.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: oleh_ivanets@mail333.com

Актуальні проблеми сучасної гідробіології та, зокрема, такі як очищення
води і біологічна продуктивність водойм передбачають визначення ролі окремих
груп організмів у складних біологічних процесах гідроекосистем.
Коловертки – дрібні багатоклітинні первиннопорожнинні з високими щільностями популяцій і значним поширенням, що обумовлює їхню важливу роль
у трофодинаміці. У світовій фауні відомо близько 2000 видів коловерток, у Європі
знайдено 1320 видів. В Україні – близько 600 видів (Кутикова, 1970; Щербак та ін.,
1995; Определитель …, 2010; Bartoš, 1959; Koste 1978).
Коловертки трапляються як у водних, так і в наземних зволожених екосистемах (озера, стави, ріки, болота, моря, естуарії, ґрунти, мохи, лишайники), проте
більшість із них належить до звичайних компонентів зоопланктону й мікробентосу (Кутикова, 1970; Іванець, 1994, 1996, 2001а, 2001б; Koste, 1978).
Вони є однією з головних ланок харчових ланцюгів, характеризуються широкою екологічною валентністю і чутливі до багатьох факторів середовища. Це
обумовлює важливість цієї групи у гідроекологічному моніторингу, процесах самоочищення водойм і визначенні їхнього санітарного стану.
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Значення популяцій коловерток у гідроекосистемах визначається значною
мірою особливостями морфофункціональних комплексів організмів, що обумовлені напрямами їх адаптаціогенезу. У таких “конструктивних вузлах” єдність
функції залежить від роботи різноманітних систем органів, що забезпечується
злагодженою взаємодією як морфологічних структур, так і фізіологічних механізмів (Маркевич, 1985, 1990; Коренева, 1985).
З огляду на це, важливими є особливості морфологічних характеристик коловерток різноманітних екологічних груп, що забезпечують їх адаптації до своєрідних умов середовища.
Найбільшої уваги заслуговують планктонні, фітофільні, псамофільні, пелофільні й бріофільні форми. Особливу групу становлять паразитичні коловертки.
Своєрідний спосіб життя різноманітних екологічних груп коловерток у спеціальних умовах середовища забезпечується, зокрема, пристосуваннями, що виявляються в особливостях їх будови.
Адаптації еупланктонних коловерток (облігатних планктерів), незалежних
від субстрату, полягають у збільшенні здатності триматися у водній товщі, що досягається різноманітними шляхами. Зокрема, ширянню в товщі води і поступальному руху, як результат роботи коловертального апарату, певною мірою допомагають нерухомі вирости панцира, його сплощення або особлива скульптура. Деякі
коловертки (Asplanchna) мають порівняно велике, роздуте тіло. Полегшують плавання окремих форм і хатки зі слизу. Є види, що роблять своєрідні стрибальні
рухи завдяки наявності рухомих виростів тіла. Свої адаптивні риси, як припускається, багато планктерів набули у процесі еволюції від повзаючих бентосних і фітофільних форм (Кутикова, 1970, 1985).
Як показали спеціальні порівняльно-морфологічні дослідження щелепного
апарату спеціалізовані планктонні форми у філогенії коловерток представлені ізольованими гілками. Для них є характерними п’ять із восьми типів мастакса, тобто
спеціалізація до планктонного способу життя розвинулася незалежно у систематично віддалених груп (Маркевич, 1985, 1990; Коренева, 1985).
Особливості будови мастакса значно віддалених систематичних груп планктонних коловерток, поряд з іншими морфологічними та еколого-фізіологічними
ознаками, є яскравим прикладом адаптивної радіації, що забезпечує існування організмів у різних екологічних нішах, суттєво зменшує ймовірність трофічної конкуренції.
Фітофільні форми, що значно пов’язані зі субстратом, мають ногу з добре розвиненими клейкими залозами і міцними пальцями. Це особливо характерно для
видів, котрі живуть у проточних водах. Фітофільні види, котрі меншою мірою
пов’язані зі субстратом, характеризуються складнішими формами руху. Вони більш
або менш активно плавають, часто трапляються у планктонних пробах і входять до
проміжної групи планктобентосу. Для плавання використовується перш за все коловертальний апарат і добре розвинена нога (Кутикова, 1970, Ivanets, 2011).
Невелику групу коловерток становлять форми, що використовують як субст
рат інші організми і тим знижують їх життєстійкість. Наприклад, на гіллястовусих
рачках трапляється коловертка Brachionus rubens. На тілі дафній та інших гіллясто29
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вусих трапляється також Proales daphnicola. Ця коловертка прикріплює до рачків
яйця. Вона виділяє слизисті нитки і при масовому розвитку може викликати загибель рачків. На водяних осликах живуть коловертки Testudinella clypeata
i Notommata paracyrtopus. Ці коловертки за допомогою ноги прикріпляються до
поверхні тіла рачків. Оселяється на різноманітних тваринах, зокрема, на дафніях
і циклопах Pleurotrocha petromyzon. Переважна більшість коловерток, що ведуть
такий спосіб життя, мають добре розвинену ногу і клейкі залози, за допомогою
яких вони утримуються на тілі інших гідробіонтів (Кутикова, 1970, Иванец, 1986,
1993, 1995; Bartoš, 1959; Koste, 1978).
Псаммофільні коловертки належать до типових представників бентосу. Вони
досить рухливі та населяють вологий простір між піщинками берегової зони прісних водойм і морів. Такі коловертки здатні надійно триматися на рухливому піщаному субстраті за допомогою добре розвиненої ноги і клейких залоз. У представників роду Proales латерально на нозі розвиваються циреподібні війки, що полегшують рух і утримання на нестійкому субстраті. Коловертки вологих пісків характеризуються досить дрібними розмірами, мають ригідні покриви і при скороченні
часто набувають кулястої форми.
У мулі та в пухких донних відкладах живуть пелофіли. Повільне пересування у субстраті такого типу їм полегшують спеціальні вирости панцира з дорзального та латерального боків у вигляді кіля. Деякі види мають на панцирі голкоподібні шипи. Для багатьох коловерток таких біотопів характерна несправжня сегментація і червоподібна форма тіла.
У вологих місцях серед мохових обростань, у дуплах дерев живуть бріофільні види. Вони здатні переносити низьку кислотність середовища і часто трапляються також серед жителів мохових і торф’яних біоценозів. Деякі види, що близькі до бріофільних, трапляються у вологому ґрунті й серед листового опаду.
Паразитичний спосіб життя ведуть коловертки, що локалізуються всередині
тваринних і рослинних організмів, які слугують їм їжею та місцем відкладання
яєць. Наприклад, у яйцях ставковика паразитує Proales gigantea. Інша коловертка
Proales werneckii входить у кінець нитки водорості Vaucheria і викликає утворення
галів, усередині яких вона оселяється.
Паразитичний спосіб життя ведуть також Proales parasita i Ascomorphella
volvocicola, котрі живуть у колоніях Volvox і живляться його клітинами. Proales
latrunculus паразитує всередині сонцевика Acanthocastis, a Proales gonothyraeae
всередині гідроїда Gonothyraea. Внаслідок паразитичного способу життя P. gono
thyraeae втратила здатність плавати і пересувається за допомогою війок коловертального апарату. Коловертальний апарат P. gonothyraeae виконує функцію ноги,
котра переважно втягнута всередину тіла.
Види родів Drilophaga, Albertia, i Balatro є облігатними паразитами. Переважно вони прикріплюються за допомогою мастакса до живителя і живляться
його тканинами. У зв’язку з паразитизмом ці коловертки піддаються суттєвим
морфологічним змінам. Зокрема, вони набувають червоподібної форми. Тіло
їх стає м’яким, прозорим і безколірним, причому його передній кінець і корона
редукуються. Спостерігається також редукція або зміна ноги. Drilophaga живе на
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поверхні тіла прісноводних олігохет і п’явок. Albertia – в кишечнику і целомі дощових червів або в кишечнику слизнів. Balatro паразитує на тілі або в кишечнику
дрібних олігохет (Кутикова, 1970; Bartoš, 1959; Koste, 1978).
Як зазначає Л.О. Кутікова (Kutikova, 1983; Кутикова, 1985), розподіл у групі
фенотипічних структурних і морфофункціональних елементів будови коловерток
по таксонах різних рівнів добре демонструє явище еволюційного паралелізму, що
проявляється в комплексі таких ознак як багатократне виникнення або редукція
однотипних структур, олігомеризація і полімеризація, біоізомерія. Причому паралелізм найчастіше стосується окремих елементарних структурних елементів і частіше проявляється на внутрішньовидовому, видовому і родовому рівнях. Наприклад, такі ознаки, як вкорочення або видовження задніх шипів панцира у роду
Keratella, відзначаються і на внутрішньовидовому, і на міжвидовому рівнях.
Таким чином, морфологічна диференціація і розселення коловерток у найрізноманітніших біотопах, їхня важлива роль у функціонуванні гідробіоценозів
є результатом тривалої еволюції й адаптивної радіації цієї групи.
Вивчення морфологічних характеристик екологічних груп коловерток є важливим для розкриття питань філогенії та еволюції цих гідробіонтів, закономірностей видоутворення. Разом із тим, такі критерії є основою адаптацій до факторів
середовища і відображають значною мірою особливості функціонування ротаторіоценозів.
Ґрунтовна відповідь щодо причин надзвичайної варіабельності коловерток
передбачає проведення комплексних порівняльно-морфологічних і цитогенетичних робіт, досліджень у сфері популяційної генетики, етології та екології цієї групи гідробіонтів. Вивчення популяційної динаміки доцільно проводити з ретельним морфологічним аналізом, що сприятиме вирішенню багатьох актуальних
проблем сучасної гідробіологічної науки.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РАМНОЛІПІДІВ
ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ДІЇ ФІТОГОРМОНІВ АУКСИНОВОЇ ПРИРОДИ
Карпенко І.В.*, Баранов В.І.**, Карпенко О.В.*, Мідяна Г.Г.*

*Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОІВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Львів
**Львівський національний університет ім. І. Франка
e-mail: e.v.karpenko@gmail.com

Актуальною проблемою біотехнології є створення ефективних препаратів
для рослинництва, які одночасно були би безпечними для довкілля. Перспективним вирішенням цих питань може бути застосування біогенних поверхнево-активних речовин (ПАР) як регуляторів росту і розвитку рослин, а також у складі
комплексних засобів. Завдяки особливостям фізико-хімічних властивостей ПАР
можуть впливати на морфофізіологічні та біохімічні процеси в рослинному організмі – лінійні розміри стебла, будову листкового апарату, стійкість рослин до несприятливих чинників середовища.
У нашій роботі вивчено дію біогенних ПАР, які синтезуються культурою
Pseudomonas sp. PS-17, зокрема рамноліпідного біокомплексу PS (РБК), що містить рамноліпіди і полісахариди, на активність індоліл-3-оцтової кислоти (ІОК)
у біотесті на приріст відрізків колеоптилів пшениці.
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Встановлено здатність дослідженого РБК впливати на активність індоліл-3оцтової кислоти. Ефект ІОК (1,75 мг/л) на відрізки колеоптилів пшениці у комбінації з РБК суттєво підвищувався – їх приріст був на 28% більшим, ніж у варіанті
без РБК, і наближувався до дії ІОК за концентрації 17,5 мг/л. Одержані результати
свідчать про перспективи використання рамноліпідних ПАР при створенні комплексних препаратів з індоліл-3-оцтовою кислотою та, ймовірно, з іншими фітогормонами, що допоможе підвищити їх активність.
ЗМІНИ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ СУБСТРАТІВ
ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
ЗА ВПЛИВУ БРІОФІТНОГО ПОКРИВУ
Карпінець Л.І.*, Лобачевська О.І.*, Баранов В.І.**
*Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: еcoinst@mail.lviv.ua
**Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: biofr@franko.lviv.ua

Червоноградський гірничопромисловий район є одним з найпотужніших вуг
левидобувних комплексів України. Його площа становить 180 км2, на якій розміщені вугільні шахти і породні відвали, які займають 211 га. Вони утворені внаслідок
підземної розробки родовищ вугілля, коли на поверхню виносяться, окрім корисних копалин, і порожні породи, які розміщують на спеціально відведених для цього площах.
Для териконів є характерними: складний рельєф поверхні, змінений вітровий
режим, підвищена температура та низька вологість субстратів, значна їх токсичність.
Саме завдяки високій стійкості до впливу екстремальних умов зміненого середовища бріофіти одними з перших оселяються на таких техногенних відслоненнях.
Показано, що бріофітні угруповання здатні змінювати мікрокліматичні й едафічні
умови технозему, регенеруючи його здатність до окисно-відновних процесів перетворення ґрунтових мінералів, іонізації слабких кислот, поглинання і транспорту
поживних речовин.
Проведено дослідження впливу мохоподібних на температуру та вологість
субстратів на відвалах вугільних шахт різного ступеня рекультивації – ЦЗФ «Червоноградська», шахт «Надія» і «Візейська». Встановлено, що на трьох відвалах
температура під дернинами мохів була нижчою, порівняно із температурою повітря на поверхні дернин. Лише на терасі відвалу ш. «Надія» та вершині відвалу ш.
«Візейська» температурні показники субстратів під мохоподібними дещо перевищували температуру повітря. На відвалі ш. «Візейська» відзначено найвищі показники зниження температури на поверхні мохового покриву та під ним, порівняно з іншими відвалами, очевидно, внаслідок самозаростання терикону. Істотні відмінності температурного режиму спостерігали як на вершині, так і в основі відвалу ЦЗФ «Червоноградська», оскільки його схили є найбільш відкритими і найвищими (до 70–80 м). Значну мінливість температури субстратів під дернинами
бріофітів у межах 1–7°С встановлено на вершині відвалу шахти «Надія».
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Максимальний відсоток вологи в субстраті під мохом відзначено на вершині
відвалу ш. «Надія», який у 6 разів перевищував її вміст у субстраті без рослин.
Унаслідок просідання породи на вершині відвалу та її часткового заболочення значну частину цієї території заселяють мохоподібні вологих місцевиростань:
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., Polytrichastrum formosum Hedw. і Sphagnum
girgensohnii Russ.
Найбільший дефіцит вологи виявлено у зразках оголеного субстрату на терасі відвалу ЦЗФ – 0,4%, тоді як вологість субстрату під дерниною моху була приблизно у 4 рази вищою. Низький ступінь зволоженості у техноземі відвалу, мабуть,
спричиняли значна інсоляція та наявність щебнистої породи, яка становить основу
терикону і досить легко пропускає воду. Дещо вищий відсоток вологи в субстраті
без рослинності при значному освітленні (на терасі та схилах відвалу) встановлено
на відвалі ш. «Надія», що обумовлений наявністю піщаної поверхні внаслідок проведеної технічної рекультивації відвалу. Вологість техногенного субстрату істотно
змінювалася насамперед під моховими дернинами, яким властива життєва форма
низької щільної дернини, у напрямку з вершини до основи відвалу.
Отже, мохоподібні, змінюючи мікрокліматичні умови субстратів, впливають
на обмінні процеси техногенних субстратів, створюючи сприятливіші умови для
їх ренатуралізації, динаміки бріофітних угруповань, проростання і росту багатьох
судинних рослин.
БІОТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ЕКОСИСТЕМ
Козловський М.П.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: myk234@ukr.net

Природне біорізноманіття первинних екосистем забезпечує їм еволюційний
розвиток і певну стійкість до дії зовнішніх збурювальних чинників. Незалежно
від місцерозташування цих екосистем над рівнем моря, видового складу угруповань, кліматичних та едафічних умов, вони є найбільш стійкими. У конкретних
умовах існування ці еволюційно сформовані первинні екосистеми характеризуються оптимальним використанням речовин і енергії.
Літературні дані щодо взаємозв’язку між різноманіттям біотичних угруповань та їхньою стійкістю мають не завжди подібний, а іноді й суперечливий характер [2]. Більшість науковців дотримуються думки, що стійкість екосистем підвищується зі збільшенням їх складності та різноманітності. Основним принципом
тут є ефективність використання енергії угрупованням живих організмів в екосистемі, причому загальноприйнятим є твердження, що використання енергії тим
ефективніше, чим складніші ланцюги живлення.
Разом із цим, слід зауважити, що амфіценозні екосистеми, незважаючи на
збільшення в них видового різноманіття, порівняно з первинними екосистемами
конкретних територій, не належать до стійких і стабільних екосистем із найефек34
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тивнішим використанням енергії. На думку Д.Г. Ємшанова (1995), на межі двох
типів екосистем проходить трансформація всіх компонентів біогеоценозу, змінюється матеріально-енергетичний обмін між ними [3].
У свій час було дано визначення термінам стійкості та стабільності екосистем [1] і наголошено, що ці властивості екосистем забезпечуються їхньою структурною організацією. Такий підхід, на наш погляд, є цілком виправданим. Найкраще це видно на прикладі біогеоценозних екосистем у межах типу біогеоценозу.
За М.А. Голубцем [4], тип біогеоценозу (біогеоценозної екосистеми) – це
сукупність біогеоценозів, однорідних за походженням, просторовою та функціональною структурою, за екологічними умовами (кліматичними, ґрунтово-гідрологічними й біотичними), за взаємовідношеннями між живими компонентами та
між ними й абіотичним середовищем.
Дослідження первинних біогеоценозних екосистем (чи умовно первинних
у тих місцях, де первинні екосистеми не збереглися), проведені у межах домінаценів дуба звичайного, бука лісового, смереки європейської, сосни гірської, дають
підстави стверджувати, що первинні комплекси ґрунтових безхребетних тварин
формуються на рівні типу біогеоценозу [5]. Тут вони подібні за видовим складом
і кількістю видів у вищих систематичних таксонах (родинах, рядах), для них властива однакова сезонна динаміка чисельності та співвідношення трофічних чи екологічних груп у різні пори вегетаційного періоду, за кількісними показниками,
вони мають однакову функціональну організацію.
Загалом, функціональна стійкість екосистем забезпечується їхньою структурною організацією. Будь-які зміни у структурній організації екосистем так чи
інакше впливають на окремі підсистеми (популяції окремих видів, угруповання
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 чинником, який, у свою чергу, також впливає на формування
угруповання, а в кінцевому результаті на функціональний стан екосистеми. Тому
стійкий функціональний стан можливий лише у тих екосистемах, які сформовані
за принципами їхньої природної організації, що забезпечує притаманний їм біотичний колообіг речовин і трансформацію енергії в екосистемах.
1. Голубець М.А., Царик Й.В. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем //
Ойкумена. – 1992. – № 1. – С. 21–26.
2. Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции
экосистем. – К., 1999. – 168 с.
3. Емшанов Д.Г. Пограничность, амфиценозные явления в лесных экосистемах и очередные
задачи их изучения // Екологія і ноосферологія. – 1995. – Т. 1. – № 1–2. С. 99–108.
4. Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат / Голубець М. А., Марискевич О. Г., Козловський М. П. та ін. – Львів: Поллі, 2001. – 162 с.
5. Козловський М.П. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону Львів: Манускрипт, 2009. – 316 с.

35

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 12–15 вересня 2013 р.

СПЕКТРИ ЖИВЛЕННЯ ПТАШЕНЯТ КАНЮКА ЗВИЧАЙНОГО
(BUTEO BUTEO L.) В УМОВАХ ШАЦЬКОГО НПП І РІВНЕНСЬКОГО ПЗ
Комарницький І.В.*, Журавчак Р. О.**, Франчук М.В.**
*Львівський національний університет імені Івана Франка
**Рівненський природний заповідник
e-mail: yanekkom@gmail.com

Канюк звичайний був [3] і залишається [2] найчисленнішим видом хижих
птахів на території Українського Полісся, тому його роль у функціонуванні живих
систем значно більша порівняно з іншими хижими птахами [1]. Вивчаючи спектри живлення та стратегії кормодобування цих птахів, у подальшій перспективі
можна виявляти й аналізувати зміни у функціональних зв’язках між живими системами. Особливо важливими є такі дослідження на територіях ПЗФ, зокрема таких, які характеризуються унікальними умовами, притаманними Волинському та
Рівненському Поліссю. Попри це, досліджень, які б стосувалися спектрів живлення цих птахів у межах обстежуваних нами територій не проводили, є лише публікації, що стосуються сусіднього регіону – Житомирщини [2].
Методика, територія та матеріали досліджень. Об’єктивні дані стосовно
спектрів живлення канюка звичайного можна отримати шляхом обстеження гнізд
цих хижаків після вильоту пташенят [4]. Тому метою нашої роботи було виявити
об’єкти живлення пташенят канюка звичайного в гніздовий період на території
Західного Полісся.
Дослідження проводили в 2013 р. на території Шацького національного природного парку (ШНПП) (Волинська обл.) та Рівненського природного заповідника
(РПЗ) (Рівненська обл.). Всього було обстежено 7 гнізд цих хижих птахів. У ШНПП
обстежено 3 гнізда:
1) околиці с. Ростань, сосновий ліс, 120 м від межі лісу та госпугідь;
2) околиці с. Піща, сосновий ліс, 80 м від межі лісу та госпугідь;
3) околиці с. Мельники, вільховий лісок, 30 м від межі лісу та бол. «Уничі».
У РПЗ – 4 гнізда:
1) кв. 42 Більського лісництва, сосновий ліс, 700 м від межі лісу та госпугідь;
2) кв. 32 Більского лісництва, сосново-березовий ліс, 500 м від межі лісу та
перехідного болота;
3) околиці с. Жадень, сосновий ліс, 10 м від вирубки та 500 м від госпугідь;
4) околиці с. Жадень, сосновий ліс, 350 м від від межі лісу та госпугідь.
Усього було зібрано 17 цілісних пелеток, а також окремі рештки тварин, з яких
ідентифіковано 106 особин об’єктів живлення пташенят канюка звичайного. По
можливості жертви визначали до виду, проте велику частку жертв канюків вдалося
визначити лише до роду або до родини, тому весь спектр живлення доцільно подати
у вигляді списку родин та класів, до яких вони належать.
Результати досліджень. Як у ШНПП, так і в РПЗ основу спектрів живлення
пташенят канюка звичайного становлять мишоподібні гризуни та комахи (див.
таблицю).
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Спектри живлення пташенят канюка звичайного в умовах Західного Полісся
Об’єкти
живлення
INSEKTA
Grillotalpidae
Tettigonidae
Carabidae
Scarabeidae
AMPHIBIA
Bufonidae
AVES
Corvidae
Turdidae
Picidae
MAMMALIA
Talpidae
Soricidae
Arvicolidae
Muridae
Σ по гніздах

Шацький НПП

Σ

Рівненський ПЗ

1

2

3

1

2

3

4

7
3
1

1
12
1
2

2
4
1

4
3

2
-

3
1

2

-

-

5

-

1

-

-

-

1
1
-

-

1
1
-

1
1
1

-

-

1
4
1
17

1
2
1
22

3
15

1
5
1
16

1
6
1
14

7
2
13

2
2
3
9

по родинах
49
1
25
13
10
6
6
7
3
3
1
44
2
4
29
9
106

%*
49
1
25
13
10
6
6
7
3
3
1
44
2
4
29
9
100

Примітка: *приблизний % від загальної кількості об’єктів живлення, виявлених у всіх
обстежених гніздах.

Проте серед об’єктів живлення канюків ШНПП спостерігається кількісне
переважання комах над ссавцями (≈3:1), тоді як у РПЗ, навпаки, ссавці кількісно
переважають над комахами (≈2:1). Це може бути пов’язано з тим, що два з трьох
гнізд канюків у ШНПП розташовані поблизу територій, на яких косять сіно (найчастіше в період вигодовування пташенят), що сприяє кращій доступності комах,
тоді як в Рівненському ПЗ три з чотирьох гнізд розташовані поблизу вирубок
і територій, на яких вирощують сільськогосподарські культури. Серед ссавців
у спектрах живлення хижаків на обох територіях переважають представники родини норицеві (Arvicolidae), тоді як серед комах переважають представники родини коники (Tettigonidae).
Амфібії серед об’єктів живлення виявлені лише у двох гніздах, які, до речі,
розташовані поблизу боліт. Цікаво, що серед них представлена лише родина ропух (Bufonidae).
Птахи серед жертв канюка звичайного виявлені лише в трьох гніздах, що
може свідчити про деяку пристосованість окремих пар до полювання на птахів.
1. Галушин В.М. Хищные птицы леса. Жизнеописания. Проблемы. Решения. – М.: Лесная
промышленность, 1980. – 160 с.
2. Домашевский С.В. Материалы по экологии канюков на севере Украины // Беркут. –
1996. – Т. 13, вип. 2. – С. 230–243.
3. Зубаровський В.М. Хижі птахи. К.: Наук. думка.1977. – 332 с.
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4. Reif V., Tornberg R., Jungell S., Korpimaki E. Diet variation of common buzzards in Finland
supports the alternative prey hypothesis // Copenhagen. – 2001. – Ecography. – Vol. 24. –
P. 267–274.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ТРЕГАЛОЗОЛІПІДІВ НА ПОГЛИНАННЯ
КАЛІЮ ТА КАЛЬЦІЮ ПРОРОСТКАМИ СОЇ ТА ПШЕНИЦІ
Корецька Н.І.*, Карпенко О.В.*, Баранов В.І.**

*Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Львів
**Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: natalya.koretska@gmail.com

Використання мінеральних добрив для живлення рослин є стандартним
прийомом сучасного сільського господарства. Проте низка недоліків, зокрема,
низький рівень засвоєння елементів рослинами, значна екологічна загроза, змушують шукати більш доцільні методи їх застосування для забезпечення високого
рівня урожайності. Одним із способів вирішення проблеми є використання біогенних поверхнево-активних речовин (біоПАР). Відомо, що біоПАР – екологічно
безпечні та недорогі продукти мікробного синтезу, які завдяки своїм фізико-хімічним і біологічним властивостям здатні стимулювати ріст рослин.
Метою нашої роботи було встановити вплив препарату поверхнево-активних ліпідів (ТЛ), що продукуються штамом Gordonia rubripertincta УКМ Ас-122,
на ріст проростків сої та пшениці, а також на поглинання ними елементів калію та
кальцію. Активним компонентом даного препарату є трегалозоліпіди. Насіння сої
та пшениці замочували на 1 год у розчинах ТЛ за концентрацій 0,1; 0,05; 0,01 г/л,
контроль – дистильована вода, пророщували протягом 7 діб та висаджували на
розчин Гельрігеля. На 10-ту добу визначали морфометричні показники проростків
та вміст кальцію і калію методом полум’яної фотометрії у поживних середовищах, на яких вирощували рослини.
Визначено, що найбільший стимулюючий вплив на ріст проростків сої та
пшениці мав препарат ТЛ за концентрації 0,05 г/л. Зокрема, спостерігався приріст
маси та довжини кореня відповідно до 25 і 10%, а пагона – до 15 та 12% порівняно
з контролем. Крім того, оброблення насіння розчинами ТЛ сприяло збільшенню
поглинання калію та кальцію із поживних середовищ: за концентрації ТЛ 0,1; 0,05;
0,01 г/л поглинання калію становило до 44,3; 52,3; 22,7% відповідно (контроль –
до 14,7% від його вмісту у вихідному розчині Гельрігеля); кальцію – відповідно до
37,5; 47,9; 14,6% (контроль – до 8,3%).
Отже, оброблення насіння препаратом ТЛ може сприяти підвищенню ефективності поглинання мінеральних елементів живлення рослинами. Це, ймовірно,
є одним із пояснень стимулюючого впливу біоПАР на ріст рослин. Отримані результати дають змогу рекомендувати використання досліджуваного препарату
у рослинництві як засобу для стимулювання росту рослин та для зниження кількості мінеральних добрив.
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Раритетні фітоценози
Шацького національного природного парку
Кузярін О.Т.*, Жижин М.П.**

*Державний природознавчий музей НАН України, Львів
**Житомирський національний агроекологічний університет
e-mail: kuzyarin@gmail.com

Сучасна рослинність Шацького національного природного парку (ШНПП)
відзначається мозаїчністю та багатим синтаксономічним складом [1, 4, 6–9]. Важливого созологічного значення парку надає наявність раритетних рослинних угруповань, що охороняються на національному [2] та регіональному [5, 4] рівнях.
Динамічні тенденції рослинного покриву передбачають періодичну ревізію раритетних фітоценозів, зокрема за їхнім созологічним статусом та зміни у природоохоронних заходах.
Аналіз раритетної компоненти фітоценофонду ШНПП проведено нами з
урахуванням літературних даних [2, 3, 5–7] та власних польових досліджень
(2010–2012 рр.).
У літературних джерелах для території парку наводять до 20 раритетних фітоценозів національного значення, ідентифікованих за еколого-домінантною класифікацією до рівня формації або субформації. В узагальненому критично опрацьованому списку (табл.) представлено 15 синтаксонів, внесених до “Зеленої книги України” та 2 перспективні угруповання, запропоновані нами для охорони на
національному рівні. До нього не включено раритетні фітоценози п’яти формацій,
що потребують підтвердження сучасними гербарними зборами їхніх домінантів
(Potamogetoneta rutilis, Potamogetoneta praelongi, Trapeta natantis та Isoëteta lacust
ris) або ж наведені помилково (Marsileeta quadrifoliae [3]).
Раритетні рослинні угруповання національного значення розподіляються за
созологічними категоріями таким чином: одне угруповання 1-ої (з унікальним типом асоційованості домінуючих видів), чотири – 2-ї (з рідкісним типом асоційованості домінуючих видів), дев’ять – 3-ї та одне – 4-ї категорії (із звичайним типом
асоційованості домінуючих видів, проте вони мають тенденції до зменшення
площ місцезростань або ж перебувають під загрозою зникнення). З урахуванням
созологічного статусу серед них представлено 4 типові (вразливі зональні), 4 рідкісних і 7 угруповань, що перебувають під загрозою зникнення.
Созологічне значення окремих фітоценозів визначається насамперед домінантною участю пограничноареальних (Cariceta davallianae та Piceeta abietis)
і раритетних (Cladieta marisci, Aldrovandeta vesiculosae, Betuleta humilis та ін.) видів. З огляду на суперечливі літературні дані, деякі раритетні фітоценози, зокрема
угруповання Piceeta abietis, потребують уточнення їхнього синтаксономічного
рангу та корекції номенклатури. Інші ж угруповання (Cladieta marisci та ін.)
у зв’язку зі зміною динамічних тенденцій, не відповідають початковому созологічному статусу.
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Перелік раритетних фітоценозів національного значення для ШНПП
Назва угруповання
Рівнинні звичайнососнові ліси звичайноялівцеві субформ.
Pineta (sylvestris) juniperosa (communis)
Ялиново-повислоберезово-звичайнососнові та ялиновоклейковільхово-звичайнососнові ліси субформ. Piceeto
(abietis)-Betuleto (pendulae)-Pineta (sylvestris), Piceeto (abietis)Alneto (glutinosae)-Pineta (sylvestris)
Ялинові ліси форм. Piceeta abietis
Чагарникові болота форм. берези низької – Betuleta humilis
Евтрофні трав’яні та трав’яно-гіпнові болота форм. осоки
Девелла – Cariceta davallianae
Евтрофні трав’яні та трав’яно-гіпнові болота форм. меч-трави
болотної – Cladieta marisci
Мезотрофні трав’яно-мохові болота форм. шейхцерієвосфагнової та осоково-шейхцерієво-сфагнової – Scheuchzerieto
(palustris)-Sphagneta, Cariceto-Scheuchzerieto (palustris)Sphagneta
Водні угр. форм. їжачої голівки маленької – Sparganieta minimi
Водні угр. форм. куширу напівзануреного – Ceratophylleta
submersi
Водні угр. форм. альдрованди пухирчастої – Aldrovandeta
vesiculosae
Водні угр. форм. глечиків жовтих – Nuphareta luteae
Водні угр. форм. латаття білого - Nymphaeeta albae
Водні угр. форм. латаття сніжнобілого – Nymphaeeta candidae
Водні угр. форм. пухирника малого – Utricularieta minoris
Водні угр. форм. рдесника туполистого – Potamogetoneta
obtusifoliae
Мезотрофні болота форм. пригнічено-рідколісної
та чагарникової березово-сфагнової (ас. Betula pendula –
Carex lasiocarpa – Sphagnum spp.) *
Мезотрофні болота форм. осоково-сфагнової групи ас. Осоки
пухнатоплодої (ас. Carex lasiocarpa – Sphagnum spp. +
Scorpidium cossonii) *

Категорія
охорони

Статус

3

з

3

з

3
2

т
з

2

з

1

з

2

з

4

т

3

т

2

з

3
3
3
3

т
р
р
р

3

р

3

т

3

т

Примітки: * – угруповання, запропоновані для охорони на національному рівні; статус
угруповань: т – типові, р – рідкісні, з – під загрозою зникнення.

Базуючись на наявних критеріях відбору раритетних фітоценозів, ми запропонували для національної охорони угруповання двох формацій мезотрофних боліт
(див. таблицю). В межах України зазначені болотні угруповання трапляються головним чином на Західному Поліссі. На території ШНПП їхні найбільш репрезентативні ділянки зосереджені на заболочених берегах озер Луки, Озерце та Карасинець.
Вони належать до типових уразливих фітоценозів з високим аутсозологічним значенням. Основний ярус їхнього травостою формує Carex lasiocarpa Ehrh. (30–80%).
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У складі зазначених угруповань представлені такі раритетні види, як Betula humilis
Schrank, Carex chordorrhisa Ehrh., C. dioica L., Drosera anglica L., Liparis loeselii
(L.) Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., Epipactis palustris (L.) Crantz, Dactylorhiza
incarnata (L.) Soó, Pinguicula vulgaris L. та Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr.,
а поблизу озера Озерце виявлено локалітет Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Отже, за отриманими результатами на території ШНПП налічується 15 раритетних фітоценозів, внесених до «Зеленої книги України», та 2 перспективних
угруповання, запропонованих нами для охорони на національному рівні. За созологічним статусом серед них переважають рідкісні та угруповання, що перебувають під загрозою зникнення. У подальшому необхідно провести аналогічну ревізію регіонально-рідкісних фітоценозів, уточнивши їхній синтаксономічний ранг,
созологічний статус і доцільність охорони.
1. Дідух Я.П., Якушенко Д.М., Фіцайло Т.В. Класифікація рослинності та біотопів Української частини транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» // Створення
транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі:
зб. наук. статей. – К., 2008. – С. 41–55.
2. Зелена книга України /за заг. ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес,
2009. – 448 с.
3. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків
України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд. – К.:
Наук. центр заповідної справи Мінекоресурсів України, 2002. – 275 с.
4. Літопис природи. Шацький національний природний парк. Кн. 13. – Світязь, 2000. –
146 с.
5. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна “Зелена книга”) / С.М. Стой
ко, Л.І. Мілкіна, П.Т. Ященко та ін. – Львів, 1997. – 190 с.
6. Фіторізноманіття національних природних парків України /під ред. Т.Л. Андрієнко та
В.А. Онищенка. – К.: Науковий світ, 2003. – 143 с.
7. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко) /
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.
8. Ященко П.Т. Растительный покров Шацкого природного национального парка, его синантропизация и охрана: автореф. дис. … канд. биол. наук. – К., 1985. – 18 с.
9. Ященко П.Т. Рослинний світ Шацького національного природного парку // Наук. вісн.
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2007. – № 11, ч. 1. – С. 166–171.

ЗНАХІДКИ РІДКІСНИХ ВИДІВ РУКОКРИЛИХ У НПП «СИНЕВИР»
Кусьнеж О.В., Чайка Ю.Б.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: oleksandr.kusnezh@yandex.ua

Національний природній парк «Синевир» охоплює площу 43 тис. га і розташований на верхів’ї Тереблянської долини Закарпаття (Міжгірський район, Закарпатська область). Згідно з фізико-географічним районуванням, територія НПП
«Синевир» охоплює західну частину Горган і її більшість відноситься до Горганського високогір’я, з висотами від 440 до 1719 м н. р. м. (Цись, 1962, 1968). Територія парку розміщена в чотирьох вертикальних кліматичних зонах – помірній,
прохолодній, помірно-холодній та холодній. Середньорічна температура повітря
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становить 4,4°С, максимальна температура повітря 31°С (липень), мінімальна
-34°С (січень). Середня температура серпня коливається від 16,5 до 10°С, січня –
у межах -4–6°С. Останні весняні заморозки бувають у середині червня, перші
осінні приморозки – на початку вересня. Тривалість вегетаційного періоду становить 180–200 днів, вегетація рослин починається у першій половині квітня й закінчується у другій половині вересня (Анучин, 1956). Основні площі національного природного парку «Синевир» зайняті хвойними, здебільшого ялиновими лісами. На території парку розташовані два високогірних озера – Синевир і Озірце
(Дике озеро), які стали основними об’єктами наших досліджень.
Дослідження фауни рукокрилих на території парку проводились наприкінці
липня 2013 р., і включали в себе маршрутні ультразвукові обліки і відлови павутинними сітками. В результаті чого було виявлено 6 рідкісних видів: нічниця вусата
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817), нічниця північна Myotis brandtii (Eversmann, 1845),
нічниця крихітка Myotis alcathoe (von Helversen & Heller, 2001), широковух європейський Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), кажан північний Eptesicus nilssonii
(Keyserling, Blasius, 1839) і вечірниця мала Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817). Також були
зареєстровані звичайні види, типові для більшості територій Західної України: кажан пізній Eptesicus serotinus (Schreber, 1774), лилик двоколірний Vespertilio murinus
(Linnaeus, 1758), вечірниця руда Nyctalus noctula (Schreber, 1774) і вухань звичайний
Plecotus auritus (Linnaeus, 1958). Загальну численність рукокрилих у період досліджень можна назвати незначною, у відловах переважали дорослі самці, самки були
зареєстровані тільки для видів M. mystacinus і B. barbastellus. Єдина молода особина
належала виду M. mystacinus, саме цей вид переважав у відловах сітками.
Відносно короткий теплий період року і низькі температури є складними для
виведення потомства, що спричиняє розташування материнських колоній на більш
сприятливих територіях. У свою чергу, самці займають менш трофічно вигідні території і проживають у складніших умовах. Самці часто надають перевагу місцям,
удовж яких проходять сезонні міграції, оскільки спарювання у рукокрилих починається уже восени. Хорошими орієнтирами і місцями скупчень у міграційний період
слугують озера. В околицях озер Синевир і Озерця зареєстровано 4 і 7 видів відповідно. Більша кількість видів, зареєстрованих поруч озера Озірце, зумовлена більшою кількістю комах, які пов’язані із мілкими і заболоченими водоймами. Найкращі результати дослідження видового різноманіття високогір’я Карпат очікуються
в період осінньої міграції, коли тварини прямують до місць гібернації.
Рибні угруповання стариць р. Західний Буг
в околицях м. Кам’янка Бузька
Лєснік В. В., Дикий І. В.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail:vlesnik@i.ua

Стариці – це регулярний елемент ландшафту річкової заплави. Вони є складовою гідрологічної сітки відповідного басейну, на певному етапі розвитку формують оригінальну динамічну водну екосистему. Тривалість існування і трофічний
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статус такої системи залежить від гідрологічних та гідробіологічних характеристик головного русла, від властивостей ґрунтів долини, певною мірою – від характеру господарювання на прилеглих землях та у заплаві.
Західний Буг – рівнинна широкозаплавна річка, в її басейні переважає вільний розвиток руслових деформацій. Погана протиерозійна стійкість покривного
комплексу відкладів району досліджень (різнозернисті піски, супіски, суглинки,
леси) зумовлює активний розвиток у басейні екзогенних процесів. Кліматичні
умови верхньої ділянки басейну Західного Бугу – часті відлиги взимку, швидке
танення снігу і формування повеней на початку весни, інтенсивні літньо-осінні
дощі сприяють розвитку лінійної площинної ерозії, руслових процесів, суфозії, –
чинників, що сприяють утворенню стариць.
Біота стариць Західного Бугу представлена, як правило, нестійкими угрупованнями, чутливими до зовнішніх впливів, перш за все, до інвазій елементів флори й фауни та біогенної речовини з русла ріки. Асиміляційні процеси переважають над споживанням і деструкцією органіки, тому у більшості випадків від утворення гідроекосистеми стариці до її колапсу минає зовсім небагато часу. За сприятливих умов, тим не менш, екосистеми стариць можуть набути достатньої автономії, здатності підтримувати рівноважний стан упродовж десятків або й сотень
років. Обов’язковим компонентом таких систем мають бути рибні угруповання.
Із літературних джерел відомо, що видовий склад, структура домінування
угруповань риб у старицях і штучних водоймах в межах заплави Західного Бугу
вивчені недостатньо.
Вагова частка видів у рибних угрупованнях досліджених водойм, грами
Водойма

осіньзима

весналіто

осіньзима

весналіто

осіньзима

Водойма 4

весналіто

Водойма 3

осіньзима

Водойма 2

весналіто

Сезон

Водойма 1

62,2

14,5

27,5

18,3

54,0

19,7

11,3

15,9

Карась сріблястий

21,0

4,6

9,4

12,3

-

3,5

96,8

131,0

В’юн звичайний

14,2

33,0

20,1

54,9

20,6

5,8

-

-

Щука звичайна

29,5

10,4

302,0

-

-

-

35,3

-

Окунь звичайний

8,3

-

-

8,7

-

-

-

-

Малявка неповнолінійна

0,8

2,4

-

1,5

-

-

-

-

29,0

-

188,5

-

Вид
Головешка амурська

Короп звичайний

-

-

Чебачок амурський

2,6

Іхтіологічними дослідженнями 2012–2013 рр. з використанням малькової
сітки оригінальної конструкії у старицях Західного Бугу виявлено вісім видів риб,
які по-різному комбінуються в конкретних угрупованнях. Для переважної більшості заселених рибою об’єктів обов’язковими компонентами є головешка амурська і карась сріблястий, знайдені в чотирьох з десяти обстежених стариць.
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У трьох водоймах виявили ще в’юна і щуку. У двох виловили окуня і малявку. Поодиноко трапилися короп і чебачок амурський. У решті обстежених стариць на
час проведення контрольних ловів риби не виявили. З усних повідомлень місцевих рибалок відомо, що навесні, подекуди і влітку упродовж тривалого часу і ці
водойми також бувають заселені карасем та іншими видами. Ймовірно, через малу
глибину, великі обсяги намулу та значне заростання в нічну пору там закономірно
трапляються задухи – риба помирає або ж стає легкою здобиччю рибоїдних птахів
і ссавців.
Серед стариць є водойми з різним гідрологічним режимом, – від постійних
глибоких до пересихаючих сезонних, зарослих макрофітами, у яких час функціонування рибних угруповань залежить від режиму опадів та інших кліматичних
чинників. Метричні параметри постійних водойм забезпечують життєвий простір, цілком достатній для значної частини потенційних компонентів угруповань,
однак до завершення річного гідрологічного циклу (до весняного паводку) частина видових зграй цілком елімінуються під дією гідрохімічних і біотичних чинників, або ж зменшують свою чисельність так, що унеможливлюють виявлення.
Моніторинг дуплогніздників
Шацького національного природного парку
Лисачук Т.І.

ДП «МА «ЛЬВІВ» імені Данила Галицького», Львів
e-mail: lisachuk.t@gmail.com

У цьому році було продовжено приваблення дуплогніздних птахів у лісові
масиви Шацького НПП шляхом розвішування штучних гніздівель і моніторинг їх
заселеності. Загалом дослідженнями охоплено 225 штучних гніздівель, з яких
84,9% були заселеними. Найчисельнішим видом на гніздуванні, як і минулого
гніздового сезону, була строката мухоловка (Ficedula hypoleuca). Обліковано 84
спроби гніздування (нормальні, пізні та повторні кладки). Успішність гніздування
цього року становила 80,6% (у 2012–61,8%) і загалом завдяки штучним гніздівлям
успішно вилетіли 394 пташенят строкатої мухоловки. Наступним за чисельністю
видом була велика синиця (Parus major). Обліковано 36 спроб гніздування (перші,
повторні та другі кладки). Успішність гніздування становила 71,9% (у 2012–70,1%)
і успішно покинули гнізда 203 пташенят. Цей гніздовий сезон характеризується
для великої синиці дуже малою часткою других кладок. Сильно зменшилася кількість гніздових пар шпаків (Sturnus vulgaris). Усього обліковано лише 15 спроб
гніздування, успішність гніздування 57,4%, а вилетіли з штучних гніздівель лише
35 пташенят. Наступним нечисленним видом була звичайна горихвістка (Phoenicu
rus phoenicurus), що заселила 12 гніздівель. Успішність гніздування 78,1%, а успішно покинули гнізда 50 пташенят. Для крутиголовки цей гніздовий сезон характеризується ранніми кладками – до кінця травня вже були повні кладки до 10 яєць. Можливо, через це вид приступив до других кладок. Загалом обліковано 6 спроб гніздування, успішність гніздування 89,5%, а вилетіли 43 пташенята. У цьому сезоні знову
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з’явилися на гніздуванні у штучних гніздівлях (не були відмічені з 2010 року)
види: вільшанка (Erithacus rubecula), кладка з 7 яєць якої була розорена звичайним дятлом (Dendrocopos major), та дві пари синиці чорної (Parus ater) – 3 спроби
гніздування (дві перших та одна друга кладки), успішність гніздування 84,0%,
а успішно вилетіло 21 пташеня.
Крім птахів, у штучних гніздівлях зареєстровані поселення шершнів (Vespa
crabro), ос (Paravespula spp), ліскульки рудої (Muscardinus avellanarius), мурашки
чорної (Lasius niger). У штучних гніздівлях перебувають негоду чи холодні періоди часу деякі рукокрилі: Pipistrellus nathusii, Myotis bechsteinii, Nyctalus noctula,
Pipistrellus pipistrellus. Зафіксовано одночасні перебування в одній гніздівлі більше 20 особин.
ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУРОЗЕМІВ
(СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)
Марискевич О.Г., Леневич О.І.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: maryskevych@ukr.net; oksanalenevych@gmail.com

Рекреаційне використання лісових екосистем супроводжується прогресуючою зміною їх основних компонентів, зокрема ґрунту. Загалом, рекреаційний
вплив розпочинається із змін у лісовій підстилці через її подрібнення, зміну морфологічної будови й зменшення потужності (Чижова, 1977; Жижин, Зеленский,
1973). У мінеральних горизонтах ґрунту спостерігається руйнування ґрунтових
агрегатів, збільшуються показники його щільності та зменшується шпаруватість
і водопроникність (Карпачевский, Морозова, 1978; Prędki, 2000), а також змінюються показники основних фізико-хімічних властивостей: зменшується вміст гумусу та простежується зміна його якісного складу, знижується вміст валових
і рухомих форм азоту, фосфору та калію (Соколов, Зеликов, 1982; Рысин, Полякова, 1987; Марискевич, Шпаківська, 2001 та інші).
За даними польських науковців, які впродовж останніх 15-ти років проводять моніторинг туристичної активності в Бещадському парку народовому, вплив
рекреаційного навантаження на фізико-хімічні властивості в межах 4 активно експлуатованих туристичних маршрутів на вершини гір Тарніца, Розсипанець, полонини Ветлінська та Царинська (понад 20 тис. відвідувачів/маршрут протягом року)
вже призвів до потреби регенерації існуючих стежок з огляду на руйнування ґрунтового покриву (Prędki, 2001, 2011).
Щоб з’ясувати сучасну ситуацію стосовно туристичного використання територій об’єктів природно-заповідного фонду Українських Карпат в частині оцінки
рекреаційного впливу на фізичні властивості органогенного й мінеральних горизонтів бурих лісових кислих ґрунтів, улітку 2012 р. було проведено дослідження у
межах еколого-пізнавального маршруту на території НПП «Сколівські Бескиди» –
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«м. Сколе-г. Парашка» протяжністю 10 км, який локалізований в межах висот від
440 до 1268 м н.р.м. Дослідження проводили у нижній частині маршруту – стежці на
г. Парашка, яка проходить безпосередньо через лісові масиви, сформовані мішаними
смереково-буково-ялицевими деревостанами віком 60–80 рр. (480–700 м н.р.м.).
Рекреаційна ємність Славсько-Сколівського рекреаційного району в літній
період становить 200 тис. осіб за середнього навантаження для гірських територій
155 осіб/км2 (Науково-методичні..., 1999). Сумарна ємність окремих гірських рекреаційних центрів Українських Карпат, зокрема, смт Славсько, в 2005 р. оцінювалася
як близька до оптимальної (Кульчицька, 2005). У той же час, за інформацією дирекції НПП «Сколівські Бескиди», протягом останніх п’яти років (2008–2012 рр.)
у межах контрольованих пунктів пропуску на територію парку (еколого-пізнавальні
маршрути «Долиною річки Кам’янка» та «Слідами легендарної Тустані») фіксують
проходження не більше 10 тис. осіб/рік, переважно в літній період.
Зразки підстилки та 0–5 см шару ґрунту відбирали в межах основної стежки
(пробні площі №№ 1, 2), її узбіччя (пробні площі №№ 3, 4) та на контрольній площі (лісова ділянка без видимих порушень рекреантами). На пробних площах встановлювали потужність і запас підстилки, а також фізичні властивості 0–5 см шару
буроземів за показниками щільності будови та щільності твердої фази, загальної
пористості та пористості аерації, а також польової вологості за загальноприйнятими методиками (Программа..., Вадюнина, Корчагина, 1973).
Візуальний огляд туристичної стежки означеного вище еколого-пізнавального маршруту засвідчив незначний рекреаційний вплив на досліджувану територію, оскільки практично не встановлено різниці в запасах підстилки як у межах
стежки, так і в межах контрольної ділянки. Лабораторними дослідженнями встановлено, що хоча поверхня стежки вкрита підстилкою, її потужність, порівняно
з контрольною лісовою ділянкою, була на 50% нижчою, що є наслідком ущільнення підстилки рекреантами (табл. 1). Майже вдвічі вищі показники потужності підстилки, зафіксовані на узбіччі стежки, зумовлені особливостями мікрорельєфу досліджуваної території (змив підстилки з лісових ділянок, розташованих приблизно на 80–100 см “вище” стежки).
Потужність і запаси лісової підстилки на туристичній стежці,
еколого-пізнавальний маршрут «м. Сколе – г. Парашка»,
Сколівські Бескиди, липень 2012 р.

Таблиця 1

Пробні площі
Показники

Основна стежка

Узбіччя стежки

№1

№2

№3

№5

Потужність, см

3,3

2,9

7,1

5,2

4,6

Запаси, г·м-2

994

948

1074

996

1025

контроль

У той же час вплив рекреаційного навантаження зумовив зміну окремих фізичних властивостей 0–10 см шару буроземів. На основній стежці, порівняно з конт
ролем, встановлено зростання показників щільності будови ґрунту, що призвело до
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зменшення показників пористості аерації – відповідно у 2,3 та 2,6 разу (табл.2). Загальна пористість ґрунту на узбіччі стежки та на лісовий ділянці оцінюється як відмінна, тоді як у межах основної стежки вона відповідає категорії „задовільної”
(Практикум з фізики ґрунту, 2001), що свідчить про сприятливі умови для розвитку
кореневих систем рослин і діяльності ґрунтового деструкційного комплексу.
Таблиця 2
Фізичні властивості 0–5 см шару буроземів на туристичній стежці,
еколого-пізнавальний маршрут «м. Сколе – г. Парашка»,
Сколівські Бескиди, липень 2012 р.

Пробні площі

Середні значення фізичних параметрів ґрунтів
Щільність
Пористість
Польова
вологість
будови твердої фази
загальна
аерації
%

г·см-2
Основна стежка
№1

1,33

2,20

46,57

15,01

23,55

№2

1,05

2,27

53,75

36,17

17,41

Узбіччя стежки
№3

0,67

2,09

68,76

56,10

19,44

№4

0,94

2,23

60,31

46,15

15,12

Контроль

0,52

2,18

75,84

65,04

20,60

Загалом, отримані матеріали щодо оцінки впливу рекреаційного навантаження на фізичні властивості буроземів у межах лісової частини еколого-пізнавального маршруту „м Сколе – г. Парашка”, дають підстави зробити висновок про
незначний рекреаційний вплив на фізичні властивості ґрунтового покриву стежки, що зумовлене її спорадичним використанням відвідувачами та високий природний потенціал досліджуваної території щодо туристично-рекреаційного навантаження.
ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНІ ГРУПИ АГАРИКОЇДНИХ
І БОЛЕТОЇДНИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ У РОСЛИННИХ УГРУПОВАННЯХ
ГАЛИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Маланюк В.Б.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ
e-mail: vasil.malaniuk@gmail.com

Як відомо, гриби – це безхлорофільні гетеротрофні організми, які всі необхідні речовини для своєї життєдіяльності отримують з готових органічних сполук.
Різноманітність умов зростання і трофічних зв’язків грибів обумовлює виникнення їх екологічних груп, під якими розуміють сукупності популяцій різних видів
грибів, об’єднаних трофічними і топічними зв’язками. Виникнення екологічних
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груп – складний і тривалий процес. Він є наслідком усього еволюційного розвитку
гриба, результатом їх численних адаптацій до умов існування [1–3]. Значним багатством екосистем і великою кількістю біотопів відзначається Галицький національний природний парк (далі – ГНПП), який розташований у межах Галицького
району Івано-Франківської області. Загальна площа становить 14684,8 га. На території парку спостерігається велике різноманіття форм рельєфу та рослинності.
Все це зумовлює багатство мікобіоти. За чотири роки досліджень на території
ГНПП нами виявлено та ідентифіковано 474 види агарикоїдних і болетоїдних базидіоміцетів, які поділяються на основні еколого-трофічні групи, перелік яких наводимо нижче.
Оскільки ліси займають значну частину території ГНПП (близько 11000 га),
найбільша кількість видів є мікоризоутворювачами, які тісно пов’язані з лісовими
фітоценозами. Їх частка становить майже половину загальної кількості видів
(43,88%). Типовими мікоризними грибами є представники родини Boletaceae, яка
включає такі поширені роди, як Boletus L. (B. luridus Schaeff, B. reticulates Schaeff.)
та Leccinum Gray (L. pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara). Усіма без винятку симбіотрофами є види з родин Cortinariaceae: (Cortinarius hinnuleus Fr., C. infractus (Fr.)
Fr., C. torvus (Fr.) Fr.), Gomphidiaceae:(Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.),
Hygrophoraceae: (Hygrocybe nigrescens (Quél.) Kühner, Hygrophorus chrysodon
(Batsch) Fr.), Russulaceae з двома великими родами Lactarius Pers. та Russula Pers.
(Lactarius blennius (Fr.) Fr., L. piperatus (L.) Pers., L. quietus (Fr.) Fr., Russula
atropurpurea (Krombh.) Britzelm., R. cyanoxantha (Secr.) Fr., R. foetens (Pers.) Pers.,
R. lepida Fr., R. mairei Singer та ін.), Suillaceae: (Suillus luteus (L.) Roussel). Мікоризу утворюють також більшість видів з родин Amanitaceae: (Amanita citrina (Schaeff.)
Pers., A. phalloides (Vaill. ex Fr.) Link), Inocybaceae: (Inocybe asterospora Quél.,
I. geophylla (Fr.) Kumm.), деякі види з родин Entolomataceae: (Entoloma clypeatum
(L.) P. Kumm., Strophariaceae: (представники роду Hebeloma (Fr.) P. Kumm.),
Tricholomataceae: (Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer, Tricholoma
fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill., T. sciodes (Pers.) C. Martín).
Другу за величиною групу займають гумусні сапротрофи. Загальна кількість – 99 видів, що становить 20,88%. Найбільшою чисельністю характеризується родина Agaricaceae: (Agaricus campestris Fr., A. silvicola (Vittad.) Peck, Cystolepiota
seminuda (Lasch) Bon, Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm., Macrolepiota rhacodes
(Vittad.) Singer). Широко розповсюдженими є також деякі види з родин Bolbitiaceae:
(Bolbitius titubans (Bull.) Fr., Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod, Panaeolina foenisecii
(Pers.) Maire), Entolomataceae: (Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm., Entoloma
vernum S. Lundell), Lyophyllaceae: (Calocybe gambosa (Fr.) Singer, Lyophyllum
fumosum (Pers.) P.D. Orton), Psathyrellaceae: (Coprinopsis atramentaria (Bull.)
Redhead, Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire), Strophariaceae: (Agrocybe dura
(Bolton) Singer, Naucoria bohemica Velen., Stropharia coronilla (Bull.) Quél.),
Tricholomataceae: (Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill, Ripartites tricholoma (Alb.
& Schwein.) P. Karst.).
Також однією з поширених на території ГНПП еколого-трофічних груп
є сапротрофні ксилотрофи, які ростуть на мертвій деревині та налічують 85 видів
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(17,93%). До них належать деякі види з таких родин, як Inocybaceae: (рід Crepidotus,
Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Scherff. ex Romagn.), Marasmiaceae: (Gerronema
strombodes (Berk. & Mont.) Singer, Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar),
Mycenaceae: (Mycena abramsii (Murrill) Murrill, M. galericulata (Scop.) Gray,
M. haematopoda (Fr.) Кumm., M. inclinata (Fr.) Quel., Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.,
Xeromphalina campanella (Batsch) Maire), Physalacriaceae: (Flammulina velutipes
(Curtis) Singer, Mucidula mucida (Schrad.) Pat.), Psathyrellaceae: (Coprinus micaceus
(Fr.) Fr., Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire), Strophariaceae: (Galerina marginata
(Batsch) Kühner, Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill, роди Hypholoma (Fr.) P. Kumm.
та Pholiota (Fr.) P. Kumm.), усі види з родин Auriscalpiaceae, Pleurotaceae, Polyporaceae
та Schizophyllaceae, більшість представників родини Pluteaceae: (Pluteus cervinus
P. Kumm., P. romellii (Britzelm.) Lapl., Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser).
Підстилкові сапротрофи становлятьть 13,08% від усіх видів і представлені
переважно видами з таких родин, як Marasmiaceae: (Gymnopus confluens (Pers.)
Antonín, Marasmius cohaerens, M. quercophilus Pouzar, Rhodocollybia butyracea
(Bull.) Lennox), Mycenaceae: (Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm., M. pura (Pers.)
P. Kumm., M. sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm., M. stylobates (Pers.)
P. Kumm.), Physalacriaceae: (Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer), Tricholomataceae:
(Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm., C. odora (Bull.) P. Kumm., Lepista inversa (Fr.) Pat.).
Ксилотрофних паразитів зареєстровано 5 видів, що становить 1,05%, проте,
деякі з них є доволі поширеними в лісах парку. Це насамперед Armillaria gallica
Marxm. & Romagn., Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., Armillaria ostoyae (Romagn.)
Herink з родини Physalacriaceae, менш розповсюджені Pholiota aurivella (Batsch)
P. Kumm. та Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. з родини Strophariaceae.
Копротрофи налічують тільки 4 види, два з них представляють родину
Strophariaceae: (Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo, Vilgalys,
Psilocybe coprophila (Bull.) P. Kumm.), родину Psathyrellaceae: (Coprinus miser
P. Karst.), і родину Bolbitiaceae: (Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.).
Мікотрофів нами зареєстровано 4 види, серед яких: Asterophora lycoperdoides
(Bull.) Ditmar та A. parasitica (Bull. ex Pers.) Singer з родини Lyophyllaceae, а також
Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. і C. tuberosa (Bull.) P. Kumm. з родини Tricholo
mataceae.
З бріотрофів виявлено 3 види: Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead (Tricholomata
ceae), також Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. і R. swartzii (Fr.) Kuyper з родини
Rickenellaceae.
Лише двома видами представлені карботрофи. Це Pholiota highlandensis
(Peck) Singer з родини Strophariaceae та Fayodia maura (Fr.) Singer (Tricholomataceae).
Герботрофи були представлені значно меншою кількістю, з родини Maras
miaceae зрідка трапляється Marasmius curreyi Berk. & Broome, а з родини Stropha
riaceae – Psilocybe inquilina (Fr.) Bres.
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ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА ВОДОЗБОРУ ОЗЕРА ВЕЖИЦЬКЕ
(ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)
Мартинюк В.О.

Рівненський державний гуманітарний університет
e-mail: martynyuk_ris@mail.ru

З метою вивчення геоекологічного стану озерно-басейнових систем (ОБС)
Волинського Полісся, а також розробки природно-господарської типології цих
природних об’єктів тривалий час нами ведуться комплексні лімнологічні дослідження регіону. Актуальність наших досліджень обумовлена керівними принципами Водної рамкової директиви ЄС (2000), де пріоритетною визнано басейнову
концепцію щодо інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР). Ідеї басейнового підходу в природничій географії у першій половині ХХ ст. були сформульовані С. Рудницьким, В. Глушковим, С. Муравейським, Р. Хортоном, а стосовно
географічної лімнології – розвинуті С. Калесником, Л. Россолімо, В. Драбковою
та І. Сорокіним, Г. Шилькрот, О. Якушко та ін. дослідниками. Проте водогосподарська практика втілення цього підходу в Україні розпочалася лише у другій половині 90-х років минулого століття, де головними водними об’єктами стали річково-басейнові системи. На жаль, ОБС як операційні одиниці ІУВР в Україні майже не розглядаються. Це пояснюється, як нам думається, незначною площею їхніх
водозборів, адже виокремлення ОБС потребує топографічної основи масштабу
1:10000–1:25 000. У більшості озера розглядають у системі того чи іншого річкового басейну, де робочий масштаб може бути 1:200 000. Звичайно, при таких топографічних параметрах виокремити водозбір озера (ми беремо до уваги лише
малі озера Українського Полісся) практично неможливо; тобто він “губиться”
у великому басейні річкової системи. Наш досвід підказує, що ОБС мають стати
самостійними одиницями ІУВР.
Мета роботи – розкрити особливості ландшафтної структури водозбору та
деякі лімнометричні параметри озера Вежицьке для потреб ІУВР, зокрема водойм
уповільненого водообміну Волинського Полісся.
Водозбір оз. Вежицьке територіально приурочений до Льва-Горинського
ландшафтного району східної частини Волинського Полісся. У цілому ОБС сформувалася у місцевостях понижених плоских межиріч, ускладнених невеликими
горбами та карстовими лійками, а також низинних мохових, трав’янисто-мохових
боліт і долин малих рік на водно-льодовикових і алювіальних відкладах. Площа
водозбору озера становить 5,95 км2 (рисунок). Висока частка у структурі природних угідь водозбору належить болотам (63,03%), залісненість становить 15,79%,
на орні угіддя припадає 9,58%, землі, зайняті під забудовою, становлять 7,73%.
Площа оз. Вежицьке 0,23 км2, або 3,87% від басейну водойми. Розрахований нами
коефіцієнт антропогенного навантаження є помірним (20,93%).
Озеро Вежицьке є мілководним, максимальна глибина 1,30 м, середня – 0,70 м.
Довжина водойми 0,80 м, ширина середня 0,30 м. Довжина берегової лінії 2,15 км.
Берегова лінія слабо порізана; коефіцієнт порізаності становить 0,71. Розрахунки
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інших коефіцієнтів такі: видовженості – 2,67, ємкості – 0,54, відкритості – 0,33,
глибинності 1,14. Об’єм водних мас озера – 164,0 тис. м3. За результатами польових досліджень нами складена ландшафтна карта водозбору (див. рисунок) і виділено вісім геокомплексів рангу урочище, у тому числі й акваурочище озера.

Рис. Ландшафтна структура водозбору оз. Вежицьке (М 1:10 000):
1–7 – урочища, 8 – просте аквальне урочище; межі: а – водозбору, б – урочищ.
1.
2.

3.

Високопідняті привододільні гряди зі сильно похилими (15–20°) схилами, зайняті
дубово-сосновими чорничниковими та орляковими лісами на дерново-слабопідзолистих піщаних ґрунтах, що сформувалися на водно-льодовикових пісках.
Підняті витягнуті гряди зі слабо похилими (5–10°) схилами, вкриті березово-сосновими та сосновими свіжими чорничниковими борами на дерново-слабопідзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах, що сформувалися на водно-льодовикових відкладах, частково розорані та забудовані.
Вирівняні ділянки водозбору, вкриті березово-вільховими та сосново-вільховими
зеленомоховими лісами на лучно-болотних і дернових глейових супіщаних та піщаних ґрунтах, що сформувалися на водно-льодовикових відкладах.
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4.
5.
6.
7.
8.

Замкнуті пониження, вкриті сосновим та вільховим зеленомоховим дрібноліссям
на лучно-болотних і болотних малопотужних супіщаних ґрунтах, що сформувалися на водно-льодовикових відкладах.
Низинні болота, вкриті рогозово-осоково-зеленомоховим сосново-вільховим і вільховим дрібноліссям на малопотужних і середньопотужних болотних ґрунтах, що
сформувалися на водно-льодовикових відкладах.
Низинні різнотравні та різнотравно-злаково-зеленомохові болота на болотних середньопотужних ґрунтах, що сформувалися на водно-льодовикових відкладах,
частково осушені.
Приозерна тераса, вкрита рогозово-осоково-ситниковим верболозом та вільхою,
на шаруватих лучних та малопотужних болотних ґрунтах, що сформувалися на
діатомово-глинистих сапропелях.
Мілководна озерна улоговина видовженої форми, з видовим різноманіттям надводних і підводних макрофітів на сапропелевих відкладах, що сформувались на
алювіальних пісках.

Своєрідним буфером у ландшафтній структурі водозбору виступають урочища привододільних гряд із різним кутом похилу, які облямовують периферійну
частину ОБС. Вони порівняно більш стійкі з еволюційної точки зору розвитку
геокомплексів ландшафту. Домінантними геокомплексами є урочища низинних
різнотравних та різнотравно-злаково-зеленомохових боліт. Вони відіграють важливу ландшафтно-гідрологічну роль, а також мають суттєве еколого-стабілізуюче
значення у розвитку ОБС.
Отже, велике занепокоєння викликає дуже суттєве зменшення площі оз. Вежицьке. Так порівняно із польськими топокартами (1:25 000) міжвоєнного періоду
та сучасним ортофотопланом площа озера зменшилася на 50,18%. Висока частка
боліт (63,03%) у межах водозбору дає змогу надати ОБС природоохоронного статусу комплексної пам’ятки природи. Такі міркування обґрунтовані й тим, що водозбір озера прилягає до заповідного масиву Рівненського природного заповідника. Необхідно з цього приводу з’ясувати: чи площа водозбору є частиною території заповідника? Загалом наші дослідження відображають лише окремий аспект
конструктивно-географічного дослідження ОБС оз. Вежицьке. Представлені результати увійдуть до бази даних кадастрового (екологічного) паспорта озера.
РОЛЬ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
В САМООЧИЩЕННІ НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ
Мекіч М.З., Штинь І.В., Джура Н.М., Терек О.І.
Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: horon.marta@gmail.com

Ґрунтова екосистема відзначається високою гетерогенністю середовища, багатим біорізноманіттям й інтенсивністю біологічних процесів. Ґрунт перебуває
у тісних взаємозв’язках із живими організми – впливає на їх життєдіяльність і зазнає їхнього впливу. У разі потрапляння ксенобіотиків у ґрунт ефективність процесів відновлення залежить від виду забруднення, умов ґрунтового середовища
й активності біоти.
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Нафта є органічним забрудником природного походження, тому може утилізуватися мікроорганізмами як джерело вуглецю. Проте легкі вуглеводні, особливо
ароматичної групи, мають гостру токсичну дію. Нафтове забруднення значно змінює мікробні популяції: зростає чисельності видів-утилізаторів вуглецю, що корелює із біодеградацією та біологічною активністю (Sextone, 1978; Song et al., 1990).
У процесі відновлення нафтозабруднених ґрунтів важливе значення мають
взаємозв’язки ґрунт-мікроорганізми. Одним із медіаторів і ключових компонентів
біохімічних перетворень забруднювачів у ґрунті є ферменти. Ферментативна активність ґрунту відображає стан мікробного угруповання, визначає інтенсивність очищення ґрунту та швидко реагує на зміни в екосистемі (Kandeler et al. 1996; Gianfreda
et al., 2005). Із життєдіяльністю біоти тісно пов’язане «дихання» ґрунту – процес
продукування СО2 внаслідок біологічного розкладу та хімічного окислення органічної речовини в ґрунті. Загалом вклад мікроорганізмів у загальний обсяг виділеного СО2, не враховуючи кореневі виділення рослин, становить 90% (Bloem et al.,
2006). Біологічна активність може бути ключем до розуміння взаємозв’язків ґрунтмікроорганізми-рослини у процесі природного відновлення та ремедіації забруднених земель.
Метою наших досліджень було з’ясувати вплив нафтового забруднення на
біологічну активність ґрунту. Модельний дослід складався із двох мікроділянок. На
поверхню ґрунту площею 1,2×0,6 м2 рівномірно розлили нафту в кількості 10 л/м2,
що відповідає сильному рівню забруднення і становить особливу небезпеку для
довкілля (Глазовская, 1988). Контролем слугував незабруднений ґрунт. Через
3 тижні, 1, 2 і 3 місяці після забруднення, аналізували відібрані проби ґрунту. Визначали інтенсивність «дихання» ґрунту методом адсорбції вуглекислого газу 0,1
М розчином NаОН і відтитровуванням залишку лугу хлоридною кислотою (Bloem
et al., 2006), каталазну активність – за кількістю виділеного О2 при розкладанні
Н2О2, дегідрогеназну активність фотоколориметрично за концентрацією утвореного формазону (Хазиєв, 1990).
Нами встановлено, що через місяць після забруднення ґрунту нафтою інтенсивність дихання значно зростала – кількість виділеного СО2 у 3 рази більша ніж
у контролі та залишалася високою протягом двох наступних місяців. У разі забруднення ґрунту дизельним паливом (10 г/кг) також спостерігали зростання кількості виділеного СО2 протягом 3 місяців після забруднення (Riffaldy et al., 2004).
Відомо, що інтенсивність дихання ґрунту прямо пропорційна чисельності мікроорганізмів й активності ґрунтових ферментів. В умовах нафтового забруднення
відбувається адаптація мікробного угруповання через зростанння чисельності видів, які розкладають вуглеводні нафти (Jackson et al., 1996). Очевидно, що в досліджуваному ґрунті відбувається інтенсифікація мікробіологічної активності, що
може свідчити про активні процеси біодеградації нафти.
Ферменти класу оксидоредуктаз, серед яких найбільш поширеними є каталаза і дегідрогенеаза, беруть участь в окисно-відновних процесах ґрунтів. Роль
каталази для живого організму полягає у знешкодженні токсичного пероксиду
водню, який утворюється у процесі дихання та різноманітних біохімічних реакцій. Каталаза наявна як у клітинах живих організмів, так і у ґрунті (Хазиев, 1978;
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Xin Lin, 2009). Дегідрогеназа не накопичується у ґрунті та наявна лише у живих
клітинах (Makoi et al., 2008). Обидва ферменти широко використовуються як індикатори мікробіологічної активності та якості ґрунту.
Показано коливання каталазної активності (КА) ґрунту після забруднення нафтою: на початкових етапах (через 3 тижні) КА зменшувалася до 0,1–0,2 мл О2/хв,
що в 3–4 рази менше, ніж в контролі, проте швидко відновлювалася через місяць,
незначно перевищуючи контрольні значення; наступні 2 місяці каталазна активність знижувалася і становила 45–75% відносно контролю. Очевидно, що підвищення активності каталази пов’язано із зростанням чисельності й активності вуглеводнеокислюючої мікрофлори, що може бути показником інтенсивності процесів самоочищення ґрунту (Margesin, 2000).
Виявлено також різні рівні дегідрогеназної активності нафтозабрудненого
ґрунту в часовій динаміці: низька активність – через місяць після забруднення,
підвищена – наступні два місяці. Пригнічення активності ґрунтових ферментів
відповідає токсичному впливу нафтопродуктів і їх метаболітів на мікрофлору,
а поступове зниження – зменшенню концентрації біодоступних вуглеводнів. Водночас зростання ферментативної активності пов’язують із адаптацією мікрофлори
(Кирєєва, 2007; Margesin, 2000; Xin Lin, 2009).
Отже, ферментативна активність відображає динаміку функціонування системи ґрунт-мікроорганізми в умовах нафтового забруднення. Під впливом абіотичних і біотичних факторів підвищується біологічна активність ґрунту, що призводить до його природного відновлення.
структура зоопланктонних угруповань
та їхня роль у функціонуванні водних екосистем
Назарук К.М.

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

Вивчення структурних характеристик у гідробіології розпочалося значно раніше від функціональних. Структура – це впорядковані стійкі зв’язки в системі.
Угруповання гідробіонтів характеризують видовою структурою, яка може вказати
на тип водойми та якість води; сезонною та просторовою структурою, які описують життєві цикли масових видів і особливості їхнього розвитку; трофічною, яка
в поєднанні з видовою вказує на можливості функціонування угруповання, і на належність водойми до певного трофічного типу. А. Ф. Алімов виділяє три чинники,
які впливають на структуру угруповань і екосистем у цілому: доступність ресурсів,
конкуренція та хижацтво. Під час зміни умов середовища структура угруповань
також змінюється. Однією зі змін водного середовища є процес евтрофікації.
Евтрофікація – процес старіння озера, для якого характерне підвищення рівня вмісту органічних речовин, новоутворених у водоймі під час продукційно-біологічного процесу. Виділяють природну евтрофікацію, яка відбувається у межах
геологічних періодів і антропогенну, де всі процеси відбуваються значно швидше,
ніж за природної евтрофікації.
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Зоопланктон – це гідробіонти, які не здатні протистояти течії води. Він, завдяки високій швидкості росту та великій інтенсивності обміну в організмі, відіграє значну роль у колообігу речовин у водоймі, в тому числі й деструкції органічної речовини як алохтонного, так і автохтонного походження. У природних водах
зоопланктон діє як біологічний фільтр. Зоопланктери-фільтратори, до яких належить більшість представників ряду Cladocera, становлять основну частину загальної біомаси зоопланктону (до 75%), особливо влітку. Фільтраційна діяльність
планктонних ракоподібних нерозривно пов’язана з процесом харчування, у результаті чого зменшується кількість органічної речовини та відбувається накопичення токсикантів у гідробіонтах. Особливо важливою є роль зоопланктону в малопротічних водоймах. У зв’язку з цим, він може бути використаний під час індикації водойм, забруднених насамперед органічними речовинами.
Використання зоопланктону для індикації водних екосистем під час евтрофікації застосовують відносно недавно. Ґрунтовні багаторічні дослідження розпочали тільки у 60−70 рр. минулого століття.
Системи біологічного аналізу, які базуються на наявності або відсутності
індикаторних видів або груп і їхній відносній кількості, дають змогу здійснити
оцінку рівня забруднення водойм. Деякі дослідники під час оцінки стану біоти виділяють пріоритетні показники, які краще за інших ідентифікують зміни, що відбуваються в угрупованнях під впливом антропогенних чинників. За О. П. Оксіюк
і співавт. до таких показників належать: видовий склад зоопланктону, його чисельність і біомаса.
Встановлено, що існує чіткий зв’язок між якісним складом зоопланктону
і типом водойми. Серед пелагічних зоопланктерів можна визначити й класифікувати індикаторів трофності води. А.В. Кулішов показав, що в період інтенсивного
евтрофування водойми зникають Acroperus harpae (Baird), Camptocercus rectirostris
Schoedler, Biapertura affinis (Leydig), Alonella excisa (Fischer), а в донних відкладах
можна виявити лише рештки організмів родів Bosmina та Daphnia, Chydorus
sphaericus (O. F. Müller), Alona quadrangularis (O. F. Müller), Alonella nana (Baird),
Leptodora kindtii (Focke). Це, за думкою автора, найстійкіша група видів, яка, очевидно, зникає з видового складу зоопланктону останньою.
За матеріалами І. К. Рів’єр, M. Адамчук та інших дослідників, за слабкого
забруднення у водних екосистемах було відзначено масовий розвиток Bosmina
longirostris O. F. Müller та Chydorus sphaericus, який зазвичай не трапляється на
чистих ділянках, і одночасно зменшення кількості видів інших фільтраторів. На
ділянках, забруднених стічними водами, кількість ракоподібних зменшується до
1−2 видів. Високотолерантними до забруднення є Eucyclops serrulatus (Fischer),
Acanthocyclops vernalis (Fischer), Cyclops strenuus Fischer, Simocephalus vetulus
(O. F. Müller), Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris. Усі вказані види належать
до розповсюджених форм і трапляються у чистих водоймах різного типу, однак
надають перевагу евтрофним.
Під час опису впливу забруднення на водойми потрібно використовувати не
лише абсолютні показники (наприклад, чисельність ракоподібних, кількість видів),
а й відносні характеристики (відношення кількості видів Cladocera до кількості
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видів Copepoda, чисельності Cladocera до чисельності Copepoda). У деяких випадках під час порівняння забруднення у різних водоймах використання абсолютних
показників неможливе. Прикладом можуть бути величини чисельності ракоподібних, які залежать не стільки від ступеня токсичного забруднення, скільки від трофності водойм.
Зоопланктон у боротьбі за існування виявляє високу плодючість і швидкий
темп розмноження, здатність утворювати ефіпіуми. Навіть інтенсивна токсифікація води не може істотно знизити резерви відтворюваності планктону, оскільки
мул є дуже потужною буферною системою водойми, де відбуваються процеси адсорбції, бактеріального розкладу, бродіння й інші фізико-хімічні процеси, які ведуть до зв’язування, деструкції та деградації токсикантів. Особливістю планктонних форм життя є надзвичайна гнучкість і здатність пристосовуватися до різних
змін умов існування.
Зменшення кількості видів планктонних ракоподібних до 2–3 у найбільш забруднених ділянках викликає зміни у трофічній структурі зоопланктонного комплексу. У разі збільшення ступеня забруднення та збіднення видового складу зменшується різноманітність типів живлення. У найзабрудненіших ділянках залишаються збирачі-поліфаги й невелика кількість захоплювачів. Утворюється угруповання, спеціалізоване за типом живлення, серед ракоподібних повністю зникають
форми, що споживають водорості. Хоча у планктоні забруднених ділянок водойм
кількість бактерій та водоростей є достатньою, щоб фільтратори могли існувати.
Узагальнені висновки щодо зміни структури угруповань зоопланктону під
час антропогенної евтрофікації, здійснені І. Н. Андроніковою, Н. М. Крючковою,
М. А. Кузнєцовою та іншими, є такими:
1) постійність видового складу зоопланктону протягом десятків років (у разі
евтрофікації відбувається не зміна видового складу, а збільшення чисельності всіх або більшості видів);
2) зміна домінантного ядра зі зменшенням кількості домінуючих видів у напрямі від оліго- до евтрофних і далі до водойм з екстремальними екологічними умовами, де може домінувати лише один вид;
3) наявність видів-індикаторів на кожному етапі розвитку озера;
4) перерозподіл співвідношення основних систематичних груп ракоподібних
і коловерток (зі збільшенням трофності відносна чисельність гіллястовусих ракоподібних збільшується, веслоногих зменшується, зменшується
показник співвідношення біомас ракоподібних та коловерток);
5) зменшення індексу видового різноманіття за вегетаційний період;
6) збільшення загальної біомаси зоопланктону;
7) збільшення амплітуди коливання біомаси (Вліт/Взим) за рік;
8) зміна співвідношення величини біомаси між хижаками та фільтраторами.
Використання зоопланктону як індикатора підвищеного вмісту органічної речовини є достатньо поширеним. Проте в окремих випадках основні структурні показники зоопланктону дуже різняться, залежно від об’єкту дослідження. Отож, важливим є встановлення динаміки основних показників у досліджуваних водоймах.
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ РОДУ THYMUS L. НА ПРИРОДООХОРОННИХ
ТЕРИТОРІЯХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ
Начичко В. О., Гончаренко В. І.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: vherbarium@ukr.net

В умовах споживацького ставлення до природних рослинних ресурсів та ведення господарства з переважанням екстенсивних методів дедалі більше змінюються обриси флори певних територій. Як наслідок, спостерігається порушення
та знищення багатих видами природних рослинних угруповань і/або заміна їх на
флористично бідні угруповання сегетально-рудеральної рослинності. Досить легко відбувається «випадання» з фітоценозів тих видів, які характеризуються низькою конкурентною здатністю та певною еколого-ценотичною приуроченістю. Ці
ознаки властиві представникам роду Thymus L., або чебрець, кількість популяцій
яких сьогодні скорочується також унаслідок масової заготівлі їх сировини для
фармацевтичної промисловості.
Важливим і найбільш гарантованим засобом збереження біорізноманіття, в
тому числі і фіторізноманіття, є система природоохоронних територій, основою
якої є біосферні (БЗ) та природні (ПЗ) заповідники і національні природні парки
(НПП), значна частка яких припадає на захід України. Тому, виходячи з цих передумов, ми вирішили з’ясувати представленість роду Thymus L. на природохоронних територіях заходу України з метою оцінки потенційної здатності останніх до
збереження біологічного різноманіття цього роду у флорі заходу України та в цілях подальшого моніторингу зміни цього різноманіття. Для досягнення мети нами
використані результати власних польових досліджень, проведених на цій території протягом 2009-2013 років, а також критично опрацьовані гербарні зразки гербаріїв LW, LWS, LWKS, KW, UU, CHER, TERN, LUU (акроніми наведено згідно із
[1]). У межах роду Thymus L. типовим є явище гібридизації. Тому в оселищах,
спільних для двох і більшої кількості видів, часто наявні їх гібриди, деякі з яких
описані як нотовиди. Виявлені на природоохоронних територіях види та гібриди
наводимо у таблиці.
Отже, за результатами дослідження, з восьми видів чебреців, поширених на
заході України, сім представлені на території заповідників і НПП. Це свідчить про
високий потенціал природоохоронних територій до збереження біологічного різноманіття роду Thymus L. у флорі заходу України. Абсолютно не представленим
на цих територіях є вид T. moldavicus Klokov & Des.-Shost. На заході України він
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локально поширений в околицях с. Жабокруки Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. [2, 3]. Наведений локалітет сильно віддалений від території суцільного
поширення виду (Крим, Причорномор’я) і є досить цікавим з фітосозологічної
точки зору, оскільки поряд з T. moldavicus тут трапляється велика кількість інших
степових видів рослин. Тому доцільно включити ці ділянки степової рослинності
до складу природоохоронної території з підвищеним режимом охорони, наприклад, до Галицького НПП, що розташований найближче.
Представленість роду Thymus L. на природоохоронних територіях заходу України
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ФІТОПЛАНКТОН МАЛОЇ РІЧКИ
В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ВЕТЛАНДУ
Новосьолова Т.М.

Інститут гідробіології НАН України, Київ
e-mail: novosolova@yandex.ru

Видовий склад фітопланктону водойм-охолоджувачів (ВО) формується на
основі фітопланктону, що надходить із вододжерела. Для наливних водойм такими
джерелами є водойми та водотоки, звідкіля здійснюється наповнення, споруджуваного водосховища та подальше його живлення. Водойма-охолоджувач Хмельницької АЕС – це штучно створений водний об’єкт на малій річці Гнилий Ріг, яка є притокою другого порядку р. Горинь. Увесь басейн Гнилого Рогу лежить у 30-километ
ровій зоні ХАЕС. Довжина річки 28 км, площа водозбору – 201 км2. Весь стік повністю акумулюється водоймою-охолоджувачем. Водозбірний басейн річки розташований на території Малого Полісся, для якого характерний рівнинний рельєф із
незначним розчленуванням поверхні, поганим дренажем та, як наслідок, надмірною
зволоженістю території. Гирлова ділянка − затока, що утворилася завдяки підпору
дамби перед впадінням річки у водосховище. Згідно з визначенням Рамсарської
Конвенції, ця ділянка може вважатися ветландом [1].
Метою роботи було дослідити трансформацію видового складу фітопланктону р. Гнилий Ріг в умовах техногенного ветланду.
Нашими дослідженнями було охоплено різні ділянки нижньої течії річки,
а саме вниз за течією: 1) русловий ставок із дамбою водозливу, що виконує регуляцію меженного стоку, 2) р. Гнилий Ріг, біля дамби ставка, 3) р. Гнилий Ріг, 200 м
нижче ставка, 4) р. Гнилий Ріг, 500 м нижче ставка, 5) каналізована (штучно випрямлена) ділянка річки, 6) затока (зона ветланду), 7) південна частина ВО, куди
безпосередньо впадає р. Гнилий Ріг.
Дослідження були проведені в серпні–вересні 2012 р., відбір та опрацювання проб проводили згідно з загальноприйнятими в гідробіології методиками [2].
Визначення подібності видового складу фітопланктону здійснювали за індексом
Є.С. Смірнова [3].
У фітопланктоні ставка було знайдено 14 видів і внутрішньовидових таксонів водоростей, включаючи номенклатурний тип виду (ввт), які були досить рівномірно розподілені по 4 відділах (евгленові, зелені та діатомові водорості – по 4 ввт,
криптофітові – 2) (табл.). Найчисленнішим видом був Rhodomonas pusilla (Bachm.)
Javorn., основна частка біомаси сформована Euglena texta (Duj.) Hübn.
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Під час проходження через водозлив у видовому складі збереглася половина
ввт з тих, що були зареєстровані у фітопланктоні ставка. Збільшилася роль діатомових у флористичному спектрі (8 ввт) та зменшилася зелених (2 ввт). Домінантом за чисельністю нарівні з Rh. pusilla та Coelastrum microporum Näggeli була
синьозелена водорість Oscillatoria amphibia Ag. За біомасою переважали Cryp
tomonas sp., Trachelemonas volvocyna Ehrenb. та Epithemia zebra (Kütz.) Bréb.
Характеристики фітопланктону р. Гнилий Ріг та південної частини ВО
у літній період 2012 р.
Ділянки

Ввт /
Чисельність,
відділи N, млн кл/дм3

Біомаса,
В, мг/дм3

Таксономічне
Таксономічне
різноманіття за різноманіття за
чисельністю, H/N біомасою, H/B

Ставок

14 / 4

1,48

1,91

2,29

2,40

Р. Гнилий Ріг,
біля дамби ставка

15 / 5

1,04

0,43

2,85

2,97

Р. Гнилий Ріг, природна
ділянка

7/4

0,47

0,15

1,76

2,45

Р. Гнилий Ріг,
каналізована ділянка

7/2

0,11

0,05

2,66

2,44

Затока

28 / 7

1,1

0,99

4,15

3,56

Південна частина ВО

35 / 5

6,57

4,04

3,88

2,83

Кількість ввт фітопланктону природної ділянки річки (200 м нижче ставка)
була практично удвічі нижчою за попередню ділянку. Не було відзначено евгленових, із видового складу зник домінуючий за чисельністю на попередній ділянці
C. microporum, зменшилася кількість діатомових. Домінуючий комплекс за чисель
ністю утворювали Oscillatoria tenuis Ag., за біомасою – Cymbella lata Grun. in Cl.,
Cocconeis placentula Ehrenb., Cyclotella sp.
Фітопланктон каналізованої ділянки річки сформований лише діатомовими
(6 ввт) та криптофітовими (1) водоростями. Домінантами були Rh. pusilla, C. pla
centula, Ampora veneta Kütz.
Якісно відрізнявся таксономічний склад фітопланктону затоки. На усій дослідженій ділянці річки він був найбагатшим: 28 ввт із 7 відділів. З’явилися водорості, що не були відзначені на вищерозташованих ділянках – в основному представники діатомових (9 ввт) та зелених (8). Джерелом надходжень більшої частини зелених водоростей (6 ввт) є водойма-охолоджувач. Як у видовому складі, так
і за показниками кількісного розвитку основну роль відігравали діатомові та зелені водорості.
Видовий склад фітопланктону південної частини ВО налічував 35 ввт. На
рівні відділів він був біднішим за фітопланктон затоки: не зареєстровано евгленових і золотистих водоростей, але основу видового спектру та чисельності тут, як
і у фітопланктоні затоки, утворювали зелені та діатомові водорості. За біомасою
домінувала Aulacoseira granulata (Ehrenb.) Sim., що не траплялася у фітопланктоні
руслової частини річки, а вперше була зареєстрована в затоці.
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Найбіднішим як у якісному, так і в кількісному аспектах закономірно був фітопланктон руслової частини річки, природної та каналізованої її ділянок, які не
зазнають впливу стоку ставка і водосховища, найбагатшим – фітопланктон затоки.
Таксономічне різноманіття було високим (1,76–4,15 біт/екз і 2,40–3,56 біт/мг).
Найнижче значення пов’язане з домінуванням O. tenuis (62,5% від загальної чисельності), найвищі – з великою кількістю таксонів та/або відсутністю домінування.
Подібність видового складу фітопланктону за методом Смірнова, тобто наявність позитивних зв’язків між станціями (t1–2 = 2, t2–3 = 7, t3–4 = 9) послідовно від
ставка до каналізованої ділянки річки, свідчить про континуальний характер розподілу фітопланктону.
Таким чином, фітопланктон руслової частини дослідженої ділянки річки Гнилий Ріг (як природної, так і каналізованої) характеризувався бідним видовим складом та низькими показниками кількісного розвитку. Масово розвивалися та мали
100% трапляння Rh. pusilla, C. placentula. У якісному аспекті на всіх досліджених
станціях до складу домінантних комплексів входили діатомові водорості, що притаманно для малих річок басейну Прип’яті, водний сток яких формується на заболоченому водозборі [4]. Видовий склад фітопланктону зони ветланду значно відрізнявся від вищерозташованих ділянок річки та південної частини водойми-охолоджувача (відсутність, за Смірновим, позитивних зв’язків між цими об’єктами).
1. Руководство по Рамсарской конвенции: справочник по осуществлению Конвенции о
водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.), 4-е издание. – Швейцария: Гланд, Секретариат Рамсарской конвенции, 2006 г. – 146 с.
2. Щербак В.І. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем. 1. Фітопланктон // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих
вод / за ред. В.Д. Романенка. – К.: ЛОГОС, 2006. – С. 8–27.
3. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. – М.: Наука, 1982. – 287 с.
4. Новосьолова Т.М., Карпова Г.О. Фітопланктон р. Случ та вплив малих приток на його
формування // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.
Спец. вип.: Гідроекологія. – 2010. – № 1 (42). – С. 96–101.

ФАУНА ТА ПОШИРЕННЯ ДРІБНИХ ССАВЦІВ
НА ТЕРИТОРІЇ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР’Я
Оніщук А.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: likaoas1@mail.ru

Історія досліджень дрібних ссавців Західних регіонів України охоплює
близько 170 років. Її початком можна вважати працю A. Zavadski „Fauna der
galizisch–bukowinischen Wirbelthieren”, яка є одним із перших досліджень, присвячених фауні хребетних тварин Галичини [4]. Однак територія Кременецьких гір
не належить до цієї історичної області, тому дані названої праці є дотичними
і не цілком достовірними.
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Весь період досліджень дрібних гризунів регіону доцільно розподілити на
три умовні етапи. До першого етапу можна віднести період 1840–1950 рр., до другого популяційного – дослідження 50–85-х рр. XX ст., до третього етапу – сучасні
дослідження, кінця XX – початку XXI ст. Теріофауна досліджена досить нерівномірно, а частина інформації вже застаріла.
З метою вивчення сучасного стану й поширення теріофауни у регіоні використовували такі методи досліджень: обстеження території, традиційний метод
облікових площадок, а також аналіз даних літератури й колекцій музеїв [1, 2].
За результатами обліків, у Кременецьких горах виявлено 10 видів дрібних
ссавців, що є найбільш типовими для даного регіону. Серед них миша польова
(Apodemus agrarius), мишак лісовий (Sylvaemus sylvaticus), нориця підземна
(Terricola subterraneus), нориця польова (Microtus arvalis), миша звичайна (Mus
musculus), мідиця звичайна (Sorex araneus), нориця руда (Myodes glareolus), мишак
жовтогорлий (Sylvaemus tauricus ), мідиця мала (Sorex minutus), нориця північна
(Microtus agrestis). У 2008 р. у 2009 р. на території Кременецьких гір була виявлена
ліскулька руда (Muscardinus avellanarius). Це перші випадки трапляння тварин цього виду. Рідкісними видами є вовчок сірий (Myoxus glis) та соня лісова (Dryomus
nitedula), які трапляються на даній території відповідно до літературних даних [3].
Поширення дрібних ссаців у межах території Кременецьких гір має певні
регіональні риси, що визначаються особливостями природних умов різних її частин. Найбільшого чисельного багатства та видової різноманітності теріофауна досягає на північно-західних схилах. Це зумовлене поєднанням сприятливих умов
для їхнього існування: значною різноманітністю та мозаїчністю ландшафтів, наявністю багатої лісової рослинності й водойм, із котрими пов’язана більшість видів, багатством природних сховищ, а також локальними особливостями клімату.
За результатами обліків, найбільш численними у насадженнях Кременецьких гір, є нориця руда (Myodes glareolus) (16,9 ос. на 100 пастко-діб) і мишак жовтогрудий (Sylvaemus tauricus) (15,4 ос. на 100 пастко-діб). Нориця руда чисельно
переважає над мишаком жовтогрудим у чистих насадженнях з однією головною
породою, а в насадженнях з кількома домінуючими породами навпаки – чисельно
переважає мишак жовтогрудий. Частка мідиці звичайної (Sorex araneus) у загальній чисельності дрібних ссавців найменша – 5,6%.
Об’єднуючою рисою досліджень на території Кременецьких гір є те, що
протягом останніх 2 років спостерігається тенденція до зменшення кількості облікованих особин, їх видового різноманіття та частоти трапляння. Щільність населення у різних біотопах також не однакова. Сам по собі рівень чисельності окремих видів мало свідчить про стан популяції. Важливими показниками динаміки
є розмах і амплітуда коливань. В умовах антропогенного впливу зміни чисельності гризунів супроводжуються різкими та швидкими перепадами. На це пливають
і абіотичні фактори: кліматичні умови, розвиток рослинного покриву, особливості
рельєфу. Проте найбільший вплив на чисельність гризунів має господарська діяльність людини.
Виходячи з цієї проблематики і спираючись на сучасні погляди щодо таксономії дрібних ссавців, спостереження за дрібними ссавцями є необхідними для
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вирішення низки питань щодо шляхів формування й антропогенно обумовлених
змін фауни регіону і є базовими при проведенні еколого-фауністичних досліджень,
а також важливою складовою при розробці та втіленні програм моніторингу і збереження фауни даного регіону.
1. Виноградов Б.С. Грызуны фауны СССР / Б. С. Виноградов, И. М. Громов. – Изд. 2-е,
доп. и испр. – Л.: Наука, 1984. – 273 с.
2. Загороднюк І.В. Польовий визначник дрібних ссавців України // Праці Теріолог. школи. –
К. – 2002. – Вип. 5. – 60 с.
3. Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. – Львів: Вища школа, 1973. – 254 с.
4. Zawadski A. Fauna der galizisch-bukowinischen Wierbelthieren. – Stuttgart, 1840. – 195 S.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РАДІОНУКЛІДНИХ ВИПАДІНЬ
В АГРОЕКОСИСТЕМАХ ПРИП`ЯТСЬКОГО ПОЛІССЯ
Проневич В.А.

Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ
e-mail: rovnoanton@mail.ru

Радiоактивно забрудненi райони Прип`ятського Полісся в результаті аварії
на ЧАЕС належать до захiдного слiду радiоактивних випадiнь, тому радiацiйна
ситуацiя тут визначається радiонуклiдом 137Cs та 134Cs. Вивчення радiологiчної
ситуацii в забруднених районах Волинського Полісся показує, що цей регiон
вiдзначається надзвичайно високим надходженням радiоцезiю в органiзм людини
через харчовi продукти. Це пояснюється специфiчними особливостями полiських
ґрунтiв – легким гранулометричним складом, низьким вмiстом гумусу й елементiв
живлення, низькою ємнiстю поглинання та ступенем насиченостi основами при
високiй кислотностi, якi в комплексi створюють винятково сприятливi умови для
мiграцii радiонуклiдiв і їх накопичення у продукцiї лісів та угідь. Для створення
умов безпечного проживання населення на забруднених територiях i використання природних угiдь для виробництва продукцiї необхiднi системний аналiз та прогнозування радiоекологiчного стану цих територiй, розробка і впровадження таких технологiй ведення виробництва, якi б виключали надходження радiонуклiдiв
в продукцiю та органiзм людини.
Для вивчення мiгpацii pадiонуклiдiв у пpиpодних умовах в 1991–1992 pр. нами
було закладено 12 багатоpiчних стацiонаpних площадок у пiвнiчних pайонах Рiв
ненської областi – Дубpовицькому, Саpненському, Володимиpецькому та Заpiчненсь
кому. Стацiонаpнi площадки закладенi на хаpактеpних для Прип’ятського Полiсся
деpново-пiдзолистих і тоpфових гpунтах, на piзних елементах pельєфу, луках, болотних і лісових угіддях. Визначали щiльнiсть забpуднення мiсцевостi pадiонук
лiдами. Розмipи стацiонаpних площадок 100–150 м2. Вiдбip пpоб проводили один
pаз на piк у кiнцi перiоду вегетацii в 4-кpатнiй повтоpностi. Агpохiмiчнi аналiзи
пpоводили лабоpатоpним методом за загальноприйнятими методиками та методом
pентгено-спектpального флуоpесцентного аналiзу на спектpометpi VRA-30.
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Накопичення радiонуклiдiв рослинами iз ґрунту залежало вiд комплексу
факторiв, серед яких основнi – фiзико-хiмiчнi властивостi радiонуклiдiв, агрохi
мiчна характеристика ґрунту, бiологiчнi особливостi рослин, агротехнiка вирощування культур.
Як показують результати досліджень, на всіх досліджених угіддях основна
частка радіоактивного цезію перебувала у поверхневому шарі 0–10 см, що сприяло підвищеному його надходженню в рослини.
Так, на дослідних площадках у хвойному та листяному лісі з дерново-пiдзо
листими ґрунтами 63–73% 134,137Cs від загальної кількості, містилося у шарi 0–2 см.
На природних луках розміщених на торфових ґрунтах цезій мігрував дещо глиб
ше – в шар 0–5 см (38–42%). Подібна ситуація спостерігалась на болотних масивах
з торфоболотними ґрунтами, де 17–45% радіонуклідів містилося у шарi 0–6 см.
На оглеєних дерново-пiдзолистих ґрунтах природних луків з потужною дерниною 82% цезію розміщувалось практично на поверхні в шарi 0–2 см, що сприяло максимальному їх засвоєнню багаторічними травами, а також можливістю механічного потрапляння до організму тварин при випасанні. На заплавних луках
річки Горинь з такими ж ґрунтами повеневі води сприяли міграції радіонуклідів
у шари 5–6 см (14–67%).
Найвищі коефiцiєнти накопичення рослинами спостерігали на торфових
ґрунтах болотних масивів – 4,32, найнижчі – на оглеєних дерново-пiдзолистих
ґрунтах заплавних лук річки Горинь – 0,13–0,31, що свідчить про перехід цезію на
даних ґрунтах у менш рухливі органо-мінеральні сполуки. Коефiцiєнти переходу
134,137
Cs з ґрунту в рослини високi на торфовому ґрунтi болотних угідь – 44,09,
а також дерново-пiдзолистих відмінах лісових масивів 10,24–13,01, найнижчі – на
заплавних луках річки Горинь 0,81–1,57.
Під час переорювання природного сінокосу та повторному його залуженні
134,137
Cs рiвномiрно розподілялися за профiлем ґрунту. У шарi 0–5 см було зосереджено 5–14% від загальної його кількості у товщі 0 – 20 см.
Суттєва частка цезiю-137 в ґрунтах природних пасовищ містилася у водо
розчиннiй формi в дерново-пiдзолистому ґрунтi 14,9–34,2%, у торфовому вiдпо
вiдно 40,1–61,3%. В обмiннiй формi в дерново-пiдзолистих ґрунтах цезiй перебував у межах 14,8–23,9%, у торфових ґрунтах порiвняно високий його вмiст спо
стерiгався у верхньому (0–4 см) шарi ґрунту 13,3–17,0%.
Проблема Фрагментації природних оселищ тварин
Решетило О.С.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: reshetylo@yahoo.com

Фрагментація оселищ є однією з найбільш важливих сучасних екологічних
проблем у глобальному вимірі. Природні ландшафти зазнають щораз більшої фрагментації внаслідок розвитку інфраструктури (автошляхи, залізниці, високовольтні
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лінії електропередач тощо). В результаті цього великі за площею неперервні природні ландшафти перетворюються на невеликі розділені напівприродні фрагменти, що не здатні підтримувати популяційних вимог тварин.
Згідно з численними науковими дослідженнями, земноводні є одними з найбільш вразливих тварин до фрагментації їхніх оселищ, які, зазвичай, мають комплексну структуру (репродуктивні водойми, харчові водойми, наземні харчові біотопи, місця зимівель тощо) (Langton, 1989, Vos, Chardon, 1998, Hels, Buchwald,
2001, Puky, 2003). Значна кількість земноводних щороку гине під колесами транспорту, мігруючи навесні від місць зимівель до водойм, де вони дають потомство.
Ця проблема набуває щораз більших масштабів у зв’язку зі зростанням кількості
транспорту та інтенсивності транспортних потоків. Все це може призвести до
швидкого занепаду популяцій земноводних, а й навіть до цілковитого їх зникнення.
Одним із найоптимальніших вирішень цієї проблеми є дефрагментація оселищ тварин за допомогою спеціальних тунелів під шляхами сполучення, або ж
«зелених мостів» над ними, що дає можливість безпечного подолання тваринами
штучних перепон. Такого роду дефрагментаційні конструкції вже протягом кількох десятиліть успішно застосовують на практиці в країнах ЄС, Канаді, США,
Японії тощо. Їхня висока ефективність, зокрема тунелів для земноводних, доведена численними моніторинговими дослідженнями (Jackson, 1996, Briggs, Friesen
vaenge, 1999, Wisniewski, 2001, Baldy, 2002, Новицкий, 2005).
В Україні проблема фрагментації оселищ тварин, а відтак питання їх дефрагментації ще не набули значної ваги; ми лише починаємо робити перші кроки на
цьому шляху. В Україні на сьогодні ще не реалізовано жодного проекту зі встановлення дефрагментаційних конструкцій, хоча будівельні норми, наукові підстави і
відповідні рекомендації для цього існують не перший рік. Проте, на щастя, природні оселища тварин в Україні ще не є настільки фрагментованими, як у високоіндустріалізованих країнах, а вітчизняні науковці щораз більше звертають увагу
на цю проблему.
Отже, і науковці, і суспільство повинні бути більш активними у вирішенні
проблеми фрагментації оселищ, і вірити в те, що наші знання та вміння допоможуть зберегти природні оселища тварин у функціональному стані, а відтак сприятимуть збереженню біорізноманіття.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГНІЗДУВАННЯ ВІВЧАРИКІВ РОДУ PHYLLOSCOPUS
У ЛІСАХ ШАЦЬКОГО НПП
Рогуля А.С.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: Avosetta@ukr.net

У літературі не знаходимо жодних відомостей про оометрію, розміри чи розміщення гнізд вівчариків (рід Phylloscopus), терміни їх гніздування в лісах північно-західної частини України. Особливу складність під час вивчення гніздування
становить пошук гнізд наземногніздних видів птахів. Крім звичайних методів
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дослідження процесу гніздування, тут необхідні ще й спеціальні методики для
ефективного виявлення гнізд таких птахів. Ці методи ґрунтуються на особливостях гніздової поведінки на різних етапах гніздування (Зимин, 1983).
Ми вирішили поповнити інформацію про терміни гніздування, розміри кладок, гнізд, закономірності їх розміщення на місцевості в умовах лісонасаджень на
території Шацького НПП. Наші дослідження проводили протягом червня 2012 р.
Пошук гнізд ми проводили у період вигодовування пташенят (в цей час, їх найлегше виявляти). Літом 2012 р. це був початок – середина червня. В цей час гнізда
можна знайти, спостерігаючи, куди дорослі птахи носять корм. Використовуючи
ці методики, в околицях та на території біолого-географічного стаціонару ЛНУ ім.
І. Франка, нам вдалося виявити 14 гнізд вівчариків, зняти проміри гнізд
і закільцювати 50 пташенят. Найлегше виявилося працювати з вівчариками жовтобровими – Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793), через те, що вони часто будують свої гнізда на ділянках, де немає трав’яного покриву або він розміщений острівково, а також через рідкий підріст. Це створює кращу видимість ділянки де
розміщене гніздо. Ми виявили і опрацювали 8 гнізд цього виду. Вівчарики-ковалики Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) і вівчарики весняні – Phylloscopus
trochilus (Linnaeus, 1758) мостять свої гнізда серед трав’янистої рослинності, часто в основі купин, крім того, гніздові ділянки в них дещо більші й розміщуються
переважно в ділянках густого підросту (у випадку вівчариків-коваликів) і на ділянках розрідженого лісу, чи узлісся (у випадку вівчариків весняних). Це обмежує
видимість при пошуку їх гнізд (Рогуля, 2013). Тому ми виявили і проміряли лише
6 гнізд обох видів: 2 – вівчариків весняних і 4 – вівчариків-коваликів. Варто відзначити, що в усіх гніздах коваликів у лотку було виявлене пір’я. Також скажемо,
що в гніздах вівчариків жовтобрових його зовсім не було. Ми також звернули увагу на розміщення вхідного отвору гнізда. У всіх 14 досліджених гніздах льоток
був розміщений у напрямку на південь (9 гнізд) і південний схід (5 гнізд). Очевидно, таке розміщення сприяє кращому обігріву гнізда протягом дня.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІПИХИ КРУШИНОВИДНОЇ
ДЛЯ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ
Романюк О.І., Шевчик Л.З.

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інститут фізико-органічної хімії
і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Львів
e-mail: lesyashevchik@gmail.com

Видобуток, транспортування та переробка нафти неминуче супроводжуються забрудненням навколишнього середовища, в першу чергу, ґрунтів. Забруднені
ґрунти стають джерелом вторинного забруднення повітря, ґрунтових та підземних
вод. Тому очищення нафтозабруднених ґрунтів є актуальним завданням.
Нами вперше використано рослини обліпихи крушиновидної (Hippophae
rhamnoides L.) для підвищення ступеня очищення ґрунтів від нафти та зниження
токсичності. Дослідження проводили в польових умовах протягом п’яти років на
нафтозабруднених відвалах озокеритової шахти м. Борислава.
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Встановлено, що обліпиха крушиновидна успішно адаптується до екстремальних умов нафтозабруднених ґрунтів, які внаслідок набутої гідрофобності періодично можуть бути як підтопленими, так і пересушеними. Завдяки азотофіксуючій здатності кореневої системи, обліпиха забезпечує себе джерелом мінерального
живлення і оптимізує баланс між азотом та вуглецем у нафтозабрудненому ґрунті.
Доведено, що рослини обліпихи стовідсотково приживаються як на слабо,
так і на сильно забруднених ґрунтах (97–150 г нафти на 1 кг ґрунту) і суттєво прискорюють процес біодеградації нафти. H. rhamnoides зменшують кількість нафти
у ґрунті вже у перший рік росту на 76,7–84,6%, а на четвертий рік на 92,7% за початкового забруднення ґрунту нафтою 123 г/кг.
Показано, що H. rhamnoides динамічно знижують токсичність ґрунту. Так,
відносна схожість насіння тест-культури Linum usitatissimum L. зростає від 0 до
108,57% протягом чотирьох років фіторекультивації. При цьому покращуються
мікробіологічні показники ґрунту – кількість гетеротрофів зростає у 104 разів, деструкторів нафти у 6×102 разів порівняно з нерекультивованим ґрунтом.
Встановлено, що використання обліпихи крушиновидної,для очищення нафтозабруднених ґрунтів забезпечує багаторічну пролонгацію фітомеліоративної
дії завдяки утворенню куртин і характеризується можливістю використання як на
рівнинних, так і на насипних сильнозабруднених ґрунтах.
Таким чином, обліпиха крушиновидна є перспективною рослиною для фіторекультивації нафтозабруднених ґрунтів.
ВАЖКІ МЕТАЛИ У ШКАРАЛУПІ ЯЄЦЬ КОЛОВОДНИКА ЗВИЧАЙНОГО
НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ
Савицька О.М, Гец С.Р.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: o-savytska@ukr.net

Необхідність моніторингу екологічного стану водно-болотних угідь визначається значним зростанням антропогенного впливу на довкілля, який проявляється передусім у накопиченні в екосистемі важких металів. Використання птахів
як біологічних індикаторів екосистем, зокрема вивчення закономірностей накопичення різних хімічних елементів, у тому числі і важких металів, в їх організмі та
пір’ї є достатньо відомим.
Коловодник звичайний, або травник (Tringa totanus) – прибережний птах родини Баранцевих (Scolopacidae). Вид поширений майже по всій Європі. В Україні
гніздовий, перелітний вид.
Травники здобувають їжу, бродячи у мілкій воді або по берегу, де вони збирають здобич на поверхні ґрунту або з верхніх шарів мулу. Основу їх їжі становлять личинки комах, в меншій кількості трапляються дорослі форми, головним
чином жуки і клопи. Крім комах, ці птахи ще їдять молюсків і павуків. Травники
знищують хижих водяних комах, які є шкідниками рибного господарства. Коловодник звичайний є типовим видом водно-болотних угідь.
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З метою визначення екологічного стану водно-болотних угідь заходу України досліджували вміст важких металів (хрому, нікелю та свинцю) у шкаралупі
яєць коловодника звичайного. Матеріал зібраний протягом 2008–2010 рр. у Шацькому НПП, Рівненському природному заповіднику та Чолгинському орнітологічному заказнику І.В. Шидловським та опрацьований за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С115-М1 (полум’я ацетилен-повітря, дейтерієвий коректор фону, комп’ютерно-аналітичного комплексу КАС-120).
Встановлено, що вміст хрому у шкаралупі яєць коловодника коливався загалом у межах 6,85-2,07 мкг/г сух. реч., а його найвищий вміст був зафіксований
у 2010 р. на Волині та Рівненщині, найнижчий – у 2009 р. на Волині.
Джерела забруднення середовища свинцем – кольорова металургія, спалювання вугілля, нафти, виробництво акумуляторів і автотранспорт, тому що в бензин додається тетраетилсвинець. Одне з джерел забруднення водойм – застосування свинцевого мисливського дробу. Свинець потрапляє в організм як через шлунково-кишковий тракт, так і через легені. Його розчинні сполуки (ацетат, хлорид,
окис, тетраетил) легко акумулються. Виділяється через шлунково-кишковий тракт,
зі сечею, потом і слиною. Акумулюється у кістках, печінці та нирках. Літературні
дані свідчать, що вміст свинцю в тілі дрібних горобиних птахів може коливатися
у широких межах – від 0 до 265 мкг/г (в середньому 11,26 +34,88 мкг/г сух. реч.).
Вміст свинцю виявився найнижчим у шкаралупі яєць коловодника з Рівненщини
(2,69 мкг/г сух. реч.), а найвищим – з Чолгинського заказника (6,83 мкг/г сух. реч.).
Зважаючи на те, що свинець акумулюється в організмі у великих концентраціях
при його надлишку у середовищі проживання, можна вважати території дослідження не забрудненими даним металом.
Основне джерело забруднення середовища нікелем – спалювання кам’яного
вугілля. Вміст нікелю в тілі дрібних горобцеподібних птахів, згідно з літературними
даними може варіювати в широких межах від 0 до 59,3 мкг/г (у середньому 5,46 +
8,22 мкг/г сух. реч.). На досліджених територіях вміст нікелю у шкаралупі яєць коливався у межах від 2,95 до 5,75 мкг/г сух. реч. Відзначено зміну концентрації нікелю у пір’ї протягом року – найвищий вміст його виявлено у жовтні (16,63 мкг/г сух.
реч.) і значно нижчий – у червні (2,03 мкг/г сух. реч.).
Отримані дані свідчать про можливість використання показника вмісту важких металів у шкаралупі яєць водно-болотних птахів як індикатора стану довкілля, зокрема рівня його антропогенного забруднення.
КОМАХИ-ЗАПИЛЮВАЧІ PULMONARIA FILARSZKYANA JAV.
(BORAGINACEAE) УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Сачок О.С.

Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: oksachok@rambler.ru

Роль безхребетних тварин, у тому числі комах, в природних екосистемах різноманітна. Важливим для еволюції рослин є форичний тип зв’язку з комахами,
який зводиться до розповсюдження пилку рослин при перехресному запиленні.
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Цей взаємозв’язок настільки тісний, що відхилення у взаємовідносинах стають
причиною того, що рослини можуть залишитись без повноцінного насіння, і до
втрати кормової бази для комах.
Протягом досліджень 2010–2013 рр. нами досліджено консортивні зв’язки з
квітковими рослинами різних родин: Dipsacaceae, Apiaceae, Asteraceae та Boragina
ceae. Основну увагу ми зосередили на дослідженні видового складу комах-запилювачів Pulmonaria filarszkyana Jav. (Boraginaceae) – рослина з шорстким опушенням стебла, 30–50 см висотою. Цвіте в червні–липні. Трапляється в лісовому та
субальпійському поясі, на луках, криволіссі на висоті 1 000–1 650 м н.р.м.
Дослідження видового складу і частоти відвідування комах-запилювачів
проводили на північно-східному макросхилі Українських Карпат, на території біологічного стаціонару Інституту екології Карпат НАН України. Матеріалом для дослідження видового складу комах-запилювачів слугували власні збори і спостереження протягом вегетаційних періодів 2010–2013 рр.
Для Pulmonaria filarszkyana Jav. характерна значно менша кількість комахзапилювачів – 11 видів, порівняно з іншими видами рослин. Серед комах найчастіше траплялися політрофні види: Heriades trumcorum L., Sphecodes gibbus L.,
Bombus lucorum L., Bombus pratorum L. та видоспецифічні комахи з роду Andrena:
(Andrena combinata Ch., Andrena dorsata K.) з частотою відвідування (0,04–0,06).
Висока чисельність сирфід на квітках медунки пояснюється тим, що трубчаста
форма квітки є менш доступною для інших видів комах, зокрема бджолиних.
Таким чином, з’ясувавши видовий склад комах-запилювачів рослин, можна
краще зрозуміти процеси та механізми виживання рослин в умовах високогір’я
Українських Карпат, причин динаміки чисельності їх популяції.
ГІДРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗЕРНИХ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: Озеро Чорне мале
Ситник Ю.М.*, Шевченко П.Г.**, Хомік Н.В.***

* Інститут гідробіології НАН України, Київ
** Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
*** Шацький національний природний парк, Світязь

Дана стаття – продовження серії наукових публікацій щодо вивчення гідрохімічного стану озер Шацької групи в кінці ХХ–го та на початку ХХІ–го ст., виконане науковцями Києва та Шацька [5–11]. Гідроекосистема оз. Чорне мале мало
досліджена [3, 4, 9–11].
Постановка наукової проблеми та її значення. Основною метою проведення спостережень і контролю за станом та рівнем забруднення водних об’єктів
є отримання даних про якість води, необхідних для здійснення заходів з її охорони
та раціонального використання.
Оз. Чорне мале належить до групи малих озер Шацького НПП. Площа оз. Чорне мале становить 37 га, довжина – 875 м, довжина берегової лінії – 2,1 км, ширина –
525 м, глибина: середня – 1,2 м, максимальна – 2,5 м, об’єм води – 0,4 млн м3 [4].
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Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Дана робота – складова частина серії наукових робіт щодо гідрохімічного вивчення озер Шацької групи [5–8
та ін.]. Частково матеріали щодо гідрохімії оз. Чорне мале надруковані [3].
Методи та матеріали. Визначення гідрохімічних показників виконано за
загальноприйнятими стандартними методиками хімічного аналізу поверхневих
вод [1, 2]. Проби води для дослідження відбирали із поверхневого горизонту співробітники Інституту гідробіології НАН України (м. Київ), Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та Шацького національного природного парку (с. Світязь).
Результати наукових досліджень і їхнє обговорення. Уже підкреслювалось, що у гідроекологічному відношенні, та гідрохімічному зокрема, Шацькі озера дуже нерівномірно досліджувались починаючи із 1946 р. [12]. Частково, за літо
1989 р. результати деяких гідрохімічних вимірів оз. Чорне мале приведені у роботі [3]. Робота була виконана російськими дослідниками до початку наших гідроекологічних досліджень.
Вода у оз. Чорне мале за гідрохімічним складом належить до гідрокарбонатнокальцієвої, мінералізація невисока. Концентрація азоту Nзаг у воді становить у поверхневому шарі – 0,93 мг/дм3, фосфору (Pзаг) – 0,028 мг/дм3. Прозорість води – 1,1 м;
колірність – 42º, рН – 8,0; О2, % насичення: поверхневий шар – 75,1; електропровідність – 126; індекси трофності за Карлсоном (Iсhl – 43, ISD – 59) [3].
Оз. Чорне мале досліджували навесні 2001 р. Отримані матеріали викладені
у таблиці.
Хімічні показники води озера Чорне мале Шацького НПП у травні 2001 р.
Хімічний показник
рН води, одиниці рН
Амоній-іон, мг N/ дм3
Нітрити, мг N/ дм3
Нітрати, мг N/ дм3
Фосфати, мг Р/ 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
Окисність перманганатна, мг О/дм3
Окисність біхроматна, мг О/дм3

Вимоги
рибогосподарських
нормативів
6,5–8,5
до 1,0
0,05
до 2,0
0,5
до 2,0
40–60
до 30
25–40 (200)
10–30
300 – 1000
1,5–7,0
10–15 (30)
до 50 (100)

Оз. Чорне мале
7,5
0,20
0,008
0,10
0,02
≤ 0,05
35,4
5,5
11,2
28,0
168,0
2,2
13,2
31,5

Отримані матеріали та їх аналіз вказують на добрий гідрохімічний стан води
оз. Чорне мале. Жоден із показників не перевищує рибогосподарські нормативи.
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НОВІ ВИДИ МОХІВ (BRYOPHYTA) НА ВІДВАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ
Соханьчак Р.Р.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: stentor62@gmail.com

Відвали вугільних шахт – техногенно змінені території, які займають значну
частину антропогенних форм рельєфу. Проблема їх біологічної рекультивації є
актуальною і потребує невідкладного вирішення. Хоча питання щодо участі мохоподібних у заростанні цих територій привертало увагу багатьох учених, на сьогодні воно недостатньо вивчене. У літературних джерелах для відвалів Червоноградського гірничопромислового району наведено від трьох (Башуцька, 2006) до 38
видів мохоподібних (Лобачевська, 2012), для відвалів Львівсько-Волинського басейну – 71 вид (Кузярін, 2013). Під час вивчення видового складу мохоподібних на
відвалах Червоноградського гірничопромислового району нами виявлено шість
раніше не визначених для цієї території видів мохів.
Polytrichum formosum (Hedw.) G.L.Sm. Верхоплід. Рослини великі, темнозелені. Стебло довжиною 5–10 см. Листки сухі, слабо прилеглі до відігнутих і закручених, вологі далеко відстовбурчені, поступово загострені, край пильчастий
майже до основи відгорнутої частини листка, зубці гострі, одноклітинні. Жилка
виступає коротким червоно-бурим наконечником. У Північній півкулі поширений
переважно у бореальній та неморальній областях, у горах, степах (Игнатов, Игнатова, 2004). Вид трапляється на всій території України – від Закарпаття до Кримських
гір та до Лівобережного Злаково-Лучного степу (Бойко, 2007). Нами мох виявлено
на східному боці вершини відвалу шахти «Надія» біля валуна запеченої породи.
Ditrichum heteromallum (Hedw.) Britton. Верхоплід. Рослини малі, в густих і
часто великих дернинах, світло- чи жовто-зелені, злегка блискучі. Стебло довжиною 2–7 мм. Листки від прямо до далеко відстовбурчених, із яйцеподібної основи
різко звужені у довгу жолобчасто-шилоподібну верхівку, край листка суцільний,
плоский, жилка не різко відмежована, заповнює більшу частину верхівки листка,
її ширина становить близько 1/5 ширини основи листка. Спорофіти відсутні. Вид
поширений у Західній Європі, на Далекому Сході. В Україні трапляється від Карпат до Правобережного Злаково-Лучного Степу. Нами виявлений на західному
боці вершини відвалу шахти «Надія» на валуні запеченої породи.
Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs. Бокоплід. Рослини малі, у ніжних плоских плетивах, зелені або жовто-зелені. Стебло простягнене, перистого
галуження, слабо облистнене. Стеблові листки із яйцеподібної чи округлої основи
різко звужені у довгу, вузько загострену жолобчасто-шилоподібну верхівку, не
низбіжні, край плоский. Спорофіти відсутні. Вид трапляється на території від північної тайги до степових районів. В Україні вид поширений практично на всій її
території – від Закарпаття до Південного Криму та Донецького Лісостепу. Нами
виявлений на західному схилі відвалу шахти «Візейська» на перегорілій породі.
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Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. Бокоплід. Рослини великі, у пухких,
плоских плетивах, жовтувато-зелені, блискучі. Стебло простягнуте, всебічно
облистнене, правильного перистого галуження, довжиною до 10 см. Листки яйцеподібні, зверху заокруглені та різко звужені у довгу волосоподібну верхівку, до
основи слабо заокруглені та широко низбіжні, сильно ввігнуті. Спорофіти відсутні. Вид поширений у бореальній та гемібореальній зонах Євразії, Північній Африці та Гімалаях. На території України вид трапляється від Карпат до Лівобережного
Лісостепу. Нами виявлений на західному боці підніжжя та південному боці вершини відвалу шахти “Надія” на перегорілій породі.
Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. Бокоплід. Рослини середніх розмірів, утворюють густі, плоскі плетива, густо золотисті чи бурувато-зелені, блискучі. Стебло простягнене, часто прикріплене до каменів ризоїдами,
більш-менш густо всебічно облистнене, правильного перистого галуження. Стеблові листки прилягаючі або прямо відстовбурчені, яйцеподібно-ланцетні, до вершини поступово загострені, до основи поступово заокруглені, злегка низбіжні,
сильно ввігнуті, не складчасті. Листки на гілках дрібніші, вужчі, пильчасті, жилка
часто закінчується невеликим шипиком. Вид трапляється від гірських районів
Арктики до тропічних широт. Поширений у Карпатах, Прикарпатті, на Поліссі та
Опіллі. Нами виявлений на північному схилі відвалу шахти “Надія” у заростях
берези та осики.
Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen. Бокоплід. Рослини в пухких
плетивах, зелені або жовто-зелені. Стебло довжиною до 5 см, більш-менш правильного перистого галуження, гілочки сильно облистнені. Стеблові листки відстовбурчені або далеко відстовбурчені, яйцеподібно-трикутні до яйцеподібних,
поступово загострені, найширші становлять 1/7 довжини листка, злегка загорнуті,
не складчасті, біля основи різко заокруглені та вузько чи широко низбіжні, жилка
до 0,9 довжини листка. Листки гілочок відстаючі до слабо відігнутих, ланцетні,
поступово загострені, жилка закінчується у вузькій верхівці листка. Спорофіти
відсутні. Вид трапляється в областях середньої та південної тайги, спорадично у
зоні хвойно-широколистяних лісів. В Україні поширений від Карпат до Лівобережного Злаково-Лучного Степу. Нами мох виявлено на північно-східному схилі,
східній терасі та на західному боці вершини відвалу шахти “Надія” на перегорілій
породі, у заростях сосни та берези.
Зразки мохоподібних визначено за роботами: Бачурина, Мельничук (1987,
1988, 1989, 2003), Игнатов, Игнатова (2003, 2004). Вони зберігаються у гербарії
Інституту екології Карпат НАН України.
Висловлюю подяку к.б.н. І.С. Данилківу за критичну перевірку зразків мохів.
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МОРФОЛОГІЧНИЙ ТА ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ
ЗЕЛЕНИХ ЖАБ (PELOPHYLAX) ВОДОЙМ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Стах В.О.*, Белоконь М.М.**, Хамар І.С.*, Белоконь Ю.С.**, Решетило О.С.***
* Львівський національний університет імені Івана Франка
** Інститут загальної генетики імені М. І. Вавилова РАН, Москва
***Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail:vstax_77@mail.ru

На даний час актуальним серед сучасних напрямків зоології є дослідження
тварин з особливим характером таксономічного статусу та специфічних еволюційних взаємовідносин, що ми і спостерігаємо у представників роду водяних жаб.
Зелені жаби представлені у Львівській та Волинській областях трьома видами:
жабою озерною – Pelophylax ridibundus [Pallas, 1771], ставковою – Pelophylax
lessonae [Camerano,1882 «1881»] та їх гібридом – їстівною – Pelophylax esculentus
[Linnaeus, 1758]. Оскільки в даному випадку спостерігається нетрадиційне успадкування при утворенні гібридних форм та передавання у мейозі лише, як правило,
геномів одного із батьківських форм, то це і стало причиною стверджень про причетність останнього виду до нової еволюційно-таксономічної одиниці – «клептону» та про наявність напівклонального розмноження.
Визначення видової приналежності земноводних, роду Зелені жаби, в польових умовах є досить непростою справою. Ця робота є не завжди точною. Літературою описується небагато методів польової діагностики (Тарарщук, 1985).
Найбільш поширений метод визначення полягає у порівнянні задньогомілкових
зчленувань (Некрасова О.Д., Морозов-Леонов С.Ю., 2001). Проте жоден із методів
польового визначення не дає точного видового розподілу (Lada, 1995). Тому найточнішим є використання комплексного діагностування за допомогою морфометричних і генетичних діагнозів.
Метою нашої роботи було з’ясування особливостей морфологічних ознак і
проведення мікросателітного аналізу ДНК зелених жаб Львівської та Волинської
областей. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати
основні таксономічно важливі морфологічні ознаки та їхню мінливість; перевірити
і підтвердити точність визначення видів за допомогою мікросателітного аналізу.
Матеріал відбирався в польових умовах за допомогою сачка, згідно із загальноприйнятими у батрахології методиками. На початку досліджень проведено
аналіз, до якого залучили 24 морфометричні ознаки статевозрілих особин зелених
жаб. При описі фенотипу водяних жаб використовували 9 ознак, враховуючи їх
кілька станів (Таращук, 1989; Некрасова, 2002; Balletto, 1986). ДНК виділяли із
фіксованих у 70% етиловому спирті м’язових тканин, а також із зразків слини, зібраних на ватні палички. У результаті аналізу літературних джерел і лабораторного тестування нами були відібрані 10 пар праймерів для ампліфікації мікросателітних локусів у зелених жаб. Після ампліфікації ПЛР-продукти зберігали при температурі -18°С до проведення електофорезу. Електрофоретичне розділення отриманих фрагментів ДНК проводили в 6% поліакриламідному гелі, з використанням
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трис-ЕДТА-боратного електродного буферу (ТБЕ) в камерах для вертикального
електрофорезу VE-20 (виробництво ООО «Хеликон», Росія).
Результати: З 30.04.2011 до 06.10.2012 року нами було відібрано 94 особини зелених жаб. А саме: 55 особин (59%) Pelophylax ridibundus, 20 (21%) –
Pelophylax lessonae та 19 (20%) – Pelophylax esculentus.
Індекс F/T – найбільш поширений діагностуючий показник при визначенні
видової приналежності. Одними літературними джерелами наводяться дані, за
якими можна визначати вид з допомогою F/T (Писанець, 2007), проте іншими
спростовується чіткий видовий розподіл за допомогою цього індексу (Lada, 1995).
Генетичний аналіз підтвердив видову приналежність у 70% особин, визначених за
допомогою індексу F/T.
Оскільки морфологічні показники водяних жаб варіабельні, то точне визначення виду лише за допомогою таких показників, як забарвлення резонаторів, висота внутрішньоп’яткового горбка та характер стику гомілкових зчленувань, є неточним. Тому для достовірності результатів потрібно враховувати і генетичні дані.
У результаті факторного аналізу генотипів зразки, визначені морфологічно
як P. lessonae № 40, 73, 50, 51, 53 і P. esculentus № 62, 66, 74 були віднесені до
P. ridibundus. Зразки P. ridibundus № 59, 79, 81, 82 і P. esculentus № 44, 60, 63 – до
P. lessonae. Зразки P. lessonae № 69, 54, 57, 58, 89, 93 і P. ridibundus № 45, 64, 85,
55 – до P. esculentus. Слід зазначити, що генотипи зразків 45 64, 69 і 93 за локусом
Rrid059А повністю відповідали P. ridibundus, але в локусі RLCA1b5 вони несли,
крім варіанту, властивого для P. ridibundus, алель 123, характерний для P. lessonae.
А зразок 85 відповідав за генотипом локусу Rrid059АP. lessonae, а в локусі RLCA1b5
один із алелей мав від P. ridibundus.
Особини № 45, 64, 69, 85 і 93 – гібриди, тому їх генотип (P. esculentus) збагачений генами, як P. lessonae, так P. ridibundus. Зразок № 45 – за індексом F/T визначений був як P. ridibundus, а горло і черево світле, що є характернішим для
P. lessonae. № 64 за індексом F/T, який становить 0,8, був віднесений до P. ridibundus
(генотип за локусом Rrid059А повністю відповідає P. ridibundus), проте світле забарвлення горла та черева може вказувати на наявність у генотипі генів P. lessonae
(в локусі RLCA1b5 алель 123, характерний для P. lessonae). Особина № 69 за допомогою індекса F/T = 1,09 була визначена як P. lessonae, на це вказує і світле забарвлення горла (локус RLCA1b5 несе алель 123, характерний для P. lessonae). Генотип
цього зразка по локусу Rrid059А повністю відповідає P. ridibundus, у особини
було виявлено темне забарвлення черева, що і є характерним для P. ridibundus.
Особина № 85 морфологічно визначена (за допомогою індекса F/T = 0,8), як
P. ridibundus (частину генотипу цього виду, виявлено у цієї особини завдяки локусу RLCA1b5, який мав один з алелей властивих для P. ridibundus) із світлим забарвленням горла та черева, що є притаманним для P. lessonae (за локусом Rrid059А
відповідає P. lessonae). № 93 – особина морфологічно визначена, як P. lessonae за
допомогою індекса F/T, який становить 1,06. І на генетичному рівні вона має частину геному цього виду (локусі RLCA1b5 виявлений алель 123, характерний для
P. lessonae). Однак темне забарвлення горла і черева може вказувати на генотип
P. ridibundus, який був виявлений за допомогою мікросателітного аналізу (локус
Rrid059А повністю відповідає P. ridibundus).
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Отже, в польових умовах неможливим є використання мікросателітного аналізу ДНК, проте для достовірності результатів слід враховувати як морфометричні
проміри і стани фенотипових ознак, так і результати факторного аналізу.
ВПЛИВ ПОСТАГРОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
КОЛИШНІХ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ
ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКИХ БЕСКИДІВ
Сторожук І.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: IvankaStorozhuk@gmail.com

На даний час площа сільськогосподарських земель, що розташовані у межах
Верхньодністровських Бескидів Українських Карпат, зменшується. Порівняння сучасної структури землекористування з картографічними даними В. Кубійовича показало, що за період від 1900 до 2000 рр. у північній низькогірній частині Верхньодністровських Бескидів площі під ріллею зменшилися на 14–37%, а сільськогосподарських угідь загалом – на 23–48% (Сливка, 2011). На місці агроценозів формуються фітоценози сильватизаційної серії зі складом рослинних угруповань, що зумовлює постагрогенну трансформацію колишніх орних ґрунтів, зокрема зміну морфологічних, хімічних і мікробіологічних властивостей (Телеснина, 2012; Хохлов, 2012).
Дослідження проводили зі зразками ґрунту, відібраними на двох трансектах.
Закладені трансекти охоплюють різні стадії лісовідновної сукцесії: рілля → сіножать → пасовище → рідколісся → узлісся → зімкнутий мішаний ліс. Обидві трансекти за фізико-географічним районуванням розташовані в районі Верхньодністровських Бескидів Середньогірно-скибової області Зовнішніх Карпат, а саме:
перша (територія села Топільниця) – в межах долини річки Дністер, його правої
притоки річки Топільниця, процеси спонтанної сильватизації на цій території тривають близько 20 років; друга (територія села Гвоздець) – в урочищі Дмитрики,
в межах долини річки Дністер, його правої притоки річки Гвоздянка, на цій території процеси спонтанної сильватизації тривають уже понад 60 років.
Встановлено, що за гранулометричним складом ґрунти на досліджуваних
трансептах належать до легко- та середньосуглинкових відмін. Постагрогенна
трансформація призводить до перерозподілу фракцій фізичного піску та фізичної
глини за рахунок зміни антропогенних факторів ґрунтоутворення на природні
(див. таблицю).
У верхніх горизонтах досліджуваних ґрунтів реакція середовища є кислою
і слабокислою, вниз по профілю кислотність зменшується або ж залишається такою самою, що пов’язано із попереднім сільськогосподарським обробітком земель. Діапазон зміни кислотності від нейтральних значень на ріллі до слабокислих на лісових ділянках залежить від тривалості вторинної сукцесії.
Динаміка вмісту вуглецю у верхніх гумусових горизонтах у процесі сильватизації має тенденцію до збільшення на лісових ділянках, незважаючи на щорічне
внесення органічних добрив. Це пов’язано зі зміною рослинних угруповань, зокрема, зміною кількості та якісного складу рослинного опаду.
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Фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів колишніх орних земель
Верхньодністровських Бескидів
Стадії сукцесії,
індекси горизонтів

Гранулометричний склад

рН
водне

рН
сольове

вміст Сорг, %

с. Топільниця
Рілля

Н(ор) Піщанисто-середньосуглинковий

6,42

5,00

1,72

Сінокіс

Н(ор) Піщанисто-середньосуглинковий

5,32

3,84

0,98

Рідколісся
Узлісся
Зімкнутий
похідний ліс

Н

Грубопилувато-середньосуглинковий

5,35

3,88

1,26

Нр

Піщано-легкосуглинковий

5,26

3,83

1,68

Нd

Супіщаний

4,84

3,75

1,16

Нр

Піщано-легкосуглинковий

5,45

3,96

0,85

Н

Піщано-легкосуглинковий

4,18

3,24

2,49

Нр

Піщано-легкосуглинковий

4,26

3,17

1,75

с. Гвоздець
Рілля

Н(ор) Піщано-легкосуглинковий

7,33

6,89

1,92

Пасовище

Н(ор) Піщанистосередньосуглинковий

6,34

5,07

1,44

Н(ор) Піщано-легкосуглинковий

5,18

3,95

2,34

Рідколісся
Узлісся
Зімкнутий
похідний ліс

Нр

Піщано-легкосуглинковий

5,24

3,93

1,61

Нd

Піщано-легкосуглинковий

5,05

3,85

2,12

Нр

Піщанисто-середньосуглинковий

5,28

3,91

1,29

Н

Піщанисто-середньосуглинковий

5,34

3,95

1,68

Нр

Піщанисто-середньосуглинковий

4,05

5,22

0,75

Узагальнюючи вищенаведені результати, можна засвідчити, що постагрогенна трансформація колишніх орних земель сіл Топільниця та Гвоздець впливає
на зміну морфологічних і фізико-хімічних властивостей верхніх горизонтів ґрунтових профілів, зумовлюючи їх поступовий перехід від дерново-буроземного до
буроземного типу ґрунтоутворення.
гідроакустичні дослідження озера світязь Шацького НПП
Трофимчук О.М., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Радчук І.В., *Мокрий В.І.,
Юрчук П.В.**, Хомік Н.В.**, Матейчик В.І.**
Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Київ
*Національний лісотехнічний університет України, Львів
**Шацький національний природний парк
e-mail: mokriy@ukr.net

Створення інформаційної бази системи гідроекологічного моніторингу озер
Західного Полісся на основі комплексного використання інформаційно-аналітичних
методів і технологій є актуальним. Батиметрична зйомка озер, дослідження їх морфології та гідроекологічного режиму на сучасному науковому і технічному рівні –
важлива задача для розв’язку проблем, пов’язаних з природоохоронними й рекреаційно-господарськими функціями озерно-лісових комплексів і прилеглих територій.
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Озеро Світязь належить до групи Шацьких озер – найчисленнішої групи
природних вододільних водойм Поліського озерного поясу України, яка розміщена між двома постмаксимальними стадіями кінцевоморенних утворень материкового зледеніння на вододільній крейдовій поверхні рік Західного Бугу і Прип’яті
[1, 2]. Утворення озерних улоговин відбувалося у неоднакових геоморфологічних
умовах екзогенного рельєфотворення (льодовикового, карстового, флювіального),
що вплинуло на їхні морфометричні та морфологічні відмінності й генезис.
Методика досліджень передбачає застосування даних лімнолого-географічного аналізу озерних комплексів Західноукраїнського Полісся для інтерпретації
результатів ехолотного профілювання. Для батиметричних досліджень використовується сучасний гідроакустичний метод, який полягає в ехолотному зондуванні з
синхронною GPS-прив’язкою профілів.
Озеро Світязь – найглибше і найбільше за об’ємом прісноводне озеро України.
Розташоване на території Шацького національного природного парку (НПП). Площа озера становить 2 622,0 га, довжина 9 225 м, ширина 4 000 м, берегова лінія протяжністю понад 30 км. Максимальна глибина, за даними С. Ленцевича [3] та інших
дослідників, становить 58,4 м, що узгоджується з даними [4] та підтверджено нашими дослідженнями. Середня глибина становить 6,9 м, прибережна смуга мілководна.
У 2010–2011 рр. проведено експедиційні дослідження на території Шацького
НПП, під час виконання яких здійснено вимірювання глибини та рельєфу дна
озера Світязь [5]. Проведено ехолотні вимірювання шляхом автоматичного запису
лог файлу з подальшою обробкою в ArcGis і побудовано 3D моделі глибин у модулі розширення 3D Analyst. За результатами досліджень розроблено прототип
макету векторної електронної карти глибин (рисунок), доведено складність рельєфу дна озера Світязь, що узгоджується з даними [1–4, 6].

Прототип макету векторної електронної карти глибин: озера Світязь (Шацький НПП)

Лімнолого-географічні та батиметричні дослідження озер, які формують сучасні ландшафти Західного Полісся, обумовлюють пізнання генезису та моніторингу екологічного стану. Різноплановість використання лімносистем Шацького
поозер’я обумовлює специфіку науково-практичних досліджень. Відпрацьована
методика гідроакустичного вивчення донного рельєфу достатньо ефективна для
детального батиметричного картографування озер Західного Полісся, оскільки
досягається оптимізацією міжгалсової віддалі та кроку зйомки. Її застосування
можливе на будь-яких інших гідрологічних об’єктах, особливо важкодоступних,
завдяки мобільності експериментального обладнання.
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Фрагменти природних екосистем
на межі міських поселень як осередки оселищ
мурашок (Formicidae) та інших тварин
Царик І.Й.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: itsaryk@yahoo.com

У зв’язку з інтенсивним освоєнням природних екосистем навколо міст, зокрема лісових екосистем, відбувається їх істотна фрагментація на суцільно урбанізовані (забудовані) і трансформовані фрагменти зі значним антропогенним впливом.
Для прикладу розглянемо західну межу населеного пункту Брюховичі, де
розташований реабілітаційний кардіологічний центр 7-ї міської лікарні м. Львова
та колишній сиротинець, побудований владикою УГКЦ Андреєм Шептицьким,
який знаходиться на території кардіоцентру і входить до складу його комплексу.
На обмеженій території центру росте низка рідкісних й екзотичних порід
шпилькових дерев (Pinus mugo, Pinus sibirica, Abies concolor, Larix decidua,
Juniperus sabina, Abies nordmanniana, Pinus pallasiana тощо). На цій території трапляються білки, дятли, чорноголові гаїчки, повзики, сойки, припутні, горлиці та
інші види птахів. Серед примітних безхребетних трапляються Lasius niger, туруни, павуки-тенетники та інші. Ця невелика за площею ділянка (кількасот квадратних метрів) є осередком для декількох десятків хребетних і безхребетних видів
тварин, які трапляються і у природних умовах.
Поряд із кардіоцентром зберігся фрагмент природного сосново-грабово-буково-дубового деревостану. Вік окремих з них сягає 100 років, а діаметр стовбурів
на висоті 1,5 м від землі – 70 см і більше. Цей фрагмент природного лісу має розміри 500×700 м. Північний його бік обмежує залізнична колія, а південний – забудована територія смт Брюховичі. За видовим складом тварин вона є подібною
до території кардіоцентру, але окрім цього тут трапляються білки (руда і чорна
форми), мишовидні гризуни, вужі, трав’яна жаба, сіра ропуха, ківсяки, туруни,
черевоногі молюски й організми інших таксономічних груп.
На території цього фрагменту лісу розташовані сім мурашників Formica rufa
різного віку, який можна встановити за їхнім діаметром: два старих мурашники
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з діаметром основи близько 3 м, два середньовікових – 2 м, і три молодих мурашники, діаметр яких не перевищує 1,5 м. Середня відстань між старими мурашниками становить 150 м, зрілими – 100 м, і молодими – 60 м. Просторове розміщення мурашників також має певну закономірність. У західній частині лісу розташований лише один старий мурашник. Розширюючись на схід, досліджуваний фрагмент лісу містить решту шість мурашників. Уся площа лісу пронизана мурашиними «дорогами».
Слід відзначити, що хоча у цьому лісі прибирається побутове сміття, проте все
ж цей фрагмент налічує до п’яти стихійних сміттєзвалищ площею від 10 до 30 м2.
Ці стихійні смітники є осередками істотного забруднення лісу, оскільки вони сформовані головним чином з використаної пластикової тари, будівельних відходів тощо.
Відзначимо, що представлені дані отримані протягом короткого часу шляхом маршрутного обстеження фрагменту природного лісу і території кардіоцентру. Безумовно, ці дані не є повними, проте ми переконалися самі, та сподіваємося переконати
дослідників-ботаніків, зоологів, екологів як науково-дослідних, так і навчальних закладів у потребі вивчати різноманіття живого і особливості його функціонування
у природних фрагментах екосистем на межі з урбаністичними комплексами. На особливу увагу заслуговують і самі урбокомплекси, зокрема такі, де разом трапляються
види рослин, які в таких комбінаціях у природі ніколи не можна побачити.
ТЕОРІЯ НЕЙТРАЛЬНОСТІ В БІОЛОГІЧНИХ УГРУПОВАННЯХ
Царик Й.В.

Львівський національний університет імені Івана Франка

В екології до сьогоднішнього дня панує думка, що в угрупованні популяції
видів повинні займати різні екологічні ніші. Ця екологічна парадигма бере свій
початок від створення математичних моделей в 20-х роках минулого століття В.
Вольтером і А. Лоткою, та експериментальних даних Г.Ф. Гаузе, які він проводив
у 30-х роках. Внаслідок його експериментів був сформульований закон Гаузе – популяції різних видів з подібними екологічними нішами не можуть існувати в одному біоценозі. Сучасне трактування цього закону таке: кількість видів одного трофічного рівня, які живуть разом, не може перевищувати число лімітуючих їх ресурсів, або число спеціалізованих хижаків, що обмежують ріст їх популяцій. Тобто ріст популяції виду обмежується ресурсом або хижаком (ами).
У той же час нагромаджені нові емпіричні дані та їхнє теоретичне осмислення призвели до формування зовсім протилежного висновку: популяції різних
видів можуть існувати в одному біоценозі завдяки подібності своїх екологічних
особливостей.
Слід відмітити, що ця ідея є не зовсім новою, ще в 20-х роках Л.Г. Раменський і Г. Глісон висловлювали подібні міркування щодо рослинних угруповань.
Але ця ідея не була сприйнята позитивно, її розглядали як абсурдне твердження.
Зараз ситуація змінилася завдяки роботам американського еколога С. Хаббела [1] із університету штату Джорджія (США). Він сформулював таку гіпотезу:
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види можуть існувати в одному угрупованні, якщо в розрахунку на одну особину
мають приблизно однакову ймовірність народження, смерті, міграції й видоутворення. Власне ця екологічна еквівалентність й була названа нейтральністю.
Формуванню цієї гіпотези, як стверджує С. Хаббел, суттєво допомогли роботи
Р. Маклртура й Е. Уілсона, які стосуються острівної біографії та власний досвід
дослідження тропічних лісів Коста-Ріки та інших регіонів.
У чому суть досліджень Р. Маклртури й Е. Уілсона ? Ними було встановлено: перше – площа острова лімітує різноманіття видів на ньому; друге – видове
різноманіття угруповань островів забезпечується вселенням і виселенням із них
видів, третє – видовий склад угруповань динамічний. Слід відмітити, що ці вчені
не згадували у своїх працях розходження популяцій різних видів за екологічними
нішами, хоча знали закон Гаузе.
Наступною підвалиною вчення про про нейтральність видів угруповань стали дослідження тропічних вологих лісів, які характеризуються великою різноманітністю видів взагалі і дерев, зокрема. Європейські та азіатські лідери геоботаніки та фітоценологічних шкіл мали справу переважно із бідними на види угруповання, зокрема лісовими (В.М. Сукачов, Т.О. Работнов та інші). Власне такі бідні
на види угруповання: були підґрунтям для розвитку теорії, щодо нішової диференціації популяцій різних видів.
Але ця теорія не працює в угрупованнях, які налічують понад 100 видів дерев на площі в 1га, серед яких є й рідкісні. Постає питання: чому популяції рідкісних видів не витісняються із угруповання популяціями багаточисельними на особини, а відтак, ймовірно, більш сильнішими конкурентами?
У 1970 році американські дослідники Д. Джанзей і Ж. Коппел пояснювали
це явище тим, що рідкісні види в угрупованнях виживають тому, що їх насіння
розноситься на досить далеку віддаль, і їх не можуть з’їсти спеціалізовані хижаки,
які пов’язані трофічними зв’зками з особиною (цей висновок не був підтверджений емпіричними даними). Інша гіпотеза – рідкісні види володіють високою здатністю до виживання їхніх особин на ранніх стадіях онтогенезу, ніж лісові (ця гіпотеза теж потребує емпіричного підтвердження).
С. Хаббел під час обґрунтування принципу нейтральності звернув увагу на
дві умови: перша – угруповання (одного трофічного рівня), яке вивчають є частиною метаугруповання, яке має весь пул видів (приклад, угруповання материка й
угруповання острова); друга – в угрупованні існує обмежене число місць, які можуть зайняти особини видів.
Друга умова була підтверджена його фундаментальними емпіричними даними, отриманими під час вивчення тропічного лісу Барро-Колорадо (вибірка 21457
дерев 225 видів).
Запропонована модель нейтральності Хаббела базується на факті зближення
видів за своїми демографічними характеристиками, перш за все, питомою народжуваністю особин, смертністю, здатністю до колонізації тощо, а також на висновку, що по мірі росту чисельності особин домінуючого виду в угрупованні посилюється внутрішньовидова конкуренція в порівнянні із міжвидовою.
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Модель Хаббела була піддана істотному математичному опрацюванню
П. Єдлером із співавторами. Вони встановили, що чим більш подібні види за своїми демографічними характеристиками, тим більші шанси на їх існування (це теж
потребує свого підтвердження). Цей короткий виклад сучасної проблеми організації угруповань дозволяє зробити такий висновок: по-перше, теорія будови угруповань потребує свого подальшого розвитку; по-друге, теорія нейтральності не заперечує закону Гаузе для маловидових угруповань; по-третє, оскільки екологічна
ніша це багатомірний простір факторів, які потрібні для життя особини популяції і він не встановлений для більшості видів, одночасно відомо, що розходження лише по одному фактору дозволяє популяціям з подібними екологічними характеристиками існувати разом і тоді теорія нейтральності втрачає свій сенс; почетверте в українській екологічній літературі даних щодо нейтральності угруповань обмаль, можна лише вказати на зоологічні роботи екологів із Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара [2].
До написання цієї замітки мене наштовхнула робота А.М. Гілярова [3].
1 Hubbell S.P. The Unified Neutral Theory of Biodiversiti and Biogeography. Princeton;
Oxford, 2001.
2 Прокопенко О.В., Кунах О.М., Жуков О.В., Пахомов О.Є. Біологічне різноманіття Украї
ни. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei) / за заг. ред. проф. О.Є. Пахомова. – Д.:
Видавництво Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 340 с.
3 Гіляров А.М. От ниш к нейтральности в биологическом сообществе // Природа. –
2007. – №. II. – С. 29 – 37.

Формування весняного зоопланктону
водосховища «ГЛИННА Наварія»
Цьонь Н.І.*, Сярий Б.Г.*, Борецька І.М.*,
Бобеляк Л.Й.*, Хижняк М.І.**, Думич О.Я.***

*Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт В. Любінь
**Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
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e-mail: yurafish@ukr.net

Метою роботи було дослідити весняний зоопланктон водойми «Глинна Наварія» (загальною прощею 160 га у зоні Східного Прикарпаття), оцінити його
якісний та кількісний склад.
Зоопланктон водойми у весняний період був представлений нижчими червами Rotifera та ракоподібними ряду Copepoda і підряду Сladocera. Група домінуючих видів зоопланктону формувалась мезосапробними організмами, а саме: типово планктонними формами коловерток Brachionus calyciflorus Pallas (β-α) та
Keratella quadrata O.F. Müller (β-ο), а також безпанцирними коловертками
Asplanchna priodonta Gosse (ο-β).
Наявність у воді оптимальної кількості органічної речовини та низьких весняних температур сприяло розвитку коловерток, що становили від 90,00 до 99,90%
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від загальної кількості зоопланктонтів. Гіллястовусі ракоподібні мали низьку чисельність (їх частка складала 0,00–8,41%), що пов’язано також з інтенсивним виїданням цих організмів рибою. Веслоногі ракоподібні в основному були представлені незрілими копеподитними формами 1–5 стадій розвитку: їх частка змінювалась від 0,06 до 5,94%.
Показники загальної біомаси зоопланктону змінювались у межах 4,40–
18,09 г/м3, а чисельності – 606,30–4011,08 екз./м3. Зокрема, мінімальні їх значення
зафіксовані у районі впадіння річок Ковир та Малечковицької в озеро Глинна Наварія, проте наявний рівень розвитку зоопланктону здатен забезпечити оптимальні умови для вирощування молоді іхтіофауни. Із середини водосховища до його
витоку в річку Шепіт кількісні показники розвитку зоопланктону зростають
у 2–4 рази, що може бути пов’язано із антропогенним чинником, а саме, із розташуванням вздовж берега житлової зони. Позитивним фактором є надходження
чистої джерельної води в районі населеного пункту Ковир, що сприяє оптимізації
гідрохімічних і кормових умов для розвитку зоопланктону.
Велика протяжність мілководної берегової зони (близько 10 км) сприяє прогріванню води. Оптимальний температурний режим і помірна кількість розчиненої органічної речовини стимулюють інтенсивний розвиток зоопланктону, що
у свою чергу створює сприятливі умови для розмноження іхтіофауни даної водойми. Усе це вказує на активізацію процесів у бік інтенсифікації та підвищення
продукційних можливостей даної водойми.
МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СТАН ЦЕРКВИ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА
В СЕЛІ ПОТЕЛИЧ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чапля А.Є.*, Гера Т.М**., Прокопчук Л.А.**

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
** Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького
e-mail: achaplya@yahoo.com
*

Церква Зіслання Святого Духа в с. Потелич Жовківського району Львівської
області збудована 1502 року. Ця перлина українського сакрального дерев’яного
мистецтва 2013 року була внесена ЮНЕСКО до переліку надбань всесвітньої
культурної спадщини.
У день дослідження стану мікрофлори в церкві вологість повітря становила
65%, температура – +24ºС. Церква ретельно прибрана, немає ознак запиленості.
Вікна закриті щільно. Одночасно у приміщенні церкви виявлено численні місця
на деревині ушкоджені жуками-деревоїдами та плісеневими грибами. Також, на
поверхні дерев’яних балок і на дошках підлоги відібрано зразки грибів трутовиків. Надмірна кількість цих біотичних факторів свідчить про надлишкову зволоженість ґрунту під храмом і погану гідроізоляцію підлоги.
Для аналізу мікрофлори повітря в церкві Зіслання Святого Духа методом седиментації чашки Петрі з середовищем розмістили по периметру основної частини
84

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 12–15 вересня 2013 р.

храму від святилища до вхідних дверей. Осадження мікроорганізмів здійснювали
протягом 20 хв на чашки Петрі, що містили поживне середовище YPD (2% глюкози, 1% пептону, 0,5% дріжджового екстракту), яке є оптимальним для проростання спор і росту мікроміцетів, а також бактерій. Чашки Петрі з дослідними пробами інкубували до аналізу в термостаті за температури 27ºС протягом контрольних
7 та 10 днів. Далі підраховували число колонієутворюючих одиниць (КУО) та розраховували число КУО в 1 м3 за формулою Омелянського.
У результаті аналізу мікробіологічного стану приміщення церкви на чашках
Петрі виявлено в середньому 23 КУО плісеневих грибів і 109,5 КУО бактерій
(у перерахунку на 1 год). Кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря становила –
19092,8 КУО. Вказані значення перевищують норму в 13,2 разу (10 КУО за 1 год
седиментації на чашці Петрі, що становить близько 1441 КУО в 1 м3).
Виявлено плісеневі гриби, приналежні до родів: Acremonium sp., Aspergillus sp.,
Cladosporium sp., Mucorales, Penicillium sp., Ulocladium sp.
Ураження деревини підлоги та частково стін храму поліпоровим грибом
трутовиком різнокольоровим (траметес різнокольоровий), Trametes versicolor (L.)
також вказує на надмірну зволоженість нижньої частини приміщення. Слід зазначити, що цей гриб є небезпечним руйнівником дерева, а спори багатьох видів трутовиків є алергічними для людини.
ОБСТЕЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ
МУЗЕЮ СКЛА У ЛЬВОВІ
Чапля А.Є.*, Бокотей М.А.**

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
**
Львівська національна академія мистецтв, Львів
e-mail: achaplya@yahoo.com
*

Однією з найболючіших проблем у сучасній музейній практиці залишається
боротьба з біопошкодженнями творів і приміщень, де вони експонуються. Незабезпечення належних умов у залах для експозиції може викликати розвиток шкідливої мікрофлори, яка є небезпечною як для самих творів, стін приміщень, так
і для працівників і відвідувачів музеїв.
На час обстеження мікробіологічного стану у трьох підвальних залах Музею
скла велися відновлювальні роботи. У приміщенні музею ведеться постійний контроль параметрів мікроклімату: вологості повітря і температури. Працюють кондиціонер і установка для регулювання вологості повітря. У день проведення обстеження
стану мікрофлори в музеї вологість повітря становила 73%, температура – +16ºС.
Одночасно в залі №3 зберігається характерний запах життєдіяльності плісеневих грибів. Під час візуальної оцінки стін приміщення музею виявлено місця
можливого ушкодження мікроміцетами, з яких було відібрано мікробіологічні
проби.
Для аналізу мікрофлори повітря в Музеї скла методом седиментації по п’ять
чашок Петрі з середовищем розміщали у чотирьох кутах кожної кімнати та в її
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центрі (метод «конверта»). Осадження мікроорганізмів здійснювали протягом
20 хв на чашки Петрі, що містили поживне середовище YPD (2% глюкози, 1%
пептону, 0,5% дріжджового екстракту). Чашки Петрі з дослідними пробами інкубували до аналізу в термостаті за температури 27ºС протягом контрольних 7 та 10
днів. Далі підраховували число колонієутворюючих одиниць (КУО) та розраховували число КУО в 1 м3 за формулою Омелянського.
У результаті аналізу мікробіологічного стану повітря приміщення музею методом седиментації на чашках виявлено в середньому по 49,2 КУО плісеневих грибів
і 25,2 КУО бактерій (у перерахунку на 1 год). Кількість мікроорганізмів в 1 м3 повіт
ря – 10 778 КУО. Вказані значення перевищують норму в 7,5 разів (10 КУО за 1 год
седиментації на чашці Петрі, що відповідає близько 1441 КУО в 1 м3).
У повітрі залів музею виявлено плісеневі гриби, приналежні до родів:
Acremonium sp., Aspergillus sp., Mucorales, Penicillium sp. Одночасно на чашках із
пробами, які було відібрано зі стін приміщення, виявлено лише колонії плісеневого гриба Aspergillus sp. одного виду.
Обробку стін і стелі приміщення провели тричі протигрибковим засобом
«Пума» (виробник – фірма «Атлант»). Повторне дослідження мікробіологічного
стану повітря у експозиційних залах виявило 1525 КУО в 1 м3, що практично відповідає нормі. У пробах, відібраних зі стін після їх обробки, не виявлено життєздатних плісеневих грибів.
ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОХУ CERATODON PURPUREUS
НОВИМИ ПОЛІАМФОЛІТНИМИ НОСІЯМИ
Чапля А.Є*., Фінюк Н.С.**, Бойко Н.М.**, Мітіна Н.Є.***,
Лобачевська О.В.*, Заіченко О.С.***, Стойка Р.С.**
*Інститут екології Карпат НАН України, Львів
**Інститут біології клітини НАН України, Львів
*** Національний університет «Львівська політехніка»
e-mail: nataliyafiniuk@gmail.com

Розробка нових сучасних методів генетичної трансформації рослин є однією
з найнагальніших проблем молекулярної біології на сьогодні. Зручними модельними об’єктами для досліджень у галузі молекулярної та клітинної біології наземних рослин є мохи з огляду їх еволюційного положення, нескладної анатомічної
будови та простоти культивування in vitro. Молекулярно-генетичні маніпуляції
з гаплоїдною протонемою моху створюють нові можливості для розв’язання ряду
проблем генетичної інженерії (Cove, 2004). У життєвому циклі цих рослин домінує гаплоїдна гаметофітна генерація, що і робить мохи зручним для дослідження
об’єктом, а також високий рівень гомологічної рекомбінації (Reski et al., 2007).
На сьогодні використовують методи генетичної трансформації мохів за допомогою поліетиленгліколю (ПЕГ) (Reski, 2005). Проте виникає потреба пошуку
нових підходів і речовин для ефективнішого переносу ДНК у трансформовані клітини за допомогою плазмідних векторів, які можна доставляти в клітини-мішені
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поверхнево-активними гребенеподібними поліамфолітними носіями (ПН) (Заіченко та ін., 2008). Використання цих речовин допомогло розробити новий метод
генетичної трансформації для дріжджів (Filyak et al., 2013).
Встановлено, що приєднання та вивільнення ДНК з комплексу з ПН не спричиняє її структурних змін, більше того, досліджувані ПН захищають ДНК від розщеплення нуклеазами. Вектором у генетичній трансформації моху Ceratodon pur
pureus слугувала плазміда pSF3, яка містить гени зеленого флуоресцентного білка
(GFP) і ген стійкості до антибіотика гігроміцину (Hyg). Як медіатори використовували такі ПН: БГ-2, БГ-2+2ф, БГ-2сq, БГ-2m, БГ-2q, БГ-2лq, БГ-2с, БГ-2сф, БГ2ф, D5, D5q, TN 83/5, TN 83/6. Контролем слугували зразки з поліетиленгліколем
(ПЕГ 6000) (за методикою Reski, 2005) і протопласти C. purpureus, які піддавали
трансформації.
Нетоксичність показано для клітин моху полімерів БГ-2m, D5q, TN 83/5,
TN 83/6. Найефективніше протопласти відживлялися за дії TN 83/5 і TN 83/6. Не
виявлено життєздатних протопластів після їхньої трансформації ПЕГ 6000.
Висновок. Поліамфолітні носії TN 83/5 і TN 83/6 можуть ефективно викорис
товуватися для генетичної трансформації клітин і протопластів моху C. purpureus.
Вміст органічного вуглецю в підстилках
лісових екосистем Сколівських Бескидів
Чернявська Х.І.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: Khrystyna88@i.ua

Лісові екосистеми є потужним регулятором біогеохімічного циклу вуглецю
та пов’язаного з ним температурного режиму атмосфери (Сукачев, 1972, Тарко,
2005), тому лісовий покрив належить до основних факторів забезпечення стійкості та стабільності функціонування наземних екосистем. У зв’язку з цим важливим
є встановити антропогенну трансформацію біогеохімічного циклу вуглецю, використавши теоретичні засади біотичної регуляції циклу вуглецю на регіональному рівні (Горшков, 1980, 1987, 1990; Горшков, Кондратьєв, Шерман, 1993, 1995;
Горшков В.В., Горшков В.Г., Данилов-Данильян и др., 1999). Важливою екологічною функцією лісів є депонування вуглецю атмосфери й довготривале його секвестрування в стовбуровій деревині, підстилці та гумусових горизонтах ґрунтів. Ці
процеси корелюються з продуктивністю лісових насаджень. З огляду на це, існує
потреба розробити і застосувати лісогосподарські заходи, спрямовані на збільшення та покращення їх вуглецьдепонуючої функції (Бараковских, 2009; Лакида,
2008 та ін.). Запаси та структура лісової підстилки є наслідком функціонування
лісової екосистеми, тому їхня трансформація внаслідок лісогосподарської діяльності може бути критерієм ефективності способів лісокористування, а також збалансованості біогеохімічного циклу вуглецю.
Щоб оцінити вміст вуглецю у підстилках на території Сколівських Бескидів,
у межах Львівської області було закладено чотири трансекти (м. Сколе – г. Парашка,
с. Корчин – г. Парашка, с. Майдан – г. Парашка, с.Козьова – г. Високий Верх), на
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яких проведено маршрутні дослідження з визначенням потужності підстилки та
гумусового горизонту ґрунтів для оцінки впливу породного складу лісів і морфометричних особливостей території (висота над рівнем моря, крутизна та експозиція схилу) на запаси органічного вуглецю. Закладені трансекти охоплюють повний спектр експозицій схилів у діапазоні висот від 650 до 1018 м з деревостанами, які відрізняються за породним складом і віком. На 24-х ділянках відібрано
зразки підстилки та гумусового горизонту ґрунту для лабораторних досліджень
вмісту органічного вуглецю.
Властивості підстилки лісових екосистем трансекти с. Майдан – г. Парашка
(Сколівські Бескиди)
№
з/п
1.1
1
2
3
2.1.
4
5
6
2.2.
7
8
9
3.1.
10
11
12
3.2.
13
14
15
4.1.
16
17
18
4.2.
19
20
21
5.1
22
23
24

Сорг.,
%

Трансекта № 3 с. Майдан – г. Парашка
Крутизна
pH
pH
Вага,
Тип
схилу
Експозиція
водне сольове
г
деревостану
(град.)

в.н.р.м.
(м)

41,82
41,77
42,69

5,24

4,38

52,3

25

Пн.Зх.

7Бкл2Яле1Яцб

850,1

41,09
42,6
42,56

5,43

4,79

169,5

10

Пд.Сх.

7Бкл2Яцб1Яле+Кл

812,5

41,71
41,59
42,29

5,42

4,78

89,8

15

Пн.

5Яле5Бкл

901,4

26,26
41,74
41,97

5,52

4,71

117,7

27

Пн.Зх.

8Бкл2Яле

1039

43,19
43,25
41,9

5,36

4,66

118,6

15

Пд.

10Бкл+Яцб

1013

42,28
39,55
42,82

5,07

4,4

161,8

30

Пн.Сх.

10Бкл

1067

43,13
42,85
42,73

4,84

3,92

291,5

10

Пд.Зх.

7Бкл3Яле

1053

42,29
43,89
43,73

4,45

3,64

263,9

5

Пд.Зх..

10Яле

1018
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Органічний вуглець у підстилках визначали методом сухого спалювання,
у ґрунтах – методом біохроматного окислення у модифікації Нікітіна, значення
рН – потенціометрично. Усі отримані дані опрацьовували статистично та заносили в атрибутивну таблицю бази даних (приклад отриманих результатів подано для
трансекти с. Майдан – г. Парашка).
На підставі проведених досліджень було встановлено такі закономірності:
- прямий позитивний зв’язок між вмістом Сорг. у ґрунті та Сорг. у підстилці
(R2=0,74; трансекта с. Корчин – г. Парашка);
- негативний зв’язок кількості органічного вуглецю у підстилці від ухилу
схилу (R2= 0,68; трансекта м. Сколе – г. Парашка).
Також встановлено, що кислотність підстилки залежить від типу деревостану, а накопичення органічного вуглецю у підстилці зі збільшенням висоти над
рівнем моря та зменшенням ухилу схилу – збільшується. Отримані дані будуть
використані при складанні регіональних регресійних рівнянь вмісту вуглецю та
його запасів у підстилках лісових екосистем фізико-географічного району Сколівських Бескидів.
МОЛЮСКИ ВОДОЙМ РІЗНОЇ ТРОФНОСТІ
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Шевчук І.О., Хамар І.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка
e-mail: ira27shevchuk@gmail.com
Шацький національний природний парк (ШНПП) загальною площею 48 977 га
розташований на північному заході Волинської області в районі Верхньо-Прип’ятської
акумулятивної низини у межиріччі Західного Бугу та Прип’яті. Ландшафт парку
характеризується, насамперед, великою кількістю водних об’єктів, які перебувають у тісному зв’язку з різними природно-територіальними комплексами. У межах парку розташовані 23 озера загальною площею 6348,8 га, які займають 10%
усієї території.
Живлення озер відбувається за рахунок опадів, поверхневого стоку, підземних вод. Усі вони належать до озер водороздільного типу, одні з яких мають високі малозаростаючі береги та, нерідко, щільне дно, а інші – болотні озера з низькими берегами і в’язким торф’янистим дном. Вони відрізняються за багатьма гідрохімічними показниками і складають широкий спектр від оліготрофних до гіперевтрофних водойм. Серед них є озера, які перебувають у природному стані, та озера,
які зазнають сильного антропогенного впливу. Водойми різняться також своїм
походженням, частина з них (Світязь, Пісочне) є озерами карстового походження,
а деякі (Кримне) розглядаються як релікти великих флювіогляційних потоків.
Водойми ШНПП створюють сприятливі умови для існування багатьох видів
прісноводних молюсків. Вони мають значну екологічну пластичність щодо життя
у мінливих умовах навколишнього середовища і можуть швидко заселяти широкий спектр гідробіотопів. Найчастіше молюски стають першими у заселенні різ89
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Видовий склад прісноводних молюсків озер різної трофності ШНПП
I

Вид
1

Lymnaea stagnalis
L. palustris
L. auricularia
L. ovata
L. ampla
L. truncatula

Viviparus contectus

II

b

2
3
4
5
Тип Mollusca
Клас Gastropoda, підклас Pulmonata
Родина Lymnaeidae
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Родина Planorbidae
+

Planorbis planorbis
Anisus vortex
Planorbarius corneus

a

III

IV

6

7

8

9

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
Клас Gastropoda, підклас Prosobranchia
Родина Viviparidae
+
+
+
+
+

V. viviparus

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Клас Bivalvia, ряд Eulamellibranchiata
Родина Unionidae
+

Unio tumidus
+

U. pictorum

+

Підродина Anodontinae
Anodonta cygnea

+

A. anatina

+

+

Родина Sphaeriidae
+

Sphaerium corneum
Родина Dreissenidae
Dreissenna polimorpha

+

Примітки: І – Великі глибокі стратифіковані озера з площами дзеркал від 1,5 до 25 км2
і глибинами більше 4 м: а) cлабомезотрофні, прозорі (до 4 м) і малоколірні;
b) мезотрофні, з низькою прозорістю (менше 1,5 м), слабоколірні. ІІ – Великі
та малі за площею нестратифіковані озера малої глибини (до 3 м); ІІІ – малі
(до 0,5 км2), мілкі (менше 2 м), мезотрофні, заростаючі озера; ІV – малі (до 1
км2), мілкі (менше 4 м), евтрофні чи гіпертрофні заростаючі озера.
1 – Світязь; 2 – Пісочне; 3 – Люцимер; 4 – Кримне; 5 – Острів’янське 6 – Соминець; 7 – Озерце; 8 – Кругле; 9 – Линовець.
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них типів водойм і є зручними біоіндикаторами. Молюски належать до гідробіонтів, які зазнають антропогенного впливу як опосередковано (через макрофіти, які
є мікробіотопом їхнього проживання), так і безпосередньо (внаслідок локального
впливу речовин, що надходять в організм у процесі живлення).
Збір матеріалу проводили на озерах Світязь, Пісочне, Люцимер, Кримне,
Острів’янське, Соминець, Озерце, Кругле, Линовець, які відрізняються за ступенем трофії (див. таблицю).
Великі глибокі стратифіковані озера з площами дзеркал від 1,5 до 25 км2
і глибинами більше 4 м.
а) Слабомезотрофні, прозорі (до 4 м) і малоколірні, слабо мінералізовані
(електропровідність до 200 мкСм) з низьким вмістом біогенних елементів
(Р<40мкг/л, N<700 мкг/л), які перебувають під антропогенним впливом (Світязь,
Пісочне). Для цього типу озер характерна виражена берегова лінія і тверде дно,
складене пісковими та мулисто-пісковими субстратами. Такі озера переважно зарослі незначною мірою. Для них характерне високе видове різноманіття молюсків. А саме особини видів родин Lymnaeidae та Planorbidae. Озеро Пісочне характеризується ще наявністю видів родини Viviparidae. Проте, із досліджуваних
водойм, лише в озері Світязь у прибережній зоні були виявлені не прикріплені до
субстрату друзи, утворені порожніми черепашками та живими особинами Dreis
senna polimorpha, клас Bivalvia.
б) Мезотрофні, з низькою прозорістю (менше 1,5 м), слабоколірні, високомінералізовані (електропровідність більше 200 мкСм) з високим вмістом біогенних
елементів (Р=60-80 мкг/л, N=600-800 мкг/л), які перебувають під сильним антропогенним впливом (Люцимер, Кримне). Для цього типу озер також характерна
виражена берегова лінія і тверде дно з мулистими чи мулисто-пісковими субстратами. Такі водойми зарослі незначною мірою. Особливістю цієї групи озер є найвищий видовий склад та частота трапляння молюсків. Тут були виявлені особини
видів родин Lymnaeidae, Planorbidae, Viviparidae класу Gastropoda та Unionidae,
Anodontinae класу Bivalvia. Це єдина група з досліджуваних, у якій трапляються
Unio tumidus, U. pictorum, Anodonta cygnea, A. anatina. Ставковики спостерігалися
на вищих водяних рослинах, таких як Phragmites australis, Eleocharis palustris,
Nuphar lutea, Acorus calamus. Також траплялися на дерев’яних човнах і на вербових гілках у воді.
Великі та малі за площею нестратифіковані озера малої глибини (до 3 м).
Евтрофні з низькою прозорістю (менше 1,5 м), високомінералізовані (електропровідність близько і більше 200 мкСм) із високим вмістом біогенних елементів
(Р=50–70 мкг/л, N=900–1100 мкг/л), які мають сильний антропогенний вплив
(Острів’янське, Соминець). У озер цього типу берегова лінія не завжди виражена.
Часто частина берегової смуги легкодоступна, на іншій відбуваються процеси
сплавиноутворення. Дно не є твердим унаслідок відкладення значної кількості детриту; субстрат мулистий або торф’янистий. Такі озера зарослі значною мірою.
З огляду на те, трапляння молюсків на рослинах є чимале. Ставковики були на
Eleocharis palustris, Typha angustifolia, Potamogeton perfoliatus, Lycopus exaltatus.
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Живородки спостерігалися на дні водойм. Також траплялися особини видів родини Planorbidae. Рідкісним у наших дослідженнях був Anisus vortex, найдений
у озері Острів’янське.
Малі (до 0,5 км2), мілкі (менше 2 м), мезотрофні, заростаючі озера з берегами у вигляді сплавин, із прозорістю близько 1 м, з підвищеною колірністю, маломінералізовані (електропровідність 120–180 мкСм), із низьким вмістом фосфору (28–54 мкг/л), але підвищеним вмістом азоту (670–930 мкг/л), антропогенний
вплив на які слабо виражений через заболоченість берегів (Озерце, Кругле). Берегова лінія цього типу озер зливається з оточуючими болотними масивами, субстрат торф’янистий. Переважно на таких озерах формуються сплавини. Здебільшого плесо заросле вільноплаваючою рослинністю. На кінцевих етапах ці озера
перетворюються на верхові болота. Видовий склад молюсків збіднений. Трапляються Lymnaea stagnalis, L. palustris, L. ovata, Planorbarius corneus та Viviparus
contectus. На Nymphaea alba спостерігали котушки рогові. Деякі особини ставковиків були на Carex acuta, Phragmites australis, Typha latifolia, Acorus calamus,
Stratiotes aloides.
Малі (до 1 км2), мілкі (менше 4 м), евтрофні чи гіпертрофні заростаючі
озера, з заболоченими берегами, з дуже низькою прозорістю, близько 0,5 м, з підвищеною колірністю, дуже мінералізовані (електропровідність 200–350 мкСм),
з дуже високим вмістом фосфору (80–200 мкг/л) і азоту (1000–2700 мкг/л). Ці озера перебувають під дуже сильним антропогенним впливом (стоки зі сільськогосподарських полів) (Линовець). Ці невеликі за площею озера з потужними мулистими субстратами також зазвичай оточені болотними масивами. У них активно
відбувається процес заболочення, однак через відсутність торф’яних субстратів
на кінцевих етапах заростання вони перетворюються на низинні болота. Плесо
також частково заросле рослинністю. На Stratiotes aloides, Phragmites australis,
Typha latifolia, Carex acuta та Lemna minor траплялися живородки та ставковики.
У товщі води – ставковики та котушки. Унікальним у наших дослідженнях був
Sphaerium corneum, знайдений саме в озері Линовець.
Висновки. Найбільше видове різноманіття молюсків спостерігається у великих глибоких стратифікованих мезотрофних озерах, з низькою прозорістю (менше
1,5 м), слабоколірних, високомінералізованих з високим вмістом біогенних елементів, які перебувають під сильним антропогенним впливом (Люцимер, Кримне).
У водоймах цієї групи найбільше трапляються представники класу Двостулкові.
Унікальними видами, які трапляються в одній водоймі, виявилися Dreissenna
polimorpha (Світязь), Sphaerium corneum (Линовець), Unio tumidus (Кримне), Lim
naea truncatula (Люцимер). А найвища частота трапляння характерна для Lymnaea
stagnalis, Planorbarius corneus.
Найчастіше Lymnaea stagnalis спостерігався на вищих водяних рослинах,
а саме Phragmites australis, Typha angustifolia, Stratiotes aloides.
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ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДУВАННЯ СИНИЦІ БІЛОЇ
PARUS CYANUS PALLAS, 1770 НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ
Шидловський І.В.

Зоологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, Львів
e-mail: zoomus@franko.lviv.ua

Синиця біла один із семи видів роду Parus Linnaeus, 1758, поширених
в Україні. Гніздовий ареал охоплює південь лісової, лісостепову і частково степову смуги Східної Європи, південні райони Західного та Східного Сибіру, Памір,
Тянь-Шань, Далекий Схід.
В Україні трапляється рідко і переважно в північних областях, що межують
з Білоруссю. Ф. Й. Страутман [1] у своїй монографії «Птицы западных областей
УССР» пише про неї як про рідкісний залітний вид, який належить до номінативного підвиду Раrus суаnus cyanus, цей же підвид для західної межі ареалу підтверджує й Л. С. Степанян [2]. Залітним на Волині його вважає А. Дунаєвський [3].
М. А. Воїнственський та О. Б. Кістяківський [4] характеризують білу синицю як
рідкісний залітний вид північних районів Української РСР.
Для оселення синиця біла обирає ділянки вологих лісів і чагарники недалеко
від води. З 2001 р. в Україні гніздиться в середній течії Прип’яті та Стоходу в межах Волинської та Рівненської областей. На прольоті може траплятися в інших областях Українського Полісся.
Синиця біла належить до нечисленних гніздових і кочових видів птахів
України. Заселяє ділянки вологих мішаних і листяних лісів, гаї та сади, головно
поблизу водойм, де є зарості чагарників, очерету, рогозу тощо. Гніздиться у травні–червні, обираючи для цього дупла дерев, природні ніші або штучні гніздівлі чи
навіть старі будівлі людини. На території Російської Федерації іноді гніздиться
навіть у чистих очеретяних заростях, а гніздо влаштовує в їхніх заломах або в ондатровій хатці [5].
У межах української частини ареалу гнізда влаштовує в дуплах і тріщинах
дерев, нішах та щілинах старих будинків і господарських приміщень людини на
висоті 0,5–2,5 м від землі, рідко вище. Нами у період 2001–2012 років було виявлено 50 гніздових пар синиці білої, з них у 15 пар були встановлені місця гніздування
і в чотирьох знайдені гнізда. За результатами спостережень ледь більше половини
птахів гніздилися у будівлях людини, зокрема у старих будинках, хлівах, сараях –
53%. Дещо менша частина птахів гніздилися у дуплах і сколах дерев – 40%, зокрема: на груші звичайній Pyrus communis, вербі ламкій Salix fragilis, липі серцелистій
Tilia cordata, терені Prunus spinosa й акації білій Robinia pseudoacacia. Виявлений
випадок гніздування виду в дуплі дятла звичайного Dendrocopos major, яке він зробив у дерев’яній опорі лінії електропередач (7%). У загальному ж, приблизно половина птахів гніздилися у нішах будівель людини і стільки ж у дуплах.
Основу гнізда синиці білої становлять сухі стебла трав’янистих рослин, рідко тоненькі гілочки. Лоток вони рясно вистеляють пухом, шерстю і пір’ям.
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Кладка, як і в інших синиць – 10–12 світлих із рудуватим крапом яєць. Повні
кладки бувають уже на початку і в середині травня. Насиджування починається
після знесення останнього яйця та триває 13–14 діб. Пташенята нагніздного типу
з’являються у середині травня. Пташенят вигодовують обоє батьків, по черзі приносячи до гнізда дрібних комах та павуків, яких збирають на очереті, вербах і в
садах, особливо люблять це робити на плодових деревах, зокрема на груші та сливи. Виліт пташенят з гнізда відбувається у віці близько 16 днів.
1. Страутман Ф.И. Птицы западных областей Украины. – Львов: Изд-во Львов. ун-та,
1963. – С. 88–90.
2. Степанян Г.В. Конспект орнитологической фауны СССР. – М., 1990. – С. 576–578.
3. Dunajewski A. Bull. Stacji badania wedrowek ptakow przy Panstw. Muz. Zool. // O potrzebie
badan faunistycznych. – Warszawa, 1938. – № 1–2. – 138 s.
4. Воїнственський М.А., Кістяківський О.Б. Визначник птахів УРСР. – К.: Рад. школа,
1962. – 371 с.
5. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – С. 525–526.

РОЗСЕЛЕННЯ ВИДІВ ЛУЧНО-СТЕПОВОГО ФЛОРОКОМПЛЕКСУ
НА ПРИЛЕГЛИХ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
В УМОВАХ БУРШТИНСЬКОГО ОПІЛЛЯ
Шумська Н.В., Дмитраш І.І.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ
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Фрагментація та ізоляція природних оселищ фітобіоти призводять до тісного
контакту і взаємовпливу природних та синантропних флорокомплексів, особливо в
аграрних регіонах з високим ступенем освоєння земель. Саме до таких регіонів належить Бурштинське Опілля, яке займає частини Галицького й Рогатинського районів Івано-Франківської області [4]. Згідно з фізико-географічним районуванням
України [5], Бурштинське Опілля належить до Розтоцько-Опільської горбогірної
області Широколистолісової зони. Воно розташоване у середній та, частково, нижній частинах долин лівобережних приток Дністра (рр. Гнила Липа з притокою Нараївкою та Бибелка), відзначається горбистим скульптурно-ерозійним ландшафтом
і абсолютними висотами до 350 м над рівнем моря. Основні типи ґрунтів – опідзолені чорноземи і темно-сірі ґрунти, які сформувались на лесоподібних суглинках,
підстелених гіпсами й вапняками. Плакорні ділянки, пологі схили пагорбів, більша
частина долин річок переважно зайняті орними землями, а на крутих південних
і південно-східних схилах пагорбів місцями збереглася лучно-степова рослинність.
Площа більшості її осередків коливається у межах 3–20 (50) га. Найбільша за площею ділянка лучних степів розташована в урочищі «Касова гора» – понад 160 га.
Для лучних степів Бурштинського Опілля характерні флористичне та ценотичне
різноманіття, висока фітосозологічна значущість [1, 2, 7].
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Вплив лучно-степового флорокомплексу на фітобіоту суміжних антропогенно трансформованих територій досліджували з використанням маршрутних, напівстаціонарних та стаціонарних методів. Видові назви рослин подані за [3].
Дослідженнями були охоплені такі типи трансформованих територій: перелоги 5–12-річного віку, пасовища, екотони на межі сільськогосподарських угідь у
Галицькому районі – урочища «Касова гора» (с. Бовшів), «Сімлин» (с. Медуха),
«Гора Виноград» (с. Тустань), «Камінь» (с. Межигірці), «Камінь над ставами»
(с. Кукільники), «Жалиборський камінь» (с. Жалибори), «Гора Магса» (с. Водники), «Щовби» та «Скельно-флористичний резерват» (с. Поділля), «Харева» (с. Коростовичі), «Транти» (с. Деліїв), «Ланівський камінь» (с. Лани), «Гора Дівоча»
(с. Кінчаки), «Озерянський камінь» (с. Озеряни), «Бручева» (с. Набережна), а також Рогатинському – «Великі й Малі Голди», «Скала» (с. Лучинці), «Підкова»
(с. Світанок), «Гриньки» (с. Діброва). Крім того, обстежено схили рекультивованого золовідвалу Бурштинської теплоелектростанції біля Бурштинського водосховища, неподалік від урочища «Касова гора».
За результатами досліджень, на антропогенно трансформованих територіях,
які межують з осередками лучно-степової рослинності або розташовані на відстані до 2 км від них (золовідвал), виявлено 64 види лучно-степового флорокомплексу (див. таблицю).
Розселення видів лучно-степового флорокомплексу
на прилеглих антропогенно трансформованих територіях

Види рослин
Adonis vernalis L.
Anemone narcissiflora L.
Anemone sylvestris L.
Anthericum ramosum L.
Anthyllis macrocephala Wend.
A. schiwereckii (DC.) Błocki
Asparagus officinalis L.
Asperula cynanchica L.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Bupleurum falcatum L.
Campanula sibirica L.
Carex humilis Leys.
Сentaurea scabiosa L.
C. stricta Waldst. еt Kit.
Cerasus fruticosa (Pall.) Woron.
Cerinthe minor L.
Chamaecytisus blockianus (Pawł.)
Klásková
Ch. ruthenicus (Fisch. еx Wołoszcz.)
Klásková
Cirsium pannonicum (L. fil.) Link

Антропогенно трансформовані території
екотони на
межі з сільськосхили
пасовища перелоги
господарськими золовідвалу
угіддями
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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Продовження таблиці
Dianthus polonicus Zapał.
Echinops sphaerocephalus L.
Echium maculatum L.
Erуngium planum L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Festuca valesiaca Gaud.
Filipendula vulgaris Moench
Gagea paczoskii (Zapał.) Grossh.
Galium campanulatum Vill.
Genista tinctoria L.
Gentiana crutiata L.
Geranium sanguineum L.
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.
Inula ensifolia L.
Inula germanica L.
Inula hirta L.
Koeleria cristata (L.) Pers.
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke
Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
Libanotis intermedia Rupr.
Linum flavum L.
Lithospermum officinale L.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
P. oreoselinum (L.) Moench
Poa angustigolia L.
Potentilla alba L.
Prunella grandiflora (L.) Scholl.
Salvia pratensis L.
Salvia verticillata L.
Scorzonera purpurea L.
Senecio czernjaevii Minder.
Stachys recta L.
Stipa capillata L.
Stipa pennata L. s. str.
Teucrium chamaedrys L.
Thalictrum minus L.
Thalictrum simplex L.
Thesium linophyllon L.
Thymus marshallianus Willd.
Trifolium montanum L.
Veratrum nigrum L.
Veronica austriaca L.
Veronica spicata L.

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

Найбільше видів рослин відмічено на перелогах (53 види, або 82,8%), проте
у більшості випадків вони трапляються поодинці або малочисельними групами.
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На пасовищах виявлено 28 видів (43,8%), на межі з сільськогосподарськими угіддями (екотони) – 37 (57,8%), на схилах золовідвалу – 27 видів (42,2%). На пасовищах більшість видів трапляються зрідка, окремими особинами, а на екотонах, як
правило, – часто й зі значною рясністю. На схилах золовідвалу спостерігається
висока щільність Festuca valesiaca, Stipa pennata, Stipa capillata, Teucrium
chamaedrys, Koeleria cristata тощо.
У всіх чотирьох типах антропогенно трансформованих територій виявлено
8 видів лучно-степового флорокомплексу – Campanula sibirica, Chamaecytisus
ruthenicus, Festuca valesiaca, Inula hirta, Salvia verticillata тощо. Ще 20 видів трапляються у трьох типах названих територій.
На антропогенно трансформованих територіях, що межують з осередками
лучно-степової рослинності або розташовані неподалік від них, відмічено 5 видів,
внесених до Червоної книги України [6]. Зокрема, Adonis vernalis виявлено в урочищах «Гора Виноград» і «Касова гора», Anemone narcissiflora – в урочищах «Сімлин» і «Касова гора», Chamaecytisus blockianus – в урочищах «Гора Виноград»,
«Камінь над ставами» й «Сімлин», Stipa capillata – в урочищах «Скала», «Скельно-флористичний резерват» і на схилах золовідвалу, Stipa pennata – в урочищах
«Гора Виноград», «Сімлин» і на схилах золовідвалу. Виявлено також низку регіонально рідкісних видів, які у більшості випадків трапляються поодиноко або нечисленними групами.
1. Зелена книга України // за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
2. Куковиця Г.С., Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Абдулоєва О.С. Синтаксономія лучних
степів пам’яток природи республіканського значення гг. Касова та Чортова // Укр. фітоцен. збірн. Серія А. Фітосоціологія. – 1998. – Вип. 2 (11). – С. 42–61.
3. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин
Ю.Н. и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.
4. Природа Івано-Франківської області / під ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вища школа,
1973. – 160 с.
5. Україна. Еколого-географічний атлас. – К.: Варта, 2006. – 220 с.
6. Червона книга України. Рослинний світ // за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг,
2009. – 900 с.
7. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Єременко Л.П. та ін. Рослинність Касової гори (Опілля) // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, 3. – С. 60–66.
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На Українському Поліссі термофільні широкотравні узлісні угруповання
класу Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962 досліджені досить повно [5, 10,
11, 13]. Відмічені вони, поміж іншим, на території Шацького [3] та Деснянсько97
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Старогутського [7] національних природних парків. Однак для Рівненського природного заповідника (РПЗ) угруповання класу вказувалися лише побіжно [2]. Для
території масиву Сомине, рослинність якого детально вивчена [1, 6], узлісні угруповання досі не наводилися. Вивчення маргінальних ценотичних систем є необхідним для пізнання структури рослинного покриву та оцінки рівня ценотичної
різноманітності РПЗ.
Масив Сомине (Карасинське лісництво РПЗ) площею 10 852 га розташований у Сарненському районі Рівненської області на частині болотного масиву Кремінне. У 2009 році за стандартною методикою [4] досліджувалася рослинність
масиву, її класифікацію проведено на флористичних засадах [12]. На підставі
6 геоботанічних описів стверджено наявність угруповань асоціації Geranio-Trifo
lietum alpestris T. Müller 1962 (союз Geranion sanguinei Tüxen in T. Müller 1962 порядку Antherico ramosi-Geranietalia sanguinei Julve ex Dengler in Dengler et al. 2003).
На території масиву Сомине широкотравні термофільні угруповання даної
асоціації формуються в мезофітно-субмезофітних субацидофільних семіевтрофних гемікарбонатофобних умовах на свіжих дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах мінеральних островів по узліссях та на галявинах сосново-дубових
конвалієвих і соснових різнотравно-зеленомохових лісів в урочищах Заструв’я та
Клесівське Кремінне. Ценози займають площу від 10 до 100 м2. Загалом в угрупованнях асоціації зафіксовано 64 види судинних рослин, у середньому – 33,5 види
на описову ділянку (від 27–31 до 49 видів судинних рослин).
Проективне покриття барвистого трав’яного ярусу змінюється від 40–60 до
80–90%. У ньому переважають мезоксерофітні, помірно світлолюбні кореневищні дводольні багаторічники. Представлені діагностичні види асоціації GeranioTrifoliet um alpestris (Geranium sanguineum L., Convallaria majalis L., Calamagrostis
arundinacea (L.) Roth, Genista tinctoria L. та ін.), союзу Geranion sanguinei (Polygo
natum odoratum (Mill.) Druce, Anthericum ramosum L., Vincetoxicum hirundinaria
Medik.) і класу Trifolio-Geranietea (Betonica officinalis L., Digitalis grandiflora Mill.,
Trifolium alpestre L., Campanula persicifolia L., Verbascum nigrum L., Knautia
arvensis (L.) Coult., Hypericum perforatum L. та ін.). Характерною рисою поліського географічного варіанта цієї асоціації є наявність у флористичному складі
угруповань субацидофільних псамофітів, спільних із ценозами союзу Koelerion
glaucae Volk 1931 (Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Hieracium umbellatum L.,
Silene nutans L., Veronica spicata L., Festuca ovina L. та ін.). З інших видів високу
сталість мають Achillea millefolium L., Agrostis capillaris L., Poa angustifolia L.,
Veronica officinalis L. тощо.
У складі угруповань спорадично трапляються созофіти: внесена до Червоної книги України [9] Silene lithuanica Zapał. (варто зазначити, що ценотичний
оптимум даного виду на території РПЗ міститься в угрупованнях союзу Koelerion
glaucae) та регіонально рідкісний вид [8] Koeleria grandis Besser ex Gorski.
Звичайно наявний розріджений (проективне покриття від 1–5 до 15–20%)
ярус чагарників заввишки від 0,5 до 1,5 м, сформований Frangula alnus Mill. та
підростом Populus tremula L., Quercus robur L., Pinus sylvestris L., Tilia cordata
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Mill., Betula pendula Roth тощо. Моховий покрив розвинений вкрай нерівномірно:
може бути загалом відсутній, а може досягати 50–90% проективного покриття.
Його формують Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Polytrichum juniperinum Hedw.
та Dicranum polysetum Sw.
Таким чином, уперше для території РПЗ наводяться угруповання асоціації
Geranio-Trifolietum alpestris (клас Trifolio-Geranietea sanguinei). Багатовидові, насичені світлолюбними елементами узлісно-галявинні широкотравні термофільні
угруповання є характерним, хоча й досить своєрідним, компонентом рослинного
покриву мінеральних островів масиву Сомине. З огляду на високу динамічну лабільність стан таких ценозів потребує періодичного моніторингу.
1. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Болотний масив Сомино на Ровенщині, його наукова і
господарська цінність // Укр. ботан. журн. – 1980. – 37, № 4. – С. 65–69.
2. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А. Біотопи
лісової та лісостепової зон України / ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – К.: ТОВ
«МАКРОС», 2011. – 288 с.
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Поліссі. – К., 2008. – С. 41–56.
4. Лавренко Е.М. Основные закономерности растительных сообществ и пути их изучения // Полевая геоботаника. – Т. I. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 13-75.
5. Лукаш О.В., Якушенко Д.М. Асоціація Geranio-Trifolietum alpestris Th. Müller 1962 на
Східному Поліссі // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, № 3. – С. 336–349.
6. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинність ділянки Сомино Рівненського природного заповідника // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки.
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Мережа природно-заповідного фонду (ПЗФ) в Україні сформована на адміністративно-територіальних засадах, у межах областей і адміністративних районів. Тому спроби охарактеризувати природоохоронну роль якогось окремого природного регіону (наприклад, Полісся, Розточчя тощо) у межах держави передбачають відображення його специфічних рис, визначення природних меж і з’ясування
особливостей розміщення об’єктів ПЗФ у цих межах.
Аналізуючи сучасний стан природно-заповідного фонду західної частини
Полісся, ми зіткнулися з необхідністю уточнення південної границі цього регіону
у межах Волинської й Рівненської областей. Географи її в загальному проводять
по лінії Володимир-Волинський – Луцьк – Рівне – Корець [4]; проте така межа
є дуже схематичною і не дає змоги чітко розподілити об’єкти в існуючих адміністративних районах цих областей на поліські та лісостепові.
Дещо детальніше межі Українського Полісся характеризували болотознавці,
зокрема Г.Ф.Бачуріна [2], яка зазначала, що на півночі поліська частина України
граничить з Білоруссю, на сході – з Брянщиною (Росія), а західною межею є державний кордон із Польщею. Південною ж природною границею Українського Полісся
вона вважає північну межу поширення лісу, яка проходить по лінії Устилуг – Затурці – північніше Луцька – потім на Ківерці – Клевань – Олександрію – Тучин – Корець – Новоград-Волинський – і далі на схід. Враховуючи те, що основною рисою
Полісся є переважання боліт, розуміючи «болото» як єдине цілісне природне утворення, виражене в рельєфі й обмежене мінеральними ґрунтами суходолу або водою,
Г.Ф.Бачуріна [2] у межах області Українського Полісся виділила 4 торфово-болотні
райони, зокрема Західне Полісся, Центральне Полісся, Придніпровське Полісся та
Східне Полісся. Східну межу Західного Полісся проведено фактично по лінії Словечна – Ємільчине, тобто цей район охоплює Волинську, Рівненську та частину Житомирської адміністративних областей.
Такий підхід реально відображав специфіку ландшафтів і рослинного покриву Полісся на період 60-х років, до проведення осушувальних меліорацій. Проте значні трансформації болотних екосистем призвели до втрати типових поліських рис багатьма ділянками лісів, лук і боліт, і східна межа Західного Полісся, як
торфово-болотного району, на сьогодні потребує уточнення.
Слід зазначити, що, враховуючи неоднорідність природно-історичних та екологічних умов Українського Полісся загалом, ландшафтної специфіки окремих частин регіону, географи в його межах виділяють Волинське, Житомирське, Київське,
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Чернігівське та Новгород-Сіверське Полісся, а також як окремий район – Мале
Полісся [4, 6]. Цього поділу дотримуються й більшість геоботаніків, зокрема
Т.Л. Андрієнко та Ю.Р. Шеляг-Сосонко [1], а також В.К. М’якушко [5], який до
того ж зазначав, що південна границя Полісся є одночасно й межею зони мішаних
лісів. Волинське Полісся у таких межах охоплює північні, власне поліські, райони
Волинської та Рівненської адміністративних областей, а східну його межу доцільно проводити по границі між Рівненською та Житомирською областями. У таких
межах Волинське Полісся є територіально меншим від Західного Полісся (у розумінні Г.Ф. Бачуріної [2]), хоча часто ці поняття використовують як синоніми.
Щодо південної межі Полісся, то і географи, і болотознавці, розмежовуючи
поліські й лісостепові райони, використовували як провідні ознаки абсолютну висоту території (в основному, до 210 м н.р.м. ), високий рівень її обводненості, переважання в ландшафті боліт і заболочених лісів. З урахуванням таких ознак детальну південну межу Полісся у межах Волинської області ми провели через такі
населені пункти, як Устилуг – Тростянка – Волинь (східніше Володимира-Волинського), потім на Білин – Охнівку – Вербу – Овадне – Жовтневе – Красностав –
Галинівка – Свійчев – Тумин – на південь на Хворостів – Губин – далі на схід на
Мовчанів – Холопичі – Зубильне – Семеринське – на північ на Студині – Ворончин – на схід на Вичини – Березолуки – Кроватка – Рудка Козинська – Пожарки –
Оленівка – на південь на Топольне - Рудню – на схід на Ольганівку – Бодячів – Сокиричі – Муравище – на південь на Олександрію – Звірів – на схід на Котів – Мощаницю – Путилівку – Ромашківку – і на Клевань на Рівненщині.
У межах Рівненської області південну межу регіону, на наш погляд, слід вести від Клевані – на Оржів – Олександрію – Нову Любомирку – Річицю – далі на
схід на Жалянку – Матієвку – Жернівку – Совпу – Хмелівку – Малу Клецку – Велику Клецку – далі на південь на Речечину – Річки – на схід на Весняне – і на Суховолю в Житомирській області.
З урахуванням такого проведення східної і південної границь нами з’ясовано
сучасну структуру ПЗФ Волинського Полісся як сукупності поліських районів Волинської та Рівненської областей. Аналізуючи приналежність того чи іншого природоохоронного об’єкта у межах поліської частини Волинської та Рівненської областей до категорії «поліський», ми також враховували його місцезнаходження,
специфіку екосистем, передовсім наявність болотних ділянок, характер рослинності чи особливості фауністичного комплексу, вид об’єкта і його належність до
певної охоронної категорії.
Базуючись на наданих нам державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в Волинській та Рівненській областях даних щодо
загальної структури їх ПЗФ, ми проаналізували територіальне розташування природоохоронних об’єктів за їх видами і категоріями, узагальнили структуру мереж
ПЗФ для поліських частин цих областей. Дані щодо структури ПЗФ поліських
частин обох областей наведені в табл. 1 і 2, а зведені по обох областях, тобто для
Волинського Полісся у визначених нами межах – у табл. 3. Зазначимо лише, що
при цьому ми не враховували наявність ботанічних садів, зоопарків і парків101
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пам’яток садово-паркового мистецтва, оскільки вони є антропогенними утворами
в системі ПЗФ. В узагальненому вигляді, без поділу за видами, у таблицях представлено також кількість і площу пам’яток природи.
Таблиця 1

Кількість і площа об›єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)
у межах поліської частини Волинської області за їх видами і категоріями
(станом на 01.01.2013 р.)
№
з/п
1
2
3
4

5
6

Види об’єктів ПЗФ
Природні заповідники
Національні природні парки
Регіональні ландшафтні
парки
Заказники – всього,
у т.ч.:- загальнозоологічні
         - ботанічні
         - ландшафтні
          - лісові
         - гідрологічні
          - орнітологічні
         - ентомологічні
         - геологічні
         - іхтіологічні
Пам’ятки природи – всього
Державні заповідні урочища
Разом поліських
Всього в області
(без парків садовопаркового мистецтва)
% поліських об’єктів
в області (без парків)
% поліських об’єктів від
загальної кількості об’єктів
в області

Категорії, кількість і площа об’єктів ПЗФ
ЗагальноМісцевого
державного
Всього
значення
значення
К-сть
Площа
К-сть
Площа
К-сть
Площа
1
2975,7
1
2975,7
3
121767,8
3
121767,8
-

-

-

-

-

-

14
1
5
8
3
21

7131,8
320,5
784,6
6026,7
120,0
131995,3

164
28
25
26
26
46
12
1
87
10
261

71943,0
32000,6
1223,4
14273,8
5153,9
16533,4
2711,9
46,0
371,71
11413,1
83727,8

178
29
30
34
26
46
12
1
90
10
282

79074,8
32321,1
2008,0
20300,5
5153,9
16533,4
2711,9
46,0
491,71
11413,1
215723,1

22

132595,3

350

102091,8

372

234687,1

95,4

99,5

74,6

82,0

70,4

91,9

80,8

99,5

72,9

82,0

73,4

91,9

Таблиця 2
Кількість і площа (га) об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)
у межах поліської частини Рівненської області за їх видами і категоріями
(станом на 01.01.2013 р.)

№
з/п

Види об’єктів ПЗФ

1

Природні заповідники

2

Національні природні парки

Категорії, кількість і площа об’єктів ПЗФ
Рівненської області
ЗагальноМісцевого
державного
Всього
значення
значення
К-сть Площа К-сть
Площа
К-сть
Площа
1
42289,0
1
42289,0
-

-
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Продовження таблиці 2
3
4

5
6

Регіональні ландшафтні
парки
Заказники – всього,
в т.ч.:- загальнозоологічні
         - ботанічні
         - ландшафтні
          - лісові
         - гідрологічні
          - орнітологічні
         - ентомологічні
         - геологічні
         - іхтіологічні
Пам’ятки природи – всього,
Державні
заповідні урочища
Разом поліських
Всього в області
об’єктів усіх видів
% поліських об’єктів
від загальної кількості
в області
Разом лісостепових
% лісостепових об’єктів
від загальної кількості
в області

-

-

2

38871,0

2

38871,0

11
1
6
1
1
2
4

16238,0
100,0
11819,0
905,0
110,0
3304,0
225,0

52
6
22
3
10
3
5
1
2
29

44801,1
7114,0
29840,2
1407,0
951,3
697,0
1152,0
85,0
3255,0
176,0

63
7
28
4
11
5
5
1
2
33

61039,1
7214,0
41659,2
2312,0
1061,3
4001,0
1152,0
85,0
3255,0
401,0

-

-

53

1610,7

53

1610,7

16

58752,0

136

85158,8

152

143910,8

27

64957,6

283

116572,62

310

181530,22

59,3

90,4

48,1

73,1

49,0

79,3

11

6205,6

147

31413,8

158

37619,4

40,7

9,6

51,9

26,9

51,0

20,7

Таблиця 3
Кількість і площа (га) об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)
у межах Волинського Полісся за їх видами і категоріями
(станом на 01.01.2013 р.)
№
з/п
1
2
3
4

Види об’єктів ПЗФ

Природні заповідники
Національні природні
парки
Регіональні ландшафтні
парки
Заказники – всього,
в т.ч.:- загальнозоологічні
         - ботанічні
         - ландшафтні
          - лісові
         - гідрологічні
          - орнітологічні
         - ентомологічні
         - геологічні
         - іхтіологічні

Категорії, кількість і площа об’єктів ПЗФ у межах
поліської частини Волинської та Рівненської областей разом
Загальнодержавного
Місцевого значення
Всього
значення
К-сть
Площа
К-сть
Площа
К-сть
Площа
2
45264,7
2
45264,7
3

121767,8

-

-

3

121767,8

-

-

2

38871,0

2

38871,0

25
2
11
9
1
2
-

23369,8
420,5
12603,6
6931,7
110,0
3304,0
-

216
34
47
29
36
49
17
1
3

116744,1
39114,6
31063,6
15680,8
6105,2
17230,4
3863,9
85,0
3301,0

241
36
58
38
37
51
17
1
3

140113,9
39535,1
43667,2
22612,5
6215,2
20534,4
3863,9
85,0
3301,0
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Продовження таблиці 3
5
6

Пам’ятки природи –
всього
Державні заповідні
урочища
Разом поліських *
Всього в обох областях *
без садів і парків
Всього в обох областях
% поліських об’єктів
від загальної кількості
в області
без садів і парків

7

345,0

116

547,7

123

892,7

-

-

63

13023,8

63

13023,8

37

190747,3

397

168886,6

434

359933,9

45

197472,8

621

218536,4

666

416009,2

53

197591,5

641

218744,7

694

416336,2

82,2

96,5

63,9

77,2

65,1

86,5

Характеризуючи наведені в таблицях дані, можна стверджувати про переважання власне поліських об’єктів у формуванні мережі ПЗФ Волинського Полісся і за кількісними показниками, і за площею. Однією з причин цього є краща
збереженість природних рис і менша освоєність поліських територій порівняно
з лісостеповими частинами обох областей; рівень трансформованості природного
рослинного покриву останніх є значно вищим. Пропоноване нами проведення
східної межі Волинського Полісся по границі між Рівненською й Житомирською
областями й уточнення південної його межі дає змогу точніше відобразити специфіку природно-заповідного фонду цього регіону.
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