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НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ “СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНИЧОГО ПАРКУ” – 10 РОКІВ

Царик Й. В., Копко Т. І.
Львівський національний університет імені Івана Франка 

e-mail: zoomus@franko.lviv.ua

У 2005 р. 16 вересня була проведена перша конференція. Ідея цієї конферен-
ції зародилась на кафедрі зоології Львівського національного університету імені 
Івана Франка. В її основі було три складові: перша – Шацьке поозер’я – місце ба-
гаторічних досліджень ботаніків, зоологів, геоморфологів, гідробіологів, екологів, 
для якого властиве природне поєднання водних, наземних і навколоводних еко-
систем, які перебувають під дією різних збурювальних чинників, насамперед ан-
тропічних; друга – плідна співпраця між співробітниками Шацького національно-
го природного парку й науковцями, яка сприяє науковим дослідженням та успіш-
ному проведенню навчальної практики студентів біологічного факультету, і тре-
тя – Конференція – це зібрання дослідників, де панує творча дискусія між її учас-
никами незалежно від статусу, віку тощо, яка сприятиме різнобічному науковому 
осмисленню пріоритетних напрямів дослідження біотичних систем різних рівнів 
організації у сучасних умовах трансформації середовища і взаємовідносин у сис-
темі “Людина – Біосфера”. Щоб пересвідчитись як реалізується ця ідея, нами був 
проведений аналіз матеріалів конференції (див. таблицю). 

Аналіз матеріалів конференції
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2005 16–18 87 75 7 16 -
- 9 - -  - 

- 1 1 34

2006 7–10 45 28 - 7 -
- 5 - - 1

- - 1 14

2007 21–23 89 58 3 12 4
- 1 2 3 -

- - - 25

2008 11–14 146 111 2 24 - 
- 9 4 2 1

- 1 3 46

2009 10–13 132 111 13 22 -
1 12 6 1 -

- 1 - 56

2010 2–5 116 88 7 14 -
- 11 2 2 1

- 1 - 38

2011 8–11 124 97 5 16 -
- 6 1 7 1

- 2 - 38

2012 6–9 95 118* 7 16 1
- 12 1 4 -

1 1 1 44

2013 12–15 101 140 5 19 -
- 16 2 3 -

3 2 1 51

Примітки: Б – ботаніка; З – зоологія; Бх – біохімія; Бф – біофізика; Е – екологія; Ох – 
охорона природи; Фр – фізіологія рослин; Фт – фізіологія тварин; Г – генети-
ка; М – мікробіологія; Р – радіобіологія.
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Як бачимо з таблиці, кількість учасників з року в рік суттєво змінюється. 
Максимальна кількість авторів матеріалів була у 2013 р., а мінімальна – у 2006. За 
тематикою домінували зоологічні, екологічні, ботанічні роботи, значна кількість 
публікацій була з тематикою фізіології рослин. Інші біологічні дисципліни пред-
ставлені невеликою кількістю публікацій. 

Розглянемо з ключовими словами орієнтовну тематику доповідей. 
2005 р.: Червонокнижні види, фауна, популяції, забруднення цезієм, ланд-

шафти, угруповання, життєва форма, космічні знімки, індикація.
2006 р.: Стронцій, радіоактивне забруднення, гідрохімія, динаміка популя-

цій, сірководневі джерела, адаптація, біотопи, ландшафти, антропогенізація, інди-
кація, бентофауна, орнітокомплекси, комбікорм.

2007 р.: Рекреація, фізіолого-токсикологічний аналіз, біохімічний аналіз, ви-
дове різноманіття, резерват, ареал, маркери, фітоіндикація, біохімічна екологія.

2008 р.: Сталий розвиток, природоохоронна діяльність, сапропель, мутаген-
на активність, мембрани, мікробіологічна характеристика, теріофауна, топічні 
зв’язки, стронцій-90, цезій-137, ґрунти, рибні угруповання, важкі метали, природ-
но – заповідні фонди, фенологія, мембранний транспорт.

2009 р.: Популяція, природоохоронна діяльність, міграція, антропопресія, 
важкі метали, моніторинг, деревостани, антропофіти, листяні мохи, насіннєва про-
дуктивність, іхтіофауна, фенальні сполуки, гідрохімія, соціологія, мурашки, ад-
вентивний компонент, інвазійні види.

2010 р.: Методична праця, дріжджі, антиоксидантні системи, алопатія, гри-
би, ферментативна активність, трофічна структура, біотичні чинники, всихання 
смереки, відвали, іони кальцію, динаміка, сорти плодових дерев, проростання 
спор, токсикологія, стратифікація, раритетне фіторізноманіття.

2011 р.: Час, простір, підготовка екологів, класифікація рослинності, під-
живлення рослин, стратегія охорони, латентні стадії, колонії птахів, рукокрилі, 
градієнтний розподіл іонів, сукцесії, гідрохімія, риюча діяльність, живлення, му-
рашки, моніторинг, мікробіологічна характеристика, резистентність.

2012 р.: Природні сорбенти, деструкція, поліморфізм, насіннєвий потенціал, 
трофічні ланцюги, види-двійники, викиди автотранспорту, 137Cs, популяційна 
структура, іони міді, туризм, водойма-охолоджувач, вміст білків, жирів, біотичне 
різноманіття, екотопи, бактерії, ландшафти, верхові болота.

2013 р.: Генетичні методи, поверхнево-активні речовини, біотичне різнома-
ніття, стійкість екосистем, фрагментація, комахи-запилювачі, види мохів, осеред-
ки оселищ, теорія нейтральності.

Якщо проаналізувати ”ключові слова”, то бачимо, що коло питань, які об-
говорюють на конференції, є широким і охоплює різні проблеми існування, функ-
ціонування сукцесій, біотичних систем, збереження середовища.

Із узагальнюючих робіт можна виділити ті, які стосуються співвідношення 
між біотичним різноманіттям і стійкістю систем, теорії нейтральності в біотичних 
угрупованнях, поліморфізму дощових черв’яків, уявлень, що таке біотичне різно-
маніття, ролі часу і простору для біотичних систем, проблеми підготовки фахів-
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ців-екологів, стратегії охорони в біосферних резерватах, ролі НПП у розвитку еко-
логічної освіти і культури, доцільності формування методичних праць, парадигми 
сталого розвитку, острівної фауни та ін.

Основна кількість публікацій – стосується конкретних досліджень, які при-
свячені широкому колу питань щодо функціонування видів, популяцій, угрупо-
вань, екосистем, їхньої динаміки, реакції на вплив різних чинників.

На основі аналізу збірників матеріалів за 2005–2013 рр. можна зробити ви-
сновок, що мета конференції, яка була поставлена у 2005 р. ще не досягнута. Кон-
ференція ще не стала структуризованою на блоки: теоретичний, фактичний, прак-
тичний. Недостатньо задіяні у роботі конференції генетики, фізіологи тварин, біо-
фізики та інші дослідники. Не відбулося вироблення інноваційних підходів щодо 
сучасного дослідження функціонування живого тощо. У той же час доцільно кон-
статувати, що така конференція має право на подальше існування. 

БАТРАХОФАУНА МІСТА ДОЛИНИ

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

e-mail: bohdanoksalat@gmail.com

Останнім часом за умов зростаючого антропогенного впливу на природу по-
чинають використовуватися біологічні методи оцінки стану водних і наземних 
екосистем. Велика увага приділяється пошуку потенційних біоіндикаторів. Ними 
можуть бути тварини, які відіграють важливу роль у функціонуванні екосистем,  
а також ті, які характеризуються високою чисельністю і реагують на зміни навко-
лишнього середовища. Деякі особливості біології земноводних, достатня вивче-
ність на генетичному та екологічному рівнях роблять їх привабливими і зручними 
об’єктами біоіндикації [2]. Тож ми мали на меті, у першу чергу, провести детальну 
інвентаризацію батрахофауни міста, зокрема урбанізованих територій, де антро-
погенний тиск відчувається чи не найсильніше.

Конкретні завдання дослідження:
1) Встановити видовий склад земноводних м. Долина.
2) Пояснити причини поширення амфібій на території міста залежно від рів-

ня антропогенного впливу міського середовища.
Дослідження проводили з 7 вересня 2013 р. по 24 травня 2014 р. на території 

міста Долини (Івано-Франківська обл.).
Збір матеріалу проводили трьома способами: відловом амфібій у водоймі та 

на суші вручну, за допомогою водного сачка з подальшим встановленням виду 
амфібій, а також маршрутним обліком. Маршрути були вибрані так, щоб вони про-
лягали по найбільш характерних для земноводних біотопах: водоймах малого та 
середнього розміру на окраїнах міста, а також по невеликих лісових ділянках [3].

Протягом досліджень брали до уваги добову активність різних видів. Та-
кож враховували те, що найбільш сприятливою для земноводних є тепла і волога 
погода.
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Під час дослідження земноводних на території м. Долина було виявлено та-
ких представників земноводних: Bombina variegata, Pelophylax ridibundus, Bufo 
bufo, Rana dalmatina, Hyla arborea, Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus.

Згідно з літературними даними на цій території трапляються також Sala
mandra salamandra, Lissotriton montandoni, Mesotriton alpestris, Bufo viridis, Rana 
temporaria, R. arvalis, Pelophylax esculentus, Pelophylax lessonae [1, 4], проте, на 
жаль, цього сезону їх виявити не вдалось.

Усього було знайдено 30 особин амфібій, серед яких: B. variegatа – 16 особин, 
які були у невеликих тимчасових водоймах і калюжах; L. vulgaris – 8 особин, які 
траплялися переважно в тих же місцях, що і B. variegatа; T. cristatus – 2 особини, 
одна з них була виявлена у каналізаційному колекторі; R. dalmatina і P. ri dibundus по 
одній особині були виявлені у ставах; B. bufo і H. arborea по одній особині були 
знайдені мертвими безпосередньо в місті. Останній факт свідчить про негативний 
антропогенний вплив на батрахофауну міста. Більшість амфібій уникає контакту  
з людиною і надає перевагу водоймам, які розташовані на периферії міста.

Чисельний склад виявлених земноводних на території м. Долина (у %) 

Таким чином, судячи з представлених результатів, на території міста Долина 
чисельно переважає кумка жовточерева, яка трапляється у невеликих водоймах на 
периферії міста. Тритони були виявлені значно рідше. Потенційно численними  
є ропуха звичайна і квакша деревна, живих особин яких, на жаль, виявити не вда-
лось. Теж саме стосується трав’яної та гостромордої жаби, які мали би тут трапля-
тися також, але цього сезону їх знайти не вдалось.

1. Андреев И.Ф. Амфибии и рептилии Прикарпатья // Ученые записки. – Кишинев, 1953. – 
Т.8. – С. 257–269.

2. Загороднюк І.В. Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. – 
К., 1999. – 108 с.
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3. Лада Г.А., Соколов А.С. Методы исследования земноводних: науч.-метод. пособие. – 
Тамбов, 1999. – 75 с.

4. Писанець Є.М. Земноводні України. – К., 2007. – 192 с.

ВПЛИВ РАМНОЛІПІДНОГО БІОКОМПЛЕКСУ НА ОКСИДАТИВНІ 
ПОКАЗНИКИ РОСЛИН PISUM ARVENSE ТА SORGHUM BICOLOR 

ЗА РОСТУ НА СУБСТРАТАХ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

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

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

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

 e-mail: biofr@franko/lviv/ua

Забруднення довкілля відходами гірничодобувної та нафтопереробної галу-
зі, зокрема важкими металами та нафтопродуктами, призводить до значного по-
гіршення стану всіх компонентів екосистем. На забруднених територіях зміню-
ються біологічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, пригнічуються ріст і роз-
виток рослин, знижуються їх життєздатність і продуктивність. Тому актуальною 
проблемою є пошук речовин, що стимулюють ріст рослин у несприятливих умо-
вах ґрунтів, зокрема техногенно змінених. Метою нашої роботи було дослідити 
вплив поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу (РБК) – продукту мік-
робного синтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17 – на стресові реакції проростків 
пелюшки (Pisum arvense) і сорго (Sorghum bicolor), за росту на ґрунті, забруднено-
му нафтою, і на субстратах породних відвалів вугільних шахт. 

У роботі було використано ґрунт, забруднений нафтою (2, 5 і 8 %) та суб-
страти породних відвалів Центральної збагачувальної фабрики (чорний і черво-
ний) з додаванням золи з Добротвірської ТЕС (1:10). Насіння пелюшки та сорго 
замочували у розчині РБК (0,01 г/л) та воді (контроль) на 3 години і вирощували 
протягом 21 доби у підготовлених ґрунтах і субстратах. Щоб оцінити прояв стре-
сових (оксидативних) реакцій у проростків рослин, визначали оксидативні показ-
ники, а саме вміст пероксиду водню та малонового діальдегіду (показник пере-
кисного окиснення ліпідів). Встановлено значний стимулювальний ефект РБК на 
ростові показники пелюшки та сорго в усіх варіантах експерименту на всіх техно-
генно порушених субстратах. Це дає змогу припустити, що РБК як поверхнево-
активна речовина, сприяє покращенню умов вирощування завдяки його здатності 
збільшувати проникність клітинних мембран рослин для поживних речовин і води. 
Встановлено також зниження показників пероксиду водню та малонового діальде-
гіду у варіантах з передпосівним обробленням насіння дослідних рослин розчи-
ном РБК порівняно з контрольним варіантом, що вказує на зниження оксидатив-
них реакцій у проростків рослин під дією РБК та покращення їх адаптаційних 
властивостей в умовах окиснювального стресу при вирощуванні на техногенно 
порушених територіях.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ СТІЙКИХ РОСЛИН ДО ЧИННИКІВ 
ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО 

ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

Баранов В. І.1, Бешлей С. В.2, Бешлей З. М.1, Соханьчак Р. В.2, Ващук С. П.1

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

Негативними чинниками субстратів відвалів вугільних шахт на рослинні 
об’єкти є кислотність, значний вміст важких металів, практично відсутність по-
живних речовин, мала вологість та висока температура субстрату. У зв’язку з цим 
ускладнюється процес рекультивації та озеленення таких територій. Метою нашої 
роботи було підібрати стійкі види рослин до екстремальних умов техногенних 
відслонень на прикладі відвалу Центральної збагачувальної фабрики “Червоно-
градська” й охарактеризувати критерії їх оцінки. Дослідження проводили протя-
гом 2006–2014 років, визначали фізико-хімічні властивості субстратів і мікроклі-
матичні умови техногенного середовища, проводили як лабораторні, так і польові 
експерименти на понад 20 модельних видах рослин.

У результаті проведених досліджень встановлено, що різні елементи рельє-
фу відвалів характеризуються відмінними едафічними та мікрокліматичними умо-
вами. Встановлено, що субстрати основи і тераси відвалу краще забезпечені воло-
гою та мають більший вміст органічного карбону, порівняно з вершиною і схила-
ми. З’ясовано, що вміст важких металів у субстраті відвалу є мозаїчним. рН(Н2О) 
відвальної породи сильнокисле – 2,8–3,9. Проведені польові дослідження показа-
ли, що перспективними видами для фіторекультивації основи відвалу та дренаж-
них канав є Petasites hibridus L. і Phragmites austral Cav. Trin. ex Steud, адже осно-
вним лімітуючим фактором для них є вологість субстрату. Під час експерименту, 
проведеного з деревними рослинами встановлено, що понад 60 % саджанців Pinus 
sylvestris L., Betula pendula Roth., Phellodendron amurense Rupr. прийнялися і рос-
ли на терасах відвалу. Схили відвалів рекомендуємо зарощувати довгокореневищ-
ними видами (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), Sorghum halepense (L.) Pers.) для 
укріплення схилів і запобігання повітряній і водній ерозії. Перспективними вида-
ми із сільськогосподарським значенням у лабораторних умовах виявились Brassica 
napus L. oleifera annua Metzg. сорту “Микитинецький”, Brassica campestris f. bien-
nis DC. x B. rapa L. cорту “Оракам”, Sinapis alba L., Rumex patientia L. х R. tians-
chanicus A. Los., проте вони потребують апробації в польових умовах. Отже, на 
нашу думку, в основу критеріїв відбору стійких видів рослин необхідно покласти 
концепцію мікрокліматичного й едафічного компонента за елементами рельєфу 
відвалу. Основними вимогами до рослин-фіторекультивантів має бути їх висока 
ремедіаційна здатність та приналежність за екологічними групами до ацидофілів, 
оліготрофів і ксеромезофітів.
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ПОЛІМОРФІЗМ ВИВІРКИ ЗВИЧАЙНОЇ, SCIURUS VULGARIS L., 
З ЯКУТІЇ ЗА МІКРОСАТЕЛІТНИМИ ЛОКУСАМИ

Білоконь С. Ю.1, Белоконь М. М.2, Белоконь Ю. С. 2, Захаров Є. С.3, Дикий І. В.1

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

3Інститут біологічних проблем кріолітозони СВ РАН, Якутськ
e-mail: bilokon1990@gmail.com

Вивірка звичайна (Sciurus vulgaris L., 1758) – широко розповсюджений на 
теренах Євразії вид, звичайний мешканець бореальних лісів. З ареалу S. vulgaris 
за даними різних авторів описано від 17 до більш як 40 підвидів, що відрізняються 
один від одного особливостями забарвлення хутра і, в окремих випадках, розміра-
ми тіла. Незважаючи на значне поширення білки і її важливу роль в екосистемах, 
її генетична мінливість вивчена ще недостатньо. У країнах Західної Європи за 
останню декаду проведено низку досліджень, спрямованих на вивчення популя-
ційно-генетичної структури вивірки. Однак у центральній і східній частинах аре-
алу генетичну мінливість виду раніше не вивчали.

Мета нашого дослідження – встановити параметри популяційно-генетичної 
мінливості вивірки з трьох районів Республіки Саха (Якутія). За даними літера-
турних джерел, на теренах Якутії в басейні р. Лена і далі на схід розповсюджений 
один підвид вивірки S. v. jacutensis Ognev, 1929. Досліджувані зразки були зібрані 
в Усть-Майському районі (басейн р. Алдан) – 20 особин, Оймяконському районі 
(верхів’я р. Індигірка) – 31 особина і в околицях м. Мирний (басейн р. Вілюй) –  
12 особин. Варто зазначити, що в межах груп спостерігався значний поліморфізм 
за забарвленням хутра. У вибірках “Усть-Мая” і “Оймякон” найбільш численни-
ми були вивірки із темно-бурими, майже чорними хвостами, значно меншою була 
кількість вивірок з темно-рудими і рудими хвостами. У вибірці “Мирний”, навпа-
ки, – у 11 вивірок хвости мали руде і темно-руде забарвлення, і лише у однієї хвіст 
був темно-бурим. Ця вибірка також вирізнялася світлішим забарвленням спинок 
тварин.

ДНК для аналізу виділяли із фрагментів шкур, здобутих під час зимового 
полювання. Ми проаналізували генетичну мінливість вивірок за 13 мікросателіт-
ними локусами. Усі локуси виявилися поліморфними з числом алелів від 3 до 16. 
Середнє число алелів на локус становило 6,26 (±0,48). Середня спостережена ге-
терозиготність HO = 0,746 (±0,020) і середня очікувана гетерозиготність HE = 
0,715 (±0,017) вказують на високу генетичну різноманітність якутських вивірок. 
Значення індексу фіксації F = -0,048 (±0,022) вказує, що дефіциту гетерозигот, зу-
мовленого інбридингом немає. Близькі до рівноважних (за правилом Харді-Вайн-
берга) співвідношення генотипів і високий рівень спостереженої гетерозиготності 
у досліджених популяціях свідчать, що якутські вивірки не зазнавали значного 
скорочення чисельності.

Підрахунок частки міжгрупової мінливості (FST) виявив, що якутські популя-
ції вивірки відрізняються на 3,2 %, тоді як 96,8 % генетичної мінливості належить 
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до внутрішньогрупової. Генетичні дистанції Нея (Nei, 1978), підраховані попарно 
для трьох популяцій, становлять: між “Усть-Мая” і “Оймякон” – 0,038; між “Усть-
Мая” і “Мирний” – 0,056; між “Оймякон” і “Мирний” – 0,081.

Отримані дані свідчать про значні відмінності між популяціями вивірок зі схо-
ду та заходу Якутії. Порівняння описів забарвлення хутра, наведених С.І. Огнєвим 
(1940) для S. v. jacutensis, з нашим матеріалом виявили відмінності вивірок із попу-
ляції “Мирний”. Можливо, ця популяція належить до іншого підвиду – S. v. jenisse-
jensis Ognev, 1935, що розповсюджений у Центральному Сибіру, по лівобережжю р. 
Єнісей, до вододілу рік Єнісей і Лена, або до підвиду, не описаного раніше. Сам 
С.І. Огнєв (1940) вказував на окрему расу вивірок, що населяє верхів’я рік Вілюй, 
Вітим, північні схили Станового нагір’я і відрізняється забарвленням хутра від єні-
сейського та якутського підвидів, але не виділяв її в окремий підвид.

Робота виконана за часткової підтримки підпрограми “Динаміка та збере-
ження генофондів” програми фундаментальних досліджень Президії РАН “Жива 
природа: сучасний стан і проблеми розвитку”.

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ
PULMONARIA FILARSZKYANA В ЧОРНОГОРІ

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

Популяції рослин протягом їхнього існування зазнають різноманітних транс-
формацій та здійснюють мікроміграції у певних територіально-кліматичних межах. 
Об’єм, структура і розташування різних за розміром популяційних утворень не є 
параметрами сталими. Амплітуда багаторічних температурних коливань може ви-
значати як розмір популяцій, так і гіпсометричні показники їхніх периметрів. Част-
кові або локальні популяції у гетерогенному середовищі можуть виникати, взаємо-
діяти між собою і, зрештою, руйнуватись, підтримуючи у такий спосіб функціону-
вання своєрідних умовно стабільних комплексів – метапопуляцій. Окремі часткові 
популяції можуть залишатися життєздатними і зберігати спроможність до самовід-
новлення невизначено тривалий час. Такі популяції, де зберігається вся сукупність 
властивостей, ознак і зв’язків, які забезпечують притаманну популяції здатність під-
тримувати рівень системної організації, можна розглядати як “материкові”. Тут аку-
мулюються властивості, які необхідні для забезпечення функцій відновлення й роз-
селення популяції та еволюції. З іншого боку, в периферійних малих “острівних” 
популяціях, роль яких у демографічних процесах метапопуляції не є істотною, мо-
жуть “напрацьовуватися” властивості, необхідні для експансії у суміжні ценози. Та-
кий тип популяційної організації є характерним для багатьох видів рослин в умовах 
гетерогенного середовища.

Розміри та просторова структура популяцій Pulmonaria filarszkyana, – виду за-
несеного до міжнародного та кількох регіональних природоохоронних списків, ви-
значаються біологічними особливостями виду, еколого-ценотичними параметрами 
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конкретних угруповань і ступенем антропогенної деградації рослинного покриву. 
З огляду на характер розташування оселищ, можна стверджувати про наявність  
у межах ареалу як малих часткових ізольованих популяцій, так і метапопуляцій. 
Вид переважно входить до складу угруповань з домінуванням Alnus viridis та до 
трав’я них фітоценозів, які виникли на місці вирубаного криволісся вільхи зеленої. 
Вид також є компонентом угруповань смерекових лісів на їхній верхній межі, час-
то знижуючись уздовж гірських потоків до 1000 м н.р.м. P. filarszkyana надає пере-
вагу розвинутим гумусним буроземним вологим ґрунтам. Верхня межа поширен-
ня P. filarszkyana в Українських Карпатах за різними даними сягає 1900 м н.р.м. 
Більшість локалітетів P. filarszkyana прив’язані до субальпійського поясу, проте 
вид також представлений різними за рівнем організації субпопуляційними утво-
реннями, які розташовані вище і на значних відстанях нижче від основного “мате-
рикового” популяційного ядра. 

Перенесення діаспор є особливо важливим для метапопуляції в умовах гете-
рогенного ландшафту, оскільки сприяє виникненню і/або субсидуванню нових част-
кових популяцій на екологічно відповідних ділянках. У межах існуючих самодос-
татніх популяцій міграція діаспор зводиться головно до формування їхнього гене-
тичного різноманіття і має лише опосередкований вплив на демографічні параметри. 
Насіння не має спеціалізованих пристосувань для анемохорії, немає даних щодо ролі 
тварин і птахів у його перенесенні. Можна лише стверджувати, виходячи з особ-
ливостей гірського рельєфу, про визначальну роль гірських потоків, поверхневих 
вод і снігових мас у міграції діаспор на нижчі гіпсометричні рівні. 

Фундаментальну роль у забезпеченні самовідновлення популяцій P. filarsz-
kya na відіграє здатність особин (які формують популяцію) до незалежного варію-
вання індивідуального розвитку як відповідь на умови зростання. Сума успішних 
реакцій на індивідуальному рівні забезпечує ефективність самовідновлення попу-
ляції загалом. Модульна суть вегетативного розмноження даного виду передбачає 
високу стабільність процесів репродукції. Самовідновлення у даному випадку  
є достатньо ефективним, але й істотно обмеженим просторово. До числа зовнішніх 
чинників, які визначають просторову структуру популяцій P. filarszkyana, належать 
структура і гетерогенність ландшафту, ценотична структура рослинного покриву, 
кліматичні й антропогенні фактори. Роль генеративного і вегетативного способів 
розмноження у забезпеченні самовідновлення популяцій P. filar szkyana може від-
різнятись у різних популяціях і субпопуляційних утвореннях за алгоритмами тира-
жування поколінь. Наприклад, зведення криволісся вільхи зеленої провокує зни-
ження чисельності популяції та зменшення її площі, проте не призводить до повної 
елімінації виду. Протягом невизначено тривалого часу, за фактичної відсутності 
насіннєвого поновлення, P. filarszkyana спроможна зберігати свою присутність  
в угрупованнях, які виникли на місці криволісся. Насіннєве розмноження натомість 
(незважаючи на його епізодичність) дає змогу популяції P. fi larszkyana підтримува-
ти спроби колонізації нових місцезростань уздовж потоків у лісовому поясі в умо-
вах, що не є типовими для виду. 

Просторова динаміка метапопуляційних утворень є наслідком взаємодії демо-
графічних процесів, які відбуваються в часткових популяціях, і експорту діаспор до 
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субпопуляційних утворень, які не є самодостатніми, у нові чи раніше втрачені 
локалітети. Вегетативне розмноження P. filarszkyana дає видові змогу утримувати 
його позиції у межах існуючого угруповання. Цього, однак, часто є недостатньо 
для спрямованого розширення площі популяції. Значення насіннєвого поновлення 
у збереженні навної щільності ценопопуляції є мінімальним. З огляду на обмеже-
ність способів перенесення, та вкрай низький відсоток проростання (на тлі висо-
кої смертності проростків), насіннєве розмноження може відігравати доволі об-
межену роль причому лише у процесі освоєння нових чи поповнення вже існую-
чих оселищ, головно тих, які розташовані нижче від популяцій донорів. Натомість, 
вид позбавлений можливості самостійно масово “мігрувати” на вищі гіпсометрич-
ні рівні. Окрім цього є еколого-ценотичні обмеження, наприклад, відсутність від-
повідного субстрату і рівня його зволоженості, висока задернованість чи надмірне 
освітлення, пасторальне навантаження, витоптування. Повільне освоєння вищих 
гіпсометричних рівнів видається можливим лише завдяки вегетативному розмно-
женню у разі сукцесії, спрямованої на формування фітоценозів із відповідними 
еколого-ценотичними умовами. Наприклад, із домінуванням A. viridis – виду, який 
визначає ценотичні параметри угруповання.

Унаслідок зміни еколого-ценотичних умов у периферійних зонах відбува-
ється зменшення чисельності й щільності популяції, а згодом її фрагментація.  
У субальпійському поясі в умовах інтенсивного випасу та підвищення верхньої 
природної межі смерекових деревостанів окремі ізольовані оселища зникають 
цілком або представлені поодинокими особинами. Водночас, незважаючи на низь-
ку життєвість, відсутність насіннєвого поновлення такі осередки при збереженні 
вихідних екологічних параметрів середовища можуть бути центрами відновлення 
популяції. Можна стверджувати про багаторічне пульсування розмірів усієї мета-
популяції та окремих часткових популяцій – як їх чисельності, так і площі яку 
вони займають. Подібна динаміка цілком узгоджується з кліматичними та еколо-
го-ценотичними змінами, які траплялись у минулому і відбуватимуться в перспек-
тиві. У цьому разі метапопуляційне ядро з так званими материковими популяція-
ми пов’язане з угрупованнями криволісся вільхи зеленої або сформованими на 
місці останніх лучними фітоценозами.

Випадкові міграції різного типу діаспор (насіння, фрагментів кореневищ чи 
цілих особин) уздовж гірських потоків і струмків є причиною виникнення тимча-
сових чи достатньо тривалих компактних груп у лісовому поясі, які розташову-
ються на значній відстані від базових перманентних оселищ субальпійського по-
ясу. Тривалість життя подібних утворень варіює від одного вегетаційного сезону 
до невизначено довгого періоду. У багатьох випадках такі утворення можна роз-
глядати як структуровані самодостатні ізольовані популяції.
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ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ БРІОФІТІВ НА ДЕГІДРАТАЦІЮ 
ТА РЕГІДРАТАЦІЮ

Бойко І. В., Лобачевська О. В.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

e-mail: iryna.boiko@yahoo.com, morphogenesis@mail.lviv.ua

Характерними рисами мохоподібних є пойкілогідричність і стійкість до ви-
сушування, що дає їм можливість функціонувати у несприятливих умовах техно-
генно трасформованого середовища, які зазвичай є непридатними для значної 
частини судинних рослин. Виживання мохоподібних за умов нестачі вологи забез-
печується як мінімалізацією пошкоджень і збереження фізіологічної стабільності 
на стадії дегідратації, так і мобілізацією репараційних механізмів під час регідра-
тації. У формуванні толерантності до водного стресу беруть участь сполуки-осмо-
протектори (вуглеводи, білки) та система антиоксидантного захисту, які забезпе-
чують цілісність мембран і активність фотосинтетичної функції рослин. 

Дослідження мохоподібних зі схилів відвалу № 1 Яворівського ДХП “Сірка” 
продемонстрували значні відмінності у формуванні стійкості до висушування за-
лежно від експозиції місцезростання та видових особливостей. Зокрема, гамето-
фори моху Barbula unguiculata Hedw., зібрані на південному схилі відвалу, менше 
втрачали вологу й інтенсивніше її поглинали під час регідратації, тоді як у Bryum 
argenteum Hedw. та Bryum caespiticium Hedw. швидше регідратували гаметофори, 
що зростали на північному схилі відвалу. 

У досліджуваних рослин виявлено зміни вмісту водню пероксиду, а саме 
значне зростання після 18-годинної дегідратації та зниження внаслідок регідрата-
ції тривалістю 45 хв. У гаметофорів B. argenteum та B. caespiticium максимальне 
зростання вмісту водню пероксиду внаслідок дегідратації зафіксовано у зразках 
мохів із південного схилу відвалу, а у B. unguiculatа – з північного. Зниження вміс-
ту водню пероксиду після регідратації у B. argenteum і B. caespiticium було значно 
інтенсивнішим у гаметофорів із північного боку відвалу, тоді як у B. ungui culatа – 
з південного. 

Окрім того, встановлено достовірне підвищення вмісту осмопротекторів 
(вуглеводів і амінокислот) після дегідратації у гаметофорах мохів, зібраних на пів-
денному схилі, та зниження їхнього вмісту в зразках мохів із північного боку після 
регідратації. 

Отже, посухостійкість бріофітів, їх реакції на дегідратацію та регідратацію 
залежать не лише від умов місцезростань (освітлення, температура, вологість)  
і морфологічних особливостей життєвих форм, а й від генетично обумовлених 
фізіолого-біохімічних адаптивних відмінностей.
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КОМПЛЕКСИ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ У ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ
ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

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

e-mail: lesybuslenko@rambler.ru

Дерново-карбонатні ґрунти, які часто називають темноколірними, до сере-
дини ХХ ст. не входили в систему генетичної ґрунтової класифікації. У Західній 
Україні ці ґрунти мають значну питому вагу та поширені у Львівській, Тернопіль-
ській, Рівненській і Волинській областях. Їх вважають інтразональними біоліто-
генними ґрунтами, які сформувались на малопотужній товщі продуктів вивітрю-
вання вапняків, крейді, крейдяних мергелях, доломітах та інших щільних карбо-
натних породах в умовах промивного водного режиму під одночасною дією дерев-
ної і трав’яної рослинності (Назаренко та ін., 2006). 

У кліматичному сенсі територія, в яку входять дані ґрунти, належить до захід-
ноєвропейського району Атлантико-континентальної області. Кількість опадів варі-
ює тут від 650 до 750 мм. Формування дерново-карбонатних ґрунтів в умовах до-
статнього зволоження зумовлює формування недиференційованого профілю.

Дерново-карбонатні ґрунти мають неглибокий гумусований профіль, пере-
важно 50–70 см, гумус досить швидко спадає з глибиною, що є характерним для 
лісового ґрунту. На поверхні та в гумусово-акумулятивному горизонті цих ґрунтів 
наявні уламки ґрунтоутворювальної карбонатної породи, кількість і діаметр яких 
з глибиною зростає. Як правило, гумусово-акумулятивниий горизонт характери-
зується великим вмістом колоїдів. Вміст катіонів кальцію в ґрунтовому профілі 
поступово збільшуються в напрямі до материнської породи, а розподіл півтора 
окислів відбувається у зворотному напрямку.

Поширення ґрунтів приурочене до підвищених межирічних ділянок і, відпо-
відно, це зумовлює формування генетичного профілю без ознак оглеєння. За гра-
нулометричним складом дерново-карбонатні ґрунти переважно піщано- або пилу-
вато-легкосуглинкові та середньосуглинкові. 

За А. А. Кирильчуком і С. П. Позняком (2004), дерново-карбонатні ґрунти  
залежно від стадії вилуговування карбонату кальцію породи і залишкового огли-
нювання профілю поділяються на три підтипи: 1) дерново-карбонатні типові (за-
кипають від 10% соляної кислоти з поверхні або в межах горизонту Нк); 2) дерно-
во-карбонатні вилуговані (закипають від 10% соляної кислоти нижче горизонту 
Нк, але в межах горизонту В, НРк); 3) дерново-карбонатні опідзолені, які мають 
ознаки диференціації профілю за елювіально-ілювіальним типом (наявні ясні ді-
лянки у нижній частині горизонту Нк та закипають нижче горизонту НРк).

Дерново-карбонатні типові легкосуглинкові ґрунти характерні для зони мі-
шаних лісів (Волинського і Малого Полісся), а також лісостепової зони (Опілля). 
Ці ґрунти сформувались на елювії щільних карбонатних порід і залягають пере-
важно на підви щених елементах рельєфу. Потужність недиференційованого ґрун-



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 11–14 вересня 2014 р.

15

тового профілю сягає 50 см і відзначається поступовим зменшенням гумусових 
речовин вниз по профілю.

Характерною особливістю дерново-карбонатних ґрунтів є високий вміст гу-
мусу у верхньому горизонті (2,5–4 %) і поступове зменшення його з глибиною. За 
гранулометричним складом переважають легкосуглинкові ґрунти. Ґрунтовий про-
філь представлений гумусовим (Нк) і перехідним (Нрк) горизонтами. Грануломе-
тричний склад фізичної глини в горизонтах Нк і Нрк змінюється в межах 10 %. 
Вміст фізичного піску зменшується від 69,01 до 59 %. Зро стання вмісту піску у Нк 
горизонті сприяє формуванню сприятливих умов для люмбрицид, але необхідно 
зазначити, що дернові карбонатні ґрунти насичені катіонами Са2+, Mg2+. У зв’язку 
з цим вони мають лужну реакцію ґрунтового розчину – рН – 7,2–7,9. Останній 
чинник обмежує видовий склад люмбрицид, який представлений лише O. transpa-
danus, O. lacteum. Ці види є типовими калькофілами, проте O. lacteum трапляється 
рідко. Чисельність і біомаса O. transpadanus становлять відповідно 69–92 екз/м2  
і 23,1–27,06 г/м2.

Дерново-карбонатні вилугувані ґрунти поширені на Опіллі (Тернопільська 
обл., Бережанський р-н, на південь від с. Гутисько). Ґрунти покриті насадженнями 
бука, рідко трапляється граб, клен. Структура насадження – двоярусна. Підріст 
сягає висоти 4,5 м і складається з бука і рідко – граба, клена. Трав’яний покрив 
рідкий і нерівномірний. На плато розвинуті дерново-карбонатні вилугувані ґрун-
ти, які сформувались на крейдяних відкладах. Під горизонтом лісової підстилки 
тут залягає перегнійний структурний горизонт, вилугуваний від карбонатів. Його 
потужність сягає 16 см. Глибше до 27 см – карбонатний, перегнійний горизонт, 
який має темно-буре забарвлення. Він поступово переходить у перехідний (Нрк) 
горизонт, який збагачений бурим глинистим матеріалом. Перегнійне забарвлення 
з глибиною слабшає. У нижній частині горизонт поступово переходить у суцільну 
крейду. Ці ґрунти містять 3,4–6,13 % перегною. Актуальна кислотність перебуває 
в межах рН 5,9–6,7. Ґрунти мають слабокислу реакцію у верхньому горизонті. До-
бре виражена мікроскопічна структура, стійкість мікроагрегатів у гумусових го-
ризонтах дерново-карбонатних вилугуваних ґрунтів. Гумусовий горизонт (Нк) 
має вилугувані основи. Останній чинник сприяє формуванню комплесу люмбри-
цид. Видовий склад представлений чотирма видами: A. caliginosa А. georgii, 
O. transpadanus, O. lacteum. Ці види є калькофілами.

Дерново-карбонатні опідзолені ґрунти мають ознаки диференціації профілю 
за елювіально-ілювіальним типом, у них наявні ясні ділянки у нижній частині го-
ризонту Нк. Відзначимо високий вміст мулистої фракції. Комплекс люмбрицид 
представлений сімома видами: A. longa, А.caliginosa, A. rosea, L. rubellus, А. georgii, 
O. transpadanus, O. lacteum.

Отже, становлення комплексів дощових черв’яків залежить від генезису дер-
но во- карбонатних ґрунтів, структури гумусово-акумулятивного горизонту, роз-
витку колоїдної системи, ступеня насичення ґрунтів катіонами кальцію у ґрунтово-
му профілі.
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БІОТОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУМОК (BOMBINA, AMPHIBIA) 
ГІБРИДНОЇ ЗОНИ СТРИЙСЬКО-ЖИДАЧІВСЬКОГО ПЕРЕДГІР’Я

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

e-mail: Vovnianko-Luba@i.ua

З метою дієвого збереження функціонального різноманіття планети постає 
потреба глибокого вивчення фауни в усіх її проявах. Одним із пізнавальних і ево-
люційно важливих напрямів таких досліджень є вивчення процесів міжвидової 
гібридизації, а також феномена існування гібридних зон. Одними з модельних ви-
дів, що досліджуються з цією метою, є кумки (Bombina) – представники Безхвос-
тих земноводних, які поширені у Європі й Азії.

Наші дослідження зосереджені на вивченні кумок, які існують у районі гі-
бридної зони Стрийсько-Жидачівського передгір’я (Львівська обл., Стрийський 
район) .

Актуальність досліджень зумовлена тим, що два європейські види кумок –  
червоночерева (Bombina bombinа) та жовточерева (B. variegata),  які поширені в ре-
гіоні Українських Карпат, схрещуються між собою і на межі ареалів формують сму-
ги, в яких існують гібридні особини.

Метою роботи була детальна біотопічна характеристика червоночеревої, 
жовточеревої кумок та їхніх гібридів у досліджуваному регіоні.

Під час досліджень ми застосовували герпетологічні та морфолого-біоме-
тричні методи  для встановлення рівня мінливості, розмежованості й диференціа-
ції кумок у районі гібридної зони, а також екологічні методи для детального опису 
оселищ кумок.

Дослідні ділянки обирали вздовж трансекти через гібридну зону, виділену 
О.С. Решетилом (2001). Загалом було відвідано понад 30 водойм, проте лише у 17 
з них були знайдені кумки.

На підставі аналізу фенетичної мінливості кумок та їх біотопічних характе-
ристик ми встановили, що червоночерева кумка надає перевагу великим водоймам 
(понад 50 м2) природного походження (78 %), жовточерева кумка, навпаки, пере-
важно трапляється у невеликих водоймах (до 10 м2) антропогенного походження 
(79 %), а гібридні форми кумок, населяючи як великі природні, так і невеликі ан-
тропогенні водойми, все ж частіше трапляються у перших з них (67 %), чим еко-
логічно подібні до червоночеревої кумки.

Виявили також, що червоночерева кумка надає перевагу водоймам зі зна-
чною часткою водяних рослин (56 %), жовточерева кумка існує, в основному,  
у водоймах, де водяної рослинності немає (58 %), а гібридна форма кумок пере-
важно трапляється у слабозарослих водоймах (42 %).

Наші дослідження вказують на те, що червоночерева кумка надає перевагу 
водоймам із прозорою водою (67 %), жовточерева – з непрозорою (58 %), а гібри-
ди, рівною мірою населяючи водойми з різною прозорістю води, дещо частіше 
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трапляються у непрозорих водоймах (42 %), чим до певної міри є схожими на 
жовточеревих кумок.

Під час наших досліджень було підтверджено залежність розподілу кумок 
від гіпсометричного чинника: висотний розподіл досліджених оселищ вказує на 
перекривання ареалів батьківських видів кумок, що є необхідним для появи гібри-
дів, які займають проміжне висотне положенняоміж ними.

ПРО НОВІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО 
РІЗНОМАНІТТЯ В УМОВАХ ІМОВІРНОГО ВИДОБУТКУ 

НЕТРАДИЦІЙНОГО ГАЗУ  

Горбань І. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: ihorban@i.ua 

Серед загроз біологічному та ландшафтному різноманіттю найбільш вагоми-
ми є різноманітні чинники, які виникають унаслідок геологічних розробок корис-
них копалин. Це формування кар’єрів, створення штучних водойм і териконів з від-
ходами вугільного чи іншого виробництва тощо. Як правило, такі зміни призводять 
до порушення природної рослинності, природних ландшафтних структур (урочищ, 
фацій), які, у свою чергу, тісно пов’язані з формуванням мережі оселищ різних ви-
дів флори та фауни. Таким чином, особливо в разі недбайливого ставлення до зе-
мельних ресурсів під час видобутку різних копалин часто порушується екосистемне 
різноманіття різних природних зон, які визначають ареали тварин і рослин, біоло-
гічну продуктивність екосистем. Для уникнення такого впливу на природні середо-
вища встановлюється мережа природно-заповідних територій, які серед змінених та 
фрагментованих ландшафтів створюють екологічні коридори для біоти. Практика 
такої природоохоронної діяльності нині є особливо актуальною в умовах Східної 
Європи, де активно відбуваються процеси просторового розвитку територій. Мож-
ливо, найбільшою мірою це стосується України та Польщі, де ведуть геолого-роз-
віду вальні роботи стосовно оцінки можливостей видобутку нетрадиційного (слан-
цевого) газу. Технології цього видобутку є досить складними, і в умовах Східної 
Європи його наслідки достатньо непрогнозовані. Особлива загроза від видобутку 
сланцевого газу передбачається гідрологами щодо можливих забруднень підземних 
вод, імовірного зниження рівня ґрунтових вод. Тому такі геологічні роботи потребу-
ють детальної екологічної експертизи із залученням експертів з оцінки стану і мож-
ливого впливу на ландшафтне і біологічне різноманіття. 

Згідно з попередніми дозволами на ділянки для геологічного вивчення  
і частково на використання надр, у зону можливого впливу геологічних робіт із 
видобутку нетрадиційного газу потрапили території, які входять до складу ПЗФ 
Розточчя, Малого Полісся, Галицького національного природного парку, а також 
ділянки Волинської височини на кордонах із Львівською обл. (Володимир-Волин-
ський р-н, Іваничівський та Горохівський р-ни Волинської обл.). Тому вже тепер 
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виникає питання про погодження і стан досліджень проблеми у зв’язку з тим, що у 
цих районах наявні природно-заповідні об’єкти, які оберігають ландшафтне і біо-
логічне різноманіття. Згідно з чинним законодавством, будь-які геологічні розроб-
ки на територіях ПЗФ є забороненими або максимально обмеженими. Однак  
у сучасних політичних і економічних умовах в Україні стоїть питання, наскільки 
ми спроможні зберегти природну спадщину та її найцінніші об’єкти – заповідники 
і національні парки, особливо у функціональних зонах, що призначені для запові-
дання екосистем, рекреаційного використання територій. 

 Однією з причин такого занепокоєння стало обговорення проблем, пов’язаних 
з імовірним видобутком сланцевого газу на Львівщині та Івано-Франківщині. Тут  
у природному заповіднику “Розточчя” та Галицькому НПП відбулись науково-прак-
тичні семінари, у роботі яких узяли участь провідні спеціалісти з геології, ландшаф-
тознавства і заповідної справи. Доповідачі оцінили сучасний стан ПЗФ у районах де 
передбачаються геологічні роботи, фахово обговорили екологічні аспекти та мож-
ливі наслідки щодо видобутку нетрадиційного газу на Прикарпатті для раритетних 
видів флори і фауни, водно-болотних угідь і рідкісних біотопів. 

У зв’язку з тим, що території, які підлягають геологічному дослідженню на 
предмет можливостей видобутку нетрадиційного газу, є дуже значними за своєю 
площею, необхідно активно застосувати методологію екологічного моніторингу 
стану біологічного та ландшафтного різноманіття за допомогою ГІС технологій. 
Але на даний час не всі об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення мають такі 
інформаційні продукти. У сучасних умовах подальшого планування наукових до-
сліджень стану природних екосистем, їх біологічного і ландшафтного різноманіт-
тя необхідно встановити пріоритет на картування поширення та локалізації цін-
них біотопів, рідкісних видів флори та фауни, у першу чергу тих, що занесені до 
національної Червоної книги або ж є індикаторами стану екосистем і рівня ґрун-
тових вод. Найдетальніші фауністичні та флористичні дослідження необхідно 
провести у басейні середньої течії р. Дністер і у верхній течії р. Західний Буг, де 
геологічні роботи заплановані у першу чергу. Для виконання такої науково-прак-
тичної роботи необхідно створити робочі групи з питань моніторингу стану запо-
відних екосистем Прикарпаття і Волино-Поділля. В умовах зростаючих загроз 
ландшафтному та біологічному різноманіттю необхідно готувати фахових експер-
тів, які би могли своєчасно надавати оцінку стану екосистем, що перебувають під 
загрозою антропогенних факторів впливу, та прогнозувати можливі загрози для 
ландшафтів і біоти, рекомендувати шляхи вирішення екологічних проблем, які по-
стають перед заповідниками та заповідними зонами національних парків. 

Ця робота і проведення науково-практичних семінарів ініційовані у рамках 
співпраці місцевих громадських організацій (“Громадський інститут охорони при-
роди”, “Природа Розточчя”, “Еко-Галич”), за підтримки Всеукраїнської громад-
ської організації “Національний екологічний центр України” у рамках виконання 
проекту “Розвиток енергетичного сектору для суспільного блага в Україні”, що 
підтриманий Фондом демократії ООН.
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ПРО ПОТРЕБУ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
ДО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Горбань О. І.1, Горбань Л. І.2

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

2 Природний заповідник “Розточчя”

Під час вибору концепції управління об’єктами ПЗФ обов’язково враховувати 
особливості різних екосистем. Найбільші труднощі існують у вразі необхідності 
збереження особливо цінних природних біотопів. Навіть екосистеми з абсолютним 
заповідним режимом не можуть гарантувати нам збереження унікальних природних 
біотопів за допомогою пасивного підходу до охорони природи. Глобальні процеси 
змін на планетарному рівні у вигляді перенесення забруднених атмосферних мас – 
транскордонного переміщення забруднених мас повітря, кислотних дощів, експан-
сій інтродукованих видів рослин, комах та інших тварин, приносять із собою у при-
родні біотопи дуже негативні зміни. Якщо у таких випадках, які можуть траплятися 
в абсолютно всіх типах екосистем Землі, не втручатись за допомогою природоохо-
ронних заходів, то настануть невідворотні зміни у різних типах біотопів, які погли-
наються адвентивними видами. Такі процеси також знижують біологічну продук-
тивність екосистеми, що в кінцевому наслідку призводить до втрати її природничої 
цінності. Особливо негативні зміни для багатьох природних заповідних екосистем 
можуть настати внаслідок глобальних і місцевих змін клімату, і в цьому разі необ-
хідно прогнозувати такі зміни та сприяти природоохоронними заходами підтримці 
екологічної стійкості заповідних ділянок. Такий підхід впровадження системи ак-
тивної охорони вже необхідний для водних і водно-болотних екосистем, торфових 
та оліготрофних боліт, річкових долин і лук. Лише екосистеми пралісів і скелястих 
гір на даний час можуть вважатися найбільш стійкими і такими, що можуть витри-
мати абсолютний режим заповідності.

Торфові болота та заплавні луки є одними з найбільш чутливих до кліматич-
них змін, динаміки місцевого рівня ґрунтових вод і систем природокористування. 
Ці екосистеми, як правило, потрапляють до складу водно-болотних угідь, які на-
лежать до найбільш вразливих з точки зору їх залежності від кліматичних і різних 
антропогенних факторів. Здебільшого найкраще збережені торфові болота і за-
плавні луки у нас належать до водно-болотних угідь, які мають міжнародне зна-
чення і внесені до переліку Рамсарських угідь. Вони переважно зосередженні у 
заповідниках і на територіях національних парків, в умовах яких існує висока по-
треба розглянути питання збереження їх біологічного та ландшафтного різнома-
ніття шляхом удосконалення систем управління всією природоохоронною та гос-
подарською діяльністю на територіях ПЗФ.

Згадані екосистеми на заповідних територіях унаслідок припинення ручного 
сінокосіння, а частково також і через припинення вільного випасання, дуже стрімко 
почали заростати різними чагарниками і втрачати свої основні унікальні природничі 
цінності. Саме через заростання цінних біотопів у цих екосистемах почали зника-
ти рідкісні види рослин, особливих втрат зазнали місцеві види орхідей, а також 
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комахоїдні рослини – росичка круглолиста Drosera rotundifolia та росичка англій-
ська Drosera anglica. Такі негативні наслідки особливо стали очевидними на тор-
фових болотах і заплавних луках у Шацькому НПП, у ПЗ Розточчя. Тому навіть на 
відомому болоті “Заливки” у заповіднику Розточчя є гостра необхідність проводи-
ти пізньо-літнє сінокосіння, яке не завдає шкоди рідкісним рослинам, що на той 
час уже відцвіли. В іншому разі, і саме на прикладі заповідних територій Західно-
го Полісся та Розточчя, ми бачимо, що у ці типи екосистем активно проникають 
адвентивні види рослин, які спотворюють природні біотопи, змінюють структуру 
рослинного покриву і призводять до витіснення рідкісних видів як флори, так  
і фауни. Тому якщо цей процес не регулювати, не  зупиняти вторгнення інвазійних 
рослин на заповідні території, то ми можемо втратити найбільш багаті на біологіч-
не різноманіття екосистеми, що були дуже характерними на Поліссі та Розточчі 
ще в минулі два десятиліття. 

Стихійне заростання відкритих природних біотопів призвело до повної втра-
ти на багатьох ділянках гніздових колоній куликів (понад 5 видів, які тепер мо-
жуть потрапити у чергове видання Червоної книги України). На заплавних луках  
і торфових болотах Полісся і Розточчя найбільш типовими були колонії таких ви-
дів, як: чайка Vanellus vanellus, коловодник звичайний Tringa totanus, баранець 
звичайний Gallinago gallinago, грицик великий Limosa limosa. Тепер їх чисель-
ність різко скоротилась через втрату гніздових біотопів унаслідок заростання гніз-
дових ділянок різними чагарниками й адвентивними видами рослин. Також дуже 
різко скоротилися розміри популяцій річкових качок, які надавали перевагу за-
плавним лукам і торфовим болотам під час вибору біотопів для гніздування. Це 
такі види, як: крижень Anas platyrhynchos, нерозень Anas strepera, чирянка велика 
Anas querquedula, широконіска Anas clypeata. Із них качка сіра (нерозень) уже за-
несена у третє видання Червоної книги України, а інші різко скоротили свою чи-
сельність у останні десятиліття. На прикладі Шацького НПП лише ренатураліза-
ція окремих боліт призупинила повне зникнення гніздових колоній куликів, а та-
кож місцевої популяції тетеруків Lyrurus tetrix. Ці види в сучасних умовах збере-
жені на заповідних торфових болотах завдяки підвищенню рівня ґрунтових вод, 
що дало змогу тимчасово призупинити заростання цінних відкритих екосистем 
вербовими та іншими чагарниками. 

Інший приклад, який засвідчує необхідність у екосистемному підході до 
управління природно-заповідним фондом, наведемо у лісовому секторі. Торфові 
болота і заплавні луки часто в наших умовах межують зі штучними насадженнями 
лісових культур сосни Pinus silvestris (Західне Полісся, Розточчя), червоного дуба 
Quercus rubra (Мале Полісся). Такі насадження на природно-заповідних територі-
ях також мають дуже суттєвий вплив на можливості збереження біологічного різ-
номаніття, особливо якщо вони граничать із заплавними луками та торфовими бо-
лотами. Сьогодні багато лісових заповідників у своєму складі мають різновікові 
культури сосни, які без спеціального догляду і окремих типів рубок можуть поси-
лювати пожежо-небезпечні процеси на заповідних територіях. Соснові культури  
у багатьох заповідниках і національних парках уражені різними хворобами, як, 
наприклад, кореневою губкою, або ж всихають унаслідок інвазій шкідливих ко-
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мах. На інших територіях заповідників (ПЗ “Розточчя”) наявність насаджень чер-
воного дуба, що інтродукований з північної Америки, призводить до того, що це 
дерево активно починає поширюватись по лісових урочищах і екотонах. Його 
плоди переносяться різними видами звірів і птахів, успішно проростають в умо-
вах достатньої зволоженості ґрунту. На жаль, ці інтродуковані дуби в наших умо-
вах помітно змінюють природні лісові біотопи, які втрачають свою природну цін-
ність і продуктивність, знижують рівень видового біологічного різноманіття. Усі 
такі випадки навіть у заповідниках потребують у буквальному розумінні спеці-
ального контролю. Ділянки із загрозою поширення таких видів дерев чи інших 
інтродукованих рослин, що загрожують природним екосистемам, мають перебу-
вати на карантинному становищі. Це означає, що навіть в умовах абсолютної за-
повідності для збереження природного стану окремих лісових екосистем необ-
хідно впроваджувати різні природоохоронні заходи. Таким чином, існуюча мере-
жа заповідників країни не може бути врятована лише за допомогою посилення 
статусу абсолютного заповідного режиму. У цьому випадку стало очевидним, що 
збереження цілісності природних екосистем і унікальних біотопів у фрагменто-
ваних просторах є неможливим завдяки тільки юридичнму статусу того чи іншо-
го природоохоронного об’єкта. На територіях усіх заповідників і національних 
парків країни необхідна науково обґрунтована розробка та впровадження ме-
неджмент-планів щодо раціонального природокористування й ефективної при-
родоохоронної діяльності. 

Наукові роботи виконані в рамках проекту держбюджетної теми “Вплив 
факторів загроз на біорізноманіття заповідних територій Українських Карпат, Роз-
точчя та Західного Полісся” (№ державної реєстрації: 0113U003058), науковий ке-
рівник – професор Й. В. Царик. 
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Про перебування мідянки звичайної на території Шацького національного 
природного парку і, зокрема, поблизу біолого-географічного стаціонару Львівського 
національного університету ім. Івана Франка можна було впевнено стверджувати 
після того, як Тарас Гринчишин 19.06. і 22.06.1992  р. виявив дві особини цього виду 
поруч із сусідньою із стаціонаром базою відпочинку “Медик” (адреса обох установ: 
с. Гаївка Шацького р-ну Волинської обл.). Змії перебували в укритті під округлим 
дощаним щитом на схилі штучного піщаного пагорба – елемента очисних споруд, на 
території яких із плазунів трапляються також Natrix natrix (Linnaeus, 1758) та 
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758). З пагорбом межують сосновий ліс і ґрунтова дорога.
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Спершу було знайдено молоду особину з довжиною тулуба 41,5 см та хвос-
та – 7,0 см (сумарно 48,5 см), з шоколадним із ледь помітним малюнком забарв-
ленням верхньої частини тіла та білуватим низом. При повторному огляді місця 
знахідки було спіймано дорослу особину типового забарвлення (світло-коричне-
вий верх із яскравішим малюнком, темно-сірий низ) та загальною довжиною тіла 
близько 70 см. Перша з тварин, котру взяли до рук, поводилася сумирно, поведін-
ка другої була дуже агресивною. Змій було сфотографовано (на слайди) і випуще-
но у тому ж місці [1]. Згодом про знахідку мідянки до 0,5 м завдовжки у липні 
1978 р. неподалік (1–2 км) від цього місця, на луках за 30 м від води на пн.-зх. 
березі оз. Пісочне повідомила І. Б. Коновалова, науковий співробітник Державно-
го природознавчого музею у Львові НАН України (ДПМЛ НАНУ). Тварина пово-
дилася спокійно, її протягом місяця утримували в тераріумі [1, 2]. І. М. Горбань 
повідомив, що спостерігав мідянок на згаданому пагорбі з середини 1980-х рр.

Щодо інших теренів Волинського Полісся (північ Волинської та Рівненської 
областей), то відомо, що 1 особину мідянки завдовжки близько 50 см знайшли 
17.07.2005 р. під корою сухої тополі на березі озерця серед галявини на північ від с. 
Замостя Маневицького р-ну Волинської обл., на території Черемського природного 
заповідника М. В. Химин і А.-Т. В. Башта [6]. У сусідній Рівненській області той же 
М. Химин спостерігав 12.06. і 18.09.2004 р. по 1 особині цього виду у кварталах 84 
(на купині край березового заболоченого узлісся) і 30 (на краю чагарників на дорозі-
дамбі серед боліт) Рівненського природного заповідника, поміж селами Пугач і Ка-
расин Сарненського р-ну [7] (за усним повідомленням Р. О. Журавчака, вид трапля-
ється у трьох з чотирьох масивів заповідника). Обидва ці місцезнаходження відда-
лені від Шацька на, відповідно, 110 і 210 км на схід.

У фондах плазунів ДПМЛ НАНУ міститься екземпляр мідянки № 54 із с. Ку-
хітська Воля Зарічненського р-ну Рівненської обл., здобутий, ймовірно, Я. А. Байґе-
ром у 1928 р. З каталогів фондів плазунів ДПМЛ НАНУ довідуємося теж про давні-
шу (можливо довоєнну) знахідку – екземпляр мідянки з “Кухоцької Волі коло Луць-
ка”. Однак цей запис не зовсім ясний, тож, можливо, йдеться про с. Кухітська Воля 
Зарічненського р-ну Рівненської обл. Водночас, у фондах Зоологічного музею На-
ціонального науково-природничого музею НАН України у Києві зберігаються ек-
земпляри № 776/2137 з Ратнівського р-ну Волинської обл. (доросла самиця, здобута 
у липні 1961 р. Ю. І. Гущею) та № 887/2307 з околиць с. Світязь тоді Любомльського, 
а нині Шацького р-ну (доросла особина, здобута 17.06.1962 р. В. І. Абєлєнцевим) [3].

У тексті відповідного нарису в останньому виданні Червоної книги України 
окремо про територію Полісся не згадується, однак на карті вказано давніші (до 
1994 р.) й новіші місця знахідок мідянки у північно-західній частині Волинської об-
ласті (очевидно, Шацький район), давні у північній і нові у північно-східній її час-
тинах, а також давні локалітети у північно-західній і нові у північно-східній части-
нах Рівненської області. Зазначено цей вид також на Чернігівщині та Сумщині [4].

Натомість, “Атлас плазунів і земноводних Польщі” наводить лише одне 
місце знахідки C. austriaca неподалік західного кордону України у Волинській 
області – дещо на захід від с. Коритниця Володимир-Волинського р-ну (потойбіч 
р. Західний Буг); йдеться про “свіжі” дані – між 1971 і 2003 рр. [8].
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Наші спеціальні повторні пошуки мідянки на згаданих очисних спорудах коло 
“Медика” у червні 2003 і 2013 рр. не дали бажаного результату (до того ж саме міс-
цеперебування з часом зазнало значних сукцесійних змін, зокрема схили пагорба 
вкрилися рясною трав’янистою рослинністю, а згодом і чагарниками). Також цей 
вид жодного разу не траплявся зоологам ЛНУ під час щорічних червневих студент-
ських практик (окрім єдиного спостереження Л. І. Горбань молодої особини на цьо-
му місці у червні 2002 р.). Про інші його знахідки протягом цього часу на території 
Шацького НПП авторам цього матеріалу теж не було відомо, однак згідно з найно-
вішою публікацією [5], мідянка трапляється тут у 15 локалітетах, зокрема, за пові-
домленням В. І. Матейчика, у кв. 36 Мельниківського лісництва (щоправда, з огляду 
на можливі помилки в ідентифікації виду, ці дані потребують перевірки). 

Отже, мідянку принаймні поблизу оз. Пісочне можна було би вважати зни-
клою, однак цьогоріч, 12.06.2014 р., Олександр Кусьнеж помітив, що під колеса ав-
тобуса, яким його група поверталася на стаціонар, потрапила змія. Під час огляду 
було встановлено, що це особина C. austriaca завдовжки 37 см (у т.ч. хвіст – 9 см). 
Це сталося на асфальтованій автодорозі Львів-Брест, поруч із поворотом до стаціо-
нару та бази відпочинку “Медик”, тобто 500 м по прямій через ліс від місця попере-
дньої знахідки. Випадок задокументовано цифровими фото, а трохи понівечений 
екземпляр передано до фондів Зоологічного музею ЛНУ. Ця знахідка молодої осо-
бини мідянки, на нашу думку, засвідчує, що протягом останніх двох десятиліть у цій 
місцевості, приховано від ока численних дослідників, постійно існувала популяція 
червонокнижного виду. Очевидно, такі популяції цих зазвичай малопомітних у при-
роді плазунів можуть доволі успішно виживати навіть у часто відвідуваних людьми 
місцевостях, хоча у разі виявлення тварини піддаються значній загрозі, оскільки 
зазнають невмотивованої агресії з боку людини (як у останньому випадку, коли ав-
томобілі навмисне чавили змію, помічену на дорозі). Запобігти цьому може лише 
широка просвітницька робота серед місцевого населення та відвідувачів парку.
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fiński. – Warszawa; Kraków, 2003. – S. 95–97.



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 11–14 вересня 2014 р.

24

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
БЕРЕГОВОЇ ЛАСТІВКИ (RIPARIA RIPARIA L.) У ГНІЗДОВИЙ ПЕРІОД 

НА МАЛОМУ ПОЛІССІ В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Гринюк П. М.¹, Журавчак Р. О.²
¹Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: petrohrynuk10@gmail.com
²Рівненський природний заповідник, Сарни

e-mail: rpz-10@ukr.net

Ластівка берегова належить до колоніальних видів птахів. В Україні є чис-
ленним гніздовим перелітним птахом. Населяє піщані й лесові урвисті береги рі-
чок та інших водойм, піщані кар’єри. Гніздиться на всій території України, крім 
власне гірської частини; у періоди міграцій трапляється фактично скрізь. Одним 
із важливих питань біології виду є дослідження морфометрії. За літературними 
даними, біометрія берегової ластівки слабко висвітлена, найчастіше наводяться 
середні та крайні показники досліджуваного параметра, інколи навіть без вказівки 
кількості проміряних особин. 

Мале Полісся можна характеризувати як внутрішню котловину в межах Воли-
но-Подільської височини. Розташоване між окремими пасмами цієї височини – Во-
линським пасмом на півночі, Розточчям на заході й Поділлям на півдні та південно-
му заході. Цю територію часто визначають як внутрішню рівнину рік верхнього 
Бугу та Сиру з висотами 198–245 м. На Рівненщині Мале Полісся розташоване на 
півдні та південному заході області. На півдні межує з невеликим підвищенням – 
Вороняками. На стан чисельності берегової ластівки в межах Малого Полісся ма-
ють вплив повені з довготривалим затриманням води вздовж річкових долин.

Біометричні показники берегових ластівок (Riparia riparia) 
Параметр N Min Max M

Самки
Довжина тіла, мм 18 122 133 125,9
Довжина крила, мм 18 101 113 107,7
Довжина хвоста, мм 18 47 54 50,4
Вага, г 18 14 19 17,2
Жирність 18 3 4 3,1

Самці
Довжина тіла, мм 13 119 139 125,2
Довжина крила, мм 13 103 112 107,6
Довжина хвоста, мм 13 45 54 50,2
Вага, г 13 14 18 15,8
Жирність 13 1 3 1,9

Для аналізу біометрії птахів були використані проміри 31 птаха (18 самок  
і 13 самців), спійманих у червні 2010 р. на території гніздової колонії, яка розта-
шована на 2 км південніше від с. Немирівки Радивилівського р-ну Рівненської обл. 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 11–14 вересня 2014 р.

25

(50° 6′ 5″ N, 25° 16′ 57″ E). Колонія складалася зі 139 жилих нір, розміщених  
у стіні неглибокого піщаного кар’єру (глибина – 2–4 м, довжина – 8–10 м, шири-
на – 4–5 м). Кар’єр розташований на багаторічній луці, а з південного боку від 
нього – річкова долина. За три кілометри від колонії, зі західного боку є лісове на-
садження сосни звичайної. Відлов вилітаючих птахів проводили безпосередньо 
біля нірок за допомогою павутинної сітки з розміром комірки 40 мм.

У спійманих птахів визначали основні біометричні показники – вагу, довжи-
ну тіла, хвоста й крила, стать і жирність птахів згідно з загальноприйнятими ме-
тодиками, з метою виявлення статевих та індивідуальних відмінностей птахів  
і порівняння отриманих результатів із літературними даними.

Таким чином, ступінь статевого диморфізму в ластівки берегової невеликий. 
У лінійних розмірах самки більші за самців, але ненабагато, різниця становить 
менше 1 %. Проте різниця у вазі та жирності вже відчутніша і становить, відповід-
но, 8 та 39 %. Це можна пояснити тим, що біометричні показники були зібрані на 
початку гніздового періоду, коли самки відкладали яйця, тому вони були важчими 
за самців. Отримані дані й літературні відомості, наведені для півдня України, 
свідчать про те, що найяскравіше статевий диморфізм виражається у вазі та жир-
ності; у розмірах не виражається. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ВИСОКОГІРНИХ 
ВИДІВ РОСЛИН ІЗ РІЗНОСТАТЕВОЮ СТРУКТУРОЮ

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

e-mail: ecotusika@gmail.com

Важливою проблемою у вивченні природних популяцій рослин є розкриття 
внутрішньопопуляційної різноманітності, завдяки якій досягається їх здатність до 
виживання в мінливих умовах середовища. Популяції одно- і дводомних видів ви-
різняються за особливостями їх структурно-функціональної організації та специ-
фікою самовідновлення різних за статтю особин. Відповідно, проблема збережен-
ня популяційного різноманіття видів у першу чергу пов’язана з показниками, які 
стосуються їх статевої диференціації та реалізації відповідних механізмів на дію 
різних факторів як природного, так і антропогенного характеру.

До факторів природного впливу на популяції різностатевих видів необхідно 
віднести сукцесійні та демутаційні зміни, які пов’язані з природною трансформа-
цією середовища і, зокрема, заростання їх рослинних угруповань, спровоковане 
фітоінвазією невластивих для них видів. У першу чергу це стосується популяцій 
різнотравно-лучних і болотяних видів (Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath, 
V. tripterisL., V. transsilvanica Schur, Rumex carpaticus Zapał., Thymus alpestris 
Tausch, Diantus compactus Kit., Melandrium dioicum (L.) Casset Germ. та ін.), які на-
лежать за особливостями поширення до ізольованих і за еколого-ценотичними 
умовами до своєрідних рослинних угруповань. Посилення сукцесійних процесів 
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супроводжується активним проникненням у субальпійський і альпійський пояси 
багатьох компонентів різнотрав’я й чагарників. Сукцесійні зміни є однією з форм 
динаміки рослинних угруповань, що може призводити до появи одних і зникнен-
ня інших видів. Проблема структурної мінливості в популяціях пов’язана з дина-
мічними тенденціями й особливостями поведінки особин в екологічно змінених 
умовах. Основною причиною змін структури популяцій видів є погіршення умов 
їх існування внаслідок негативного впливу заростання, ущільнення ґрунту та кон-
курентних відносин між видами. Вплив цих чинників знаходить своє відображен-
ня у змінах онтогенезу особин та в їх репродуктивній здатності. Наприклад, важ-
ливою рисою існування болотяних угруповань є їх залежність від водного режиму, 
проекційного покриття характерних видів та участі мохів. Так, у популяціях боло-
тяних видів і, зокрема, Valeriana simplicifoliа в разі заростання та зміни еколого-
ценотичних умов зменшуються показники щільності особин, темпи їх розмно-
ження, ефективність проростання насіння і приживання проростків. Погіршення 
вологозабезпечення створює несприятливі умови для розвитку особин, а тому по-
значається на їх життєвості й самовідновленні. За умов посилення ценотичної 
ролі заносних видів знижується здатність особин розвиватися в умовах конкурен-
ції, внаслідок чого змінюються статева і просторова структури популяцій та по-
силюється тенденція до їх фрагментації.

Враховуючи те, що адаптаційний потенціал різностатевих особин визнача-
ється неоднаковою реакцією на дію різних чинників середовища, важливе значен-
ня мають ці показники під час впливу антропогенних факторів. До основних змін 
у структурі популяцій необхідно віднести зниження загальної чисельності особин 
і, зокрема, елімінації генеративних пагонів. У цьому разі негативний вплив антро-
погенних чинників має селективну дію на окремі статеві групи особин, що значно 
знижує чисельність генеративного потомства та змінює характер поновлення їх 
популяцій. Це супроводжується зміщенням міжстатевого співвідношення особин 
у бік найменш численної групи. Найбільш виразно ця непропорційність за статтю 
посилюється в надмірно експлуатованих популяціях аркто-альпійських видів 
Rhodiola rosea L., Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff. et Fingerh, D. carpaticus 
Wołoszcz., на що необхідно звернути увагу під час планування заходів, які пов’язані 
з їх охороною. Зменшення участі особин жіночої статі вказує на несприятливі 
умови формування насіння в популяціях і недостатнє їх забезпечення молодим по-
томством. Вплив негативних чинників призводить до порушення структурної ці-
лісності популяцій і зниження їх репродуктивного потенціалу. Одночасно, з по-
силенням антропогенного впливу, зокрема надмірного пошкодження або відчу-
ження особин, значно сповільнюються процеси регенерації, що призводить до 
зменшення їх фітомаси та життєвості. Окремі групи особин за статтю можуть сут-
тєво відрізнятися за рівнем критичної для них чисельності, просторовим розподі-
лом і здатністю до розмноження, що, безумовно, впливає на загальну динаміку 
популяцій. Важливим критерієм при цьому є індивідуальна спеціалізація особин 
за статтю, особливості поділу їх функцій і адаптація до несприятливих умов се-
редовища. Відповідно, статева структура є важливим діагностичним параметром, 
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який відображає не тільки генетичні, але й еколого-ценотичні впливи на конкретні 
популяції. На цій основі можна прогнозувати потенційні можливості популяцій: 
їх ефективну чисельність, генеративну здатність і насіннєву продуктивність. 

Назагал, основними критеріями збереження популяцій різностатевих видів  
є врахування їх еколого-біологічних та демографічних особливостей і, зокрема, 
специфіки статево-просторового розподілу особин та їх репродуктивної здатності. 
Зважаючи на динамічність цих показників важливим є моніторинг чисельності 
особин, на основі якого можна оцінити життєвий стан популяцій і з’ясувати при-
чини, які зумовлюють зниження їх різноманіття. Аналіз динамічних тенденцій  
у внутрішньопопуляційній організації популяцій дає можливість отримати дані, 
які є необхідними для прогнозування зміни їх стану, а також обґрунтування кон-
кретних підходів щодо їх охорони.

ЗАБАРВЛЕННЯ ТА РИСУНОК ТІЛА LACERTA AGILIS L. 
І ZOOTOCA VIVIPARA J. У РІЗНИХ БІОТОПАХ

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

e-mail: boxanna3@mail.ru

Рептилії – одна з поширених і цікавих для досліджень груп тварин. Вони су-
проводжують нас повсюди як представники дикої фауни парків, садів, лісів, пус-
тель і прерій, рік, боліт і океанів.

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

Специфіка забарвлення і рисунка тіла ящірки живородної та ящірки прудкої 
має важливе значення під час вивчення географічної та внутрішньовидової мінли-
вості видів. Під час досліджень було виявлено кілька варіацій спинного рисунка 
ящірок. Зокрема, високу варіабельність спостерігаємо у рисунку спини самців 
ящірки прудкої: на території лісових масивів − переривчаста центральна та бічні 
світлі смуги, добре виражені бічні світлі вічка та великі темні плями; у особин на 
відкритих вологих біотопах відсутні світлі смуги спини та світлі бічні смуги,  
є малі темні бічні плями та малі світлі вічка; на території відкритих сухих пасо-
вищ і сіножатей − відсутність центральної смуги та бічних смуг, темні плями ма-
ленькі варіабельні, також траплялися особини, схожі за рисунком спини на особин 
із територій лісових масивів. Варіабельність рисунка спини самок виду Lacerta 
agilis L. є меншою, ніж у самців. Відзначимо загальну картину: темна центральна 
смуга із чітко вираженими великими темними плямами, переривчасті бічні світлі 
смуги, темні великі бічні плями та світлі вічка. Різницю простежуємо у тонах за-
барвлення та у формі плям. 
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Рисунок самців ящірки живородної є cкладним і варіабельним. Загалом за 
відношенням до біотопів різких пристосувальних змін не спостерігаємо. Рису-
нок − це сукупність маленьких цяточок світлого й темного кольорів, іноді з тем-
ною смугою уздовж хребта на фоні загального темно-коричневого, бурого (чи ін-
ших тонів) забарвлення. У самок Zootoca vivipara J. рисунок спини має кілька ва-
ріантів залежно від локалітету їхнього існування. На відкритих сухих територіях 
з високотрав’ям у особин переважно добре вираженими є центральна спинна тем-
на смуга та бічні смуги, що іноді ближче до хвоста можуть переходити в перерив-
часті темні плями, оточені світлими вічками. У вологих біотопах і на території 
відкритих сухих пасовищ рисунок спини самок набуває варіабельності, схожої до 
самців цього виду, тобто сукупність різноманітних світлих і темних цяток по тілу. 
Уздовж берегової лінії р. Сукіль рисунок спини ящірок можна охарактеризувати 
сукупністю темних малих плям, наявністю темної переривчастої центральної та 
світлих переривчастих бічних ліній.

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

Отже, згідно з результатами, забарвлення та рисунок тіла особин видів 
Lacerta agilis L. Zootoca vivipara J. мають певну залежність від локалітетів, у яких 
вони проживають. Ящірка прудка надає перевагу відкритим сухим біотопам, на 
противагу ящірці живородній, яка надає перевагу вологим місцевостям. Мінли-
вість рисунка спини та забарвлення особин відносно біотопу відзначено у самців 
Lacerta agilis L. та у самок Zootoca vivipara J. Для самок ящірки прудкої та самців 
ящірки живородної такі особливості є менш варіабельними.

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РИБ, ЩО ВХОДЯТЬ У СПЕКТР ЖИВЛЕННЯ 
ТЮЛЕНЯ УЕДЕЛЛА (LEPTONYCHOTES WEDDELLI) 

В МЕЖАХ АРХІПЕЛАГУ АРГЕНТИНСЬКІ О-ВИ (ЗАХ. АНТАРКТИКА)

Загородний І. В.¹, Дикий І. В.²
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: vaniazahorodniy@gmail.com, e-mail:i.dykyy@gmail.com

Тюлень Уедделла (Leptonychotes weddellii) є представником ссавців, який 
розповсюджений у найбільш південних широтах Антарктики. Він є одним із най-
крупніших тюленів. Вид поширений циркумполярно, переважно поблизу берегів 
Антарктиди. На території архіпелагу Аргентинських о-вів вид є широко розпов-
сюджений. Трапляється упродовж року практично на всіх островах [1].
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Архіпелаг Аргентинські острови лежить у тихоокеанському секторі Антарк-
тики в західній частині Антарктичного півострова. Загальна площа архіпелагу за-
ймає всього близько 3,5 км2 [4].Острови архіпелагу утворені в основному вулка-
нічними похідними вивержень і метаморфічними породами. Приблизно півроку 
або більше острови вкриті 2–2,5 метровим шаром снігу, наземна рослинність міс-
титься під снігом і практично не розвивається [3].

Загалом було проведено аналіз 30 екскрементів тюленя Уеддела L. weddellii, 
зібраних І. В. Диким під час 14 УАЕ з квітня 2009 по березень 2010 р., відповідно. 
Збір матеріалу був проведений біля груп молодих і дорослих особин обох статей. 
Усі проаналізовані зразки були продуковані тваринами власне протягом періоду 
досліджень. Відібрані зразки окремо промивалися за допомогою сита. Наявність 
отолітів давала змогу ідентифікувати рибу до рівня виду, де це було можливо, ви-
користовуючи ілюстрації з описами в монографії “Fishesofthe Southern Ocean” 
(Gon, Heemstra, 1990) [5]. Отоліти, які були ідентифіковані, сортувалися попарно 
правий з лівим і за кількістю їх пар визначалася кількість екземплярів риб цього 
виду, наявних у кожному зразку.

За літературними даними, основними об’єктами харчування даного виду  
є прибережні види риб (близько 80 %) [2]. Найчисленнішою в дієті тюленя Уеддела 
в районі архіпелагу є дрібна антарктична риба Pleurogramma antarcticum – 219 ек-
земплярів. Найчастіше траплявся такий представник як Trematomus scotti – 58 ек-
земплярів. Також чималу кількість у раціоні тюленя займає бентосний вид риби роду 
Harpagifer antarcticus. Однак за частотою трапляння в екскрементах різних особин 
даного виду тюленя все ж таки на першому місці є Trematomus scotti, на другому – 
Harpagifer antarcticus, а Pleurogramma antarcticum лише на третьому місці. 

Частота трапляння представників різних видів риб 
в екскрементах тюленя Уеддела (Leptonychotes weddelli)

№ Вид n № Вид n
1 Trematomus scotti 58 10 Lepidonotothen kempi 2
2 Trematomus pennellii 2 11 Notothenia coriiceps 1
3 Trematomus newnesi 16 12 Chionodraco rastrospinosus 1
4 Bathydraco antarcticus 2 13 Harpagifer georgianus 1
5 Pleurogramma antarcticum 219 14 Chaenocephalus aceratus 2
6 Trematomus hansoni 2 15 Lepidonotothen larseni 4
7 Harpagifer antarcticus 26 16 Dissostichus eleginoides 2
8 Parachaenichthy scharcoti 3 17 Dissostichus mawsoni 2
9 Lepidonotothen nudifrons 1 344

1. Дикий І.В. Моніторинг морських ссавців на Українській антарктичній станції Академік 
Вернадський // Мат. наук. конф. “Еколого-фауністичні особливості водних та наземних 
екосистем”, присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І. Здуна (м. Львів, 
12–13 лютого 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 47–51.

2. Дикий І.В. Особливості живлення антарктичних видів тюленів в районі архіпелагу Ар-
гентинські острови // Мат. IV Міжнар. Антаркт. конф. НАНЦ (Київ, 12–14 травня 
2009 р.). III міжнар. полярний рік 2007–2008. Результати та перспективи. – Київ, 2009. – 
С. 129–130.
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ХИЖІ ГІЛЛЯСТОВУСІ (CLADOCERA) ВОДОЙМ 
УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

Іванець О. Р.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: oleh_ivanets@mail333.com

Хижі гіллястовусі раки відіграють важливу роль у забезпеченні оптимально-
го функціонування гідробіоценозів, оскільки забезпечують передачу речовин та 
енергії від дрібних зоопланктерів, консументів першого порядку, на вищі рівні 
трофічних ланцюгів. 

З огляду на те, що хижаки значною мірою визначають особливості продук-
ційних характеристик гідробіоценозів, вивчення гіллястовусих другого трофічно-
го рівня викликає особливий інтерес у водоймах, що мають еталонне значення не 
тільки для України, але й у цілому для центральної та східної Європи. Такими є, 
зокрема, водойми Українського Розточчя, у регіоні якого проходить частина Го-
ловного Європейського вододілу, котрий розділяє басейни Чорного і Балтійського 
морів. На цих теренах є значна кількість природоохоронних територій. 

Водойми Українського Розточчя вивчали протягом 1992–2012 років. Історія 
та методи досліджень зоопланктону, фауністична характеристика і таксономічна 
структура кладоцероценозів наведені у попередніх роботах [1, 2, 3, 8]. 

У водоймах Українського Розточчя хижі гіллястовусі представлені родина-
ми Polyphemidae i Leptodoridae, котрі містять по одному виду: Polyphemus pediculus 
(Linnaeus, 1761) та Leptodora kindti (Focke, 1844). P. pediculus і L. kindti належать 
до одного трофічного рівня. Під час полювання на здобич вони орієнтуються на-
самперед за допомогою зору. Унаслідок різних розмірів, неоднакових поведінко-
вих реакцій між ними немає гострої конкуренції. P. pediculus населяє, насамперед, 
прибережні зони водойм. Під час полювання він надає перевагу рухомій здобичі. 
У раціон дорослих рачків входять дрібні личинки комарів, молодь гіллястовусих  
і веслоногих раків, а також одноклітинні організми, що відзначаються порівняно 
великими розмірами. Молодь P. pediculus споживає в першу чергу дрібних одно-
клітинних, а також коловерток, котрі не мають панцира. Самці мають у своєму 
раціоні дрібніші форми, порівняно з самками [4].

L. kindti часто трапляється, у першу чергу, на відкритих ділянках акваторій. 
До її раціону входять дрібні гіллястовусі раки. Насамперед, це представники родів 
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Moina, Bosmina i Ceriodaphnia, а також ювенільні стадії інших Cladocera. Тим са-
мим, під час масового розвитку L. kindti може суттєво впливати на формування 
розмірної структури популяцій. Було встановлено, що цей хижак обумовлює ци-
кломорфоз гіллястовусих, оскільки карапакс рачків, котрі споживаються L. kindti, 
формує захисні вирости [5, 6, 7]. 

Таким чином, хижі гіллястовусі відіграють важливу роль у трофодинаміці 
водойм Українського Розточчя. L. kindti – один із найбільших гіллястовусих раків 
і, внаслідок значних розмірів, масово споживається тільки іхтіофауною. P. pediculus 
також є цінним кормовим об’єктом для риб, оскільки формує щільні скупчення на 
мілководдях. Ці рачки належать до верхніх ланок трофічної піраміди. Споживаю-
чи дрібний планктон, який не елімінується рибою, вони забезпечують оптиміза-
цію трофодинамічних характеристик гідробіоценозів.
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ВПЛИВ БРІОФІТНОГО ПОКРИВУ НА ВМІСТ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
У ТЕХНОЗЕМАХ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ 
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Породні відвали вугільних шахт Червоноградського гірничо-промислового 
комплексу утворені сумішшю геологічних порід різної генези, отриманих унаслідок 
видобутку та збагачування вугілля, які після завершення експлуатації є відкритими 
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ландшафтами для заселення рослин. Абсолютно “новий” едафотоп, не характер-
ний для регіону, та значні висоти відвалів створюють специфічні умови місце-
зростань (Башуцька, 2006), які лімітують проростання насіння та подальший роз-
виток рослин. Мохи, завдяки своєрідній екології, здатні одними із перших освою-
вати такі антропогенно змінені території, впливаючи на ґрунтоутворювальні про-
цеси, екологічні умови та мінеральний режим екотопів (Кияк, Баїк, 2012; Сохань-
чак, Лобачевска, 2012). 

 Досліджено участь мохоподібних у зміні елементного складу субстратів на 
відвалах вугільних шахт різного ступеня рекультивації (ЦЗФ “Червоноградська”, 
шахти “Надія” і “Візейська”). Для цього у межах 8-ми дослідних ділянок у чоти-
рьох місцях відбирали проби рослин мохів і субстратів під ними. Контролем слу-
гував технозем без рослинного покриву. Визначення калію та кальцію проводили 
методом полум’яної фотометрії на приладі марки ПФМ-ЗОМЗ, вміст фосфору – 
фотоколориметричним методом за інтенсивністю забарвлення фосфорно-моліб-
денової сині. 

Результати досліджень показали, що порівняно з оголеним субстратом, у тех-
ноземі під мохоподібними вміст макроелементів у всіх зразках субстратів підви-
щувався. Кількість іонів калію, фосфору та кальцію в субстраті змінювалась за-
лежно від ступеня заростання терикону, а отже, і від його віку. Встановлено, що на 
самозарослому відвалі шахти “Візейська” (його відсипання завершене у 70-х ро-
ках минулого століття) вміст досліджуваних елементів в незадернованому суб-
страті, порівняно із їх вмістом в оголених субстратах відвалів ЦЗФ та “Надія”, був 
найвищим. Окрім того, на цьому териконі кількість макроелементів у техноземі 
під покривом мохоподібних перевищувала їхню кількість у субстраті без рослин-
ності (K – в 1,7 разу, Са – в 1,3 разу, Р – в 1,5 разу). Відзначено незначний вміст 
калію та фосфору в оголених техноземах терикону ЦЗФ та в основі відвалу шахти 
“Надія”, тоді як під дернинами мохів кількість цих елементів збільшувалась у 1,5–
2,5 разу. Вміст кальцію на цих відвалах у незадернованому субстраті змінювався 
від 1060,7 до 2000,0 мг/кг, в техноземі під мохоподібними підвищувався від 1348,5 
до 2333,4 мг/кг відповідно.

Встановлено, що при незначному вмісті в техноземі біогенних елементів, та-
ких як калій і фосфор, рослини мохів можуть нагромаджувати їх у кількості, що у 
34,0 рази для калію та у 57,0 разів для фосфору перевищують їхній вміст у субстра-
ті без мохових дернин.

Таким чином, мохоподібні, акумулюючи біогенні мінеральні елементи  
в рослинних тканинах унаслідок активного метаболізму, сприяють їхньому нагро-
мадженню в субстратах під моховими дернинами, що впливає на відновлення тех-
ногенних едафотопів і створює сприятливі умови для подальшого заселення  
і функціонування угруповань багатьох судинних рослин.
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ГОЛОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 
РЕПРОДУКТИВНОЇ НІШІ ПОПУЛЯЦІЇ

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

e-mail: vlodkokyjak@ukr.net

Під час життєвого циклу особин і популяцій найістотніші зміни екологічної 
ніші відбуваються в їх репродуктивній фазі. Розмноження реалізується переважно 
в зоні оптимуму загального діапазону екологічної толерантності, але, водночас, 
розвиток потомства є найвразливішим періодом життєвого циклу. На численних 
прикладах рослин і тварин різноманітних життєвих форм продемонстровано, що 
на різних етапах онтогенезу потреби і середовищетвірна роль організмів відрізня-
ються дуже істотно. 

В екології рослин застосовується поняття “регенераційна ніша”, під яким 
розуміють умови, сприятливі для розвитку насіннєвого підросту і його приживан-
ня у фітоценозі, а саме, умови, які виникають у прогалинах між взаємоконкурую-
чими рослинами внаслідок відмирання старих індивідів, у місцях порушень ґрун-
тового і дернового покриву тощо. Це поняття запроваджене з огляду на те, що 
підростові стадії особин є особливо важливими для розвитку популяції. Однак 
очевидним є й те, що для забезпечення відтворення необхідна також наявність 
репродуктивних особин, а з’ясування їхньої екологічної ніші – не менш важливе.

З того огляду, що репродуктивні особини і молоде потомство становлять 
частину популяції, яка розвивається за особливих умов, і якій притаманні особли-
ві позиції та функції у популяції, угрупованні й екосистемі, очевидно, має сенс 
виокремлення їхньої ніші у межах екологічної ніші популяції як окремої складо-
вої – репродуктивної ніші. 

Під репродуктивною нішею популяції розуміємо умови існування, за яких ре-
алізується відтворення, позицію репродуктивних особин і молодого потомства у по-
пуляції та біоценозі, їхню середовищетвірну і функціональну роль в екосистемі. 

Зміни екологічної ніші під час життєвого циклу особин і популяцій у рослин 
і тварин бувають дуже істотними. Просторово й у часі ніші потомства та репро-
дуктивних особин часто не збігаються. Окрім того, умови, сприятливі для розви-
тку потомства, або умови, сприятливі для репродуктивних особин, істотно відріз-
няються від умов існування дорослих пре- і пострепродуктивних особин. 

Вікова структура, щільність, життєвість й інші параметри на індивідуально-
му та груповому рівнях у межах популяційного ареалу навіть у малих за обсягом 
популяціях дуже істотно відрізняються залежно від того, яка фаза статевого від-
творення у даній внутрішньопопуляційній просторовій складовій переважає, – чи 
це зона, сприятлива для розвитку потомства, чи зона, сприятлива для репродук-
тивних особин. 

Чим більший обсяг популяції охоплений оптимальними умовами, тим шир-
шою є репродуктивна ніша, а її частка у реалізованій ніші популяції – більша. Мала 
частка репродуктивної ніші притаманна, якщо в оселищі популяції домінують  
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песимальні та критичні умови. Найчастіше така ситуація спостерігається у зага-
лом несприятливих умовах середовища існування, зокрема, на висотних межах 
поширення, на краю ареалу, за напруженої конкуренції, за песимуму щодо режи-
мів температури, вологості й інших екологічних чинників.

Очевидним є прямий позитивний зв’язок між нішами: чим ширша ніша ре-
продуктивних особин, тим ширша ніша потомства, і навпаки, вужча ніша репро-
дуктивних особин є передумовою вужчої ніші потомства. Іншими словами, чим 
кращі умови для існування репродуктивних особин, чим більша їхня чисельність 
і життєвість, тим більше потомства вищої життєвості й життєздатності вони про-
дукують, і навпаки. Окрім того, ніша потомства і ніша репродуктивних особин 
взаємопов’язані також зворотним позитивним зв’язком – виникнення умов для 
реалізації або для розширення ніші потомства стимулює розширення (появу) ніші 
репродуктивних особин, а звуження (зникнення) ніші потомства призводить до 
звуження (зникнення) ніші репродуктивних особин. 

Інформація про стан ніші потомства передається не лише репродуктивним 
особинам, але також представникам інших вікових груп – пре- і пострепродуктив-
ним. Передавання такої інформації характерне не лише для тварин, а й для рослин. 
Механізми такої комунікації, зокрема у рослин, практично не досліджені. Ефектив-
не “зчитування” інформації про стан навколишнього середовища відбувається не 
лише у зоні безпосереднього контакту рослин із цим середовищем, але й на біль-
ших відстанях, які становлять принаймні кілька фітогенних полів особин. 

У разі виникнення сприятливих умов для реалізації або для розширення ніші 
потомства ніша репродуктивних особин розширюється, зокрема, за такими пара-
метрами: 1) до репродукції долучаються нові особини завдяки пришвидшенню 
онтогенезу на пререпродуктивних фазах, 2) відбувається реверсія до генерування 
постгенеративних особин; 3) збільшується тривалість репродуктивної фази в он-
тогенезі особин; 4) збільшується плодючість (насіннєва продуктивність). У під-
сумку чисельність репродуктивних особин і, відповідно, народжуваність (насін-
нєва продуктивність) у популяції можуть збільшуватися багатократно.

Розглядаючи зону екологічної толерантності популяції, у багатьох видів рос-
лин і тварин можна відзначити, що репродуктивна ніша охоплює не лише зону опти-
муму, але, принаймні частково, і зону песимуму. Умови, які є оптимальними для 
ре продуктивних особин, можуть бути несприятливими для молодого потомства,  
і нав паки. Потомство численних видів тварин різних життєвих форм розвивається за 
умов уникання дорослих репродуктивних особин. Підріст у рослин найкраще роз-
вивається переважно на ділянках, вільних від генеративних особин, де конкуренція 
найменша. Отже, у популяціях можна виділити два оптимуми – для репродуктивних 
особин і для потомства. Параметри цих оптимумів можуть різко відрізнятися, а їхні 
зони – розташовуватися навіть у протилежних ділянках загального діапазону еколо-
гічної толерантності популяції. Лише у тих видів рослин і тварин, яким притаманні 
позитивний вплив репродуктивних особин на підріст або турбота про потомство, 
обидва оптимуми будуть зближені. Модальною є ситуація, за якої в оптимальних 
умовах розвиваються репродуктивні особини високої життєвості, а для розвитку по-
томства існує другий оптимум, умови якого більшою чи меншою мірою відмінні. 
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Найбільша різниця вимог до умов існування притаманна між початковими 
стадіями розвитку і стадією дорослих середньовікових особин високої життєвос-
ті. У молодих організмів, порівняно з дорослими, завжди менша конкурентна 
здатність. Для них притаманна також менша толерантність до багатьох природних 
і антропогенних чинників. Водночас, за низкою умов існування зона екологічної 
толерантності може бути ширшою у потомства, порівняно з репродуктивними 
особинами, що особливо притаманне для рослин. Наочно це спостерігається  
у найбільш несприятливих – критичних умовах, за яких підріст виживає, однак 
генеративні особини не формуються. Прикладом може бути розвиток рослин за 
таких несприятливих умов середовища, за яких не досягається формування кри-
тичної фітомаси і розміру, необхідних для цвітіння та плодоношення.

Відтак, сприятливими і лімітуючими на різних етапах життєвого циклу фі-
гурують достатньо різні чинники, комплекси яких формують основу відмінностей 
між екологічною нішею потомства та нішею репродуктивних особин. Таким чи-
ном, репродуктивна ніша популяції диференціюється на дві складові – нішу по-
томства та нішу репродуктивних особин. У будь-якій популяції рослин і тварин 
параметри екологічної ніші потомства та ніші репродуктивних особин істотно від-
різняються, що важливо враховувати під час вивчення екології популяцій, їхньої 
вікової та статевої структур, самовідтворення і самовідновлення, опрацювання  
і впровадження заходів зі збереження та відновлення життєздатності популяцій. 

Для завдань з реінтродукції, репатріації та розроблення способів збережен-
ня і відновлення життєздатності популяцій рідкісних видів необхідними є дослі-
дження внутрішньопопуляційної варіабельності та структурованості репродук-
тивних зон, особливостей онтогенезу в початковій і генеративній фазах, вставлен-
ня оптимальних і критичних умов для особин і популяцій загалом та диференці-
йовано для зон розвитку підросту й для репродуктивних особин. Для природоохо-
ронної практики важливо враховувати такі просторові різниці розподілу сприят-
ливих і несприятливих умов у межах складових репродуктивної ніші. 

Заходи з підтримання та відновлення життєздатності вже існуючої популяції 
будь-якого виду мають бути спрямовані на підтримання або створення умов, спри-
ятливих і для розвитку потомства, і для розвитку репродуктивних особин. З іншо-
го боку, заходи з реінтродукції та репатріації мають бути диференційовані: якщо 
вони проводяться способом вселення молодих особин (підсівання насіння), то для 
цього повинні підбиратись або створюватись умови, сприятливі передусім для по-
томства, а не для репродуктивних особин. Якщо ж вселяються дорослі пререпро-
дуктивні або репродуктивні особини, – відповідно повинні підбиратись або ство-
рюватись умови, сприятливі насамперед для репродуктивних особин. Відсутність 
такої диференціації на практиці, очевидно, часто призводить до неефективності 
названих заходів. 

Важливою складовою заходів зі збереження рідкісних видів, зокрема на при-
родоохоронних територіях, мають бути активні способи охорони, спрямовані на 
оптимізацію умов розвитку популяцій під час репродуктивного періоду і в зонах 
відтворення.
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ПРОБЛЕМИ РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОЙМ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ковальчук О. М., Забитівський Ю. М., Цьонь Н. І. 
Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН

e-mail:rybalyubin@ukr.net

Введення до складу раціону людей риби є вкрай необхідним для забезпечен-
ня організму високоякісним білком. Тому віддавна поселення споруджувалися по-
руч з річками, які разом зі спорудженими на них ставками були джерелом рибної 
продукції. Найпопулярнішими видами риб, які вирощувалися в таких водоймах, 
були лин, карась звичайний, щука [1]. З розвитком людського суспільства відбули-
ся зміни і у річкових екосистемах. У той час, як лин і щука подекуди трапляються 
у старорічищах і заплавних водоймах, звичайний карась майже повністю витіс-
нився інтродукованим видом – сріблястим карасем.

Потреба у рибній продукції на Тернопільщині і далі існує. За даними Інститу-
ту харчування, раціональна річна норма споживання риби і рибопродуктів для лю-
дини становить не менше 20 кг, з яких 6 кг виключно прісноводної продукції [2]. 

За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів, на тери-
торії області є 26 водосховищ загальною площею водного дзеркала 3579 га і 886 
ставків загальною площею водного дзеркала 5627 га, що становить великий по-
тенціал з огляду на потребу населення у рибній продукції та рекреації.Це голов-
ним чином штучно сформовані водойми. Живлення їх відбувається поверхневими 
водами з меліоративних каналів, атмосферними опадами та з річок. 

Глибини у водойм невеликі: максимальна глибина – до 4 м, середня – 1,3 м. 
Дно ставів сформоване середніми суглинками, в окремих місцях елювієм з відкла-
дами на них шару сапропелю. Льодовий режим нестійкий. Період стабільного 
льодоутворення – ІІІ декада листопада, стійкий льодостав – ІІ декада січня, коли 
товщина льоду в середньому становить 25 см. Максимальна товщина льоду не 
перебільшує 45 см. Скресання криги – ІІІ декада березня. 

На сьогоднішній день потенціал водойм Тернопільщини не є повністю ви-
користаний. Причин зниження виробництва водних біоресурсів є декілька, і вони 
мать, як політичний, екологічний, так і економічний характер. Проте головною 
складовою усіх цих проблем є нераціональне використання природного потенціа-
лу водойм.

Дослідники відмічають деградацію видового складу іхтіофауни, що відобра-
жається на зменшенні кількості цінних аборигенних видів риб і на збільшенні 
частки малоцінних, еврибіонтних видів. Вагомою підставою зменшення рибних 
запасів приток Дністра на території Тернопільської області, які слугують рефугіу-
мами зникаючих і рідкісних видів, виступає антропогенне забруднення, зарегулю-
вання стоку через спорудження гідроспоруд, вирубування лісів і грубе браконьєр-
ське ставлення до наявних водних ресурсів із використанням заборонених методів 
і засобів вилову значною частиною населення [3]. Значна кількість невеликих  
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водойм піддалася природним процесам інтенсивної евтрофікації та заболоченню, 
що зменшує їх продуктивність. 

Евтрофікація спричиняє заболочення значної кількості ставків, замулення 
підземних джерел водопостачання невеликих водойм, що також відобразилося на 
зниженні виробництва рибної продукції. Відповідно, актуальним залишається пи-
тання збільшення рибопродуктивності ставкових водних систем і розширення 
асортименту рибної продукції. 

На сьогодні у Тернопільській області існує потреба у ретельному вивченні 
продуктивності гідробіоценозів ставків з метою оцінки їх природного потенціалу 
і застосування найбільш відповідних технологічних заходів для досягнення опти-
мального використання водних ресурсів, збільшення видового різноманіття і збе-
реження екологічної рівноваги. 

1. Wojda R. Hodowla ryb do datkowych w stawach karpiowych / R. Wojda, M. Ciesla, T. 
Ostaszewska, J. Sliwinski. Warszawa, 2009. – 156 p.

2. Грициняк І.І. Фермерське рибництво / І.І. Грициняк, М.В. Гринжевський, О.М. Третяк, 
М.С. Ківа, А.І. Мрук. – К.: Герб, 2008. – 560 с.

3. Смирнюк Н.І. Забезпеченість населення України рибою та рибною продукцією на су-
часному етапі становлення ринкових відносин / Н.І. Смирнюк, І.В. Буряк, Н.О. Марце-
нюк // Рибогосподарська наука України. – 2007. – № 1. –  С.76 – 83.

ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРИРОДНОСТІ СТАНУ 
ЕКОСИСТЕМ, ПРОБЛЕМИ БІОІНДИКАЦІЇ

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

e-mail: myk234@ukr.net

Угруповання в конкретному типі біогеоценозу має чітко визначену струк-
турну організацію і формується популяціями видів, які тісно взаємодіють між со-
бою і забезпечують функціональну стійкість екосистеми. За умови збереження 
абіотичних умов і первинної організації угруповання структура біогеоценозу є на-
стільки стала, що будь-яке спонтанне проникнення в нього інших видів практично 
неможливе. У конкретних умовах навколишнього середовища це забезпечує функ-
ціональну стійкість біогеоценозу завдяки найефективнішому використанню со-
нячної енергії та колообігу речовин.

Як відомо, ріст рослини обмежений необхідною речовиною, що присутня  
в найменшій кількості. Разом із цим, наявність і поширення організмів певного 
виду залежить від діапазону його толерантності щодо різних факторів, зокрема 
під час розмноження, у несприятливі періоди тощо. Проте відсутність популяцій 
певних видів рослин чи тварин у первинних екосистемах не можна пояснити впли-
вом лише абіотичних лімітаційних чинників. Тому в цьому випадку їх наявність чи 
відсутність в екосистемі визначається біотичними чинниками, тобто тими взаємо-
зв’язками, які сформувалися між живими організмами в екосистемі. 
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Наочно це видно на територіальному поширенні едифікаторних порід у лі-
совому поясі Карпат. Так ялина європейська формує чисті ліси лише на верхній 
його межі, на нижчих гіпсометричних рівнях вона часто трапляється у складі де-
ревостанів разом із буком лісовим і ялицею білою. Водночас вона не формує при-
родних монодомінантних деревостанів у дубових чи чистих букових лісах. Разом 
із цим, штучні насадження чи поодинокі дерева ялини трапляються на цих тери-
торіях, причому ростуть вони тут набагато інтенсивніше. Очевидно, що природне 
обмеження росту ялини на нижчих гіпсометричних рівнях зумовлене неабіотич-
ними чинниками. 

Відомо, що у вторинних ялинових лісах порівняно з первинними значно 
збіднюється видове різноманіття. Разом із цим, у першому поколінні, а нерідко і в 
наступних вторинні деревостани ялини мають більшу продуктивність, ніж пер-
винні, на місці яких вони створені. Виникає невідповідність у загальновизнаній 
закономірності, що збільшення біорізноманіття в екосистемі сприяє більш ефек-
тивному використанню нею енергії. Разом із цим, в останні десятиліття спостері-
гається тенденція до все більшого всихання вторинних ялинників, які вирощують-
ся у третьому та подальших поколіннях уже у віці 70, 60 і навіть 40 років. 

Зважаючи на це, мабуть, доцільно шукати причини розладнання вторинних 
смерекових лісів не в аутекологічних особливостях смереки, адже на багатших 
ґрунтах за умов достатнього зволоження і в тепліших умовах вона росте інтенсив-
ніше ніж на верхній межі лісу, а у функціонуванні штучно створеної екосистеми. 
Це може проявлятися у впливі ялини як едифікатора на біоту і ґрунт колишньої 
первинної екосистеми та формування нового різноманіття організмів і властивос-
тей ґрунту, а відповідно і у впливі зміненої структурно-функціональної організації 
екосистеми на ялину. 

Тому, оцінюючи функціонування екосистеми, за визначальний критерій тре-
ба брати не накопичення нею абсолютної величини енергії протягом певного пері-
оду, а ефективність її використання і акумуляції в екосистемі, і не чисельність у ній 
видів, а їхній вплив на функціонування екосистеми. 

Як відомо, найбільш ефективне використання енергії є у клімаксових еко-
системах, окрім цього, вони є стійкими та стабільними. Структурні характеристи-
ки цих екосистем є еталоном для пізнання їхньої функціональної організації. Про-
те універсальним показником для цього є лише один – використання енергії усіма 
компонентами й елементами цих екосистем. Саме він дає можливість оцінити ді-
яльність усіх консументів різних концентрів і встановити загальні закономірності 
у функціонуванні первинних екосистем у різних регіонах. 

Найбільш складним питанням є оцінка стійкості у вторинних екосистемах ав-
тотрофного блоку до хвороб, паразитів і фітофагів як основних чинників його роз-
балансування та деградації. Найменшої шкоди вони завдають у первинних екосис-
темах, при цьому деякі функціональні характеристики цих екосистем є спільними 
незалежно від структурної організації. Це дає змогу використати функціональні по-
казники певних елементів екосистеми для характеристики змін її природного стану.

Як відомо, ґрунтові організми є хорошими біоіндикаторами, на основі яких 
характеризується низка процесів в екосистемі. Для оцінки стану біоти у ґрунті 
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екосистем і їхнього впливу на кореневу систему рослин ми запропонували мето-
дику, яка базується на функціональній організації угруповань ґрунтових нематод 
(Козловський, 2002).

Під функціональною організацією угруповань ґрунтових нематод розуміємо 
співвідношення енергії, яку використали трофічні (функціональні) групи, і зобра-
жаємо її як певний n-вимірний континуум, осі координат якого відповідають цим 
трофічним групам. Беручи суму трофічних (функціональних) груп (фітофаги, са-
профаги, хижаки) за одиницю, вираховуємо частку окремих трофічних груп. Тоді 
образ конкретного угруповання буде представлений у вигляді вектора з координа-
тами, що відповідають значенням кількісних показників використаної енергії кож-
ною групою на відповідній їм осі координат. 

Як показали наші дослідження в усіх первинних екосистемах співвідношен-
ня функціональних груп є схожими, а тому можуть бути використані для характе-
ристики природного стану екосистем не лише в межах типу біогеоценозу, але  
й загалом для екосистем будь-якого походження. 

Під час порівняння двох угруповань отримаємо два вектори, відстань між 
якими й буде кількісною мірою зміни функціональної структури одного угрупо-
вання нематод порівняно з іншим, тобто величину “трансформації” їх функціо-
нальної структури, на основі чого можна оцінити природний стан екосистеми. Ця 
ж ознака дає можливість встановити приналежність екосистеми до первинної.

ПРІСНОВОДНА МАЛАКОФАУНА 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ”

Колтун (Шевчук) І. О., Горбань І. М., Хамар І. С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: ira27shevchuk@gmail.com

Природний заповідник “Розточчя” створено для того, щоби зберегти терито-
рії з унікальним поєднанням природних комплексів Західноукраїнської лісостепо-
вої фізико-географічної провінції та забезпечити природної бази для досліджень. 
Його площа становить 2084,5 га, на півночі та сході він ме жує з Яворівським при-
родним парком. Територія заповідника представлена трьома грядовими підвищен-
нями. По її межах протікають річки Верещиця та її притока Ставчанка, на яких 
розташований каскад штучних водойм, найбільшою з яких є Янівський став біля 
смт Івано-Франкове. Особливості рельєфу, ґрунтового покриву, мікроклімату зу-
мовили формування унікальної лісової та болотяної рослинності. У долині річки 
Верещиця збереглися осокові та сфагнові болота, які притаманні Поліссю. Тва-
ринний світ “Розточчя” представлений видами Поділля, Полісся та Українських 
Карпат [8].

Прісноводні молюски є важливим компонентом водойм, оскільки перебува-
ють у складних взаємозв’язках з іншими складовими гідроекосистем. Найважливі-
ші з них – це трофічні й топічні зв’язки. Багато молюсків улітку знаходить притулок 
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у заростях вищих водяних рослин, ховаючись тут від перегріву води та надмірної 
освітленості. У цьому біоценозі вони також стають поживою риб, водоплавних 
птахів, а також хижих комах і їхніх личинок. За типом живлення молюски поді-
ляються на фільтраторів, рослиноїдних, хижих, паразитів і падальників, їх раціо-
ни надзвичайно різноманітні. Літературні відомості щодо поширення та екології 
прісноводних молюсків на території Розточчя знаходимо у працях Бонковського, 
В. І. Здуна, Х. Г. Макогон, А.П. Стадниченко, І. П. Яворського, Р. І. Гураля та ін-
ших [1–7].

Метою наших досліджень було з’ясувати видовий склад, поширення, еколо-
гічні особливості прісноводних молюсків у різних водоймах (річки, заплави річок, 
ставки). Молюсків вивчали у ставку біля контори заповідника, природному, заре-
гульованому руслі та заплаві річки Верещиці. Дослідження проводили у літній 
період 2014 року. Враховували такі параметри: площа, глибина, трофність, похо-
дження, використання водойми, температура, рН, солевміст води, флора і фауна 
водойм.

Дослідний ставок біля контори заповідника “Розточчя”. Площа водой-
ми – 3900 м2, максимальна глибина – 2,5 м, біля берегів 0,6–0,8 м. Трофність – ме-
зотрофна водойма. Напівприродний став, колишня сажанка. Використовується  
з рекреаційною метою. Водойма не забруднена побутовими відходами. Спуск води 
відбувався у 2005 році. Температура води – 21 °С; рН – 7,10; солевміст – 360 мкСм. 
Дослідний ставок є затінений з півдня і південного заходу старим сосново-буко-
вим лісом, а з північного – чагарниками вільхи. Береги зарослі осокою, іноді тра-
пляються зарості рогозу вузьколистого й очерету звичайного, глечиків жовтих, 
куширу зануреного. У досліджуваному ставку виявлено 4 види молюсків: Bithynia 
tenta culata, Limnea glabra, Limnea peregra, Anodonta cygnea. Переважаючи видом  
є Bithynia tentaculata, щільність заселення якого 10 екз/м2. Траплявся на очереті  
й рогозі. Рідкісним – Limnea glabra (1 екз/м2), який був на глечиках жовтих.

Природне русло р. Верещиці. Перебуває під впливом антропогенних чинни-
ків – через періодичні коливання рівня води, що пов’язано з веденням місцевого 
рибного господарства (спуск Янівського ставу). Незарегульована частина річки. 
Температура води – 18 °С; рН – 7,05; солевміст – 300 мкСм. Затінена частина річ-
ки. Домінуючими видами рослин є осока гостра, ірис жовтий, очерет звичайний  
і рогіз вузьколистий. У природному руслі річки Верещиці виявлено 7 видів мо-
люсків: L. peregra, L. stagnalis, L. palustris, Valvata cristata, V. piscinalis, Unio 
pictorum, A. cignea. Наймасовішим видом виявився L. peregra (12 екз/м2), який був 
на опалих гілках дерев. Поодиноко на дні ділянки річки траплялися V. piscinalis, 
U. pictorum, A. cignea. 

Зарегульоване русло р. Верещиці. Глибина 2,4–3,0 м. Гіпертрофна водойма. 
Походження – природне, але зарегульоване. Дуже забруднене стічними водами. 
Температура води – 20 °С; рН – 7,33; солевміст – 310 мкСм. З одного боку частина 
річки затінена деревами, з іншого не затінена. Переважаючі види рослин: ряска 
мала, ряска багатокоренева, жабурник звичайний, голівка їжача, омег водяний.  
Заселення молюсками значних розмірів є велике. В межах зарегульованого русла 
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річки виявлено 7 видів м’якунів: L. stagnalis, L. palustris, L. ovata, L. peregra, L. 
auricularia, Planorbarius corneus, Viviparus contectus. Домінуючим видом виявився 
L. stagnalis, щільніть заселення якого 15 екз/м2. Ставковик траплявся на водяних 
рослинах і в товщі води. Рідкісними були L. ovatа, V. сontectus (1 екз/м2), які вияви-
ли у товщі води. Зарегульоване русло р. Верещиці – “екологічна пастка”, випадок, 
коли антропогенні зміни умов існування змушують організми оселятися в неякіс-
них біотопах (стічна труба).

Заплава р. Верещиці. Водойма природного походження, що зазнає антропоген-
ного впливу. Північний і західний берег утворює озеро Янівський став, східний  
і південний утворює зарегульоване русло річки Верещиці. Водойма восени спус-
кається. Температура – 21 °С; рН – 7,5; солевміст – 120 мкСм. Переважаючі види 
рослин: рогіз вузьколистий, рогіз широколистий, очерет звичайний, різак алое-
видний, ряска тридольна, осока гостролиста, ірис жовтий. Різак алоеподібний, ін-
тродуцент, який протягом 4 років заселив 80 % досліджуваної ділянки і витіснив 
жабурника звичайного. У заплаві траплялися 5 видів молюсків, а саме: L. stagnalis, 
L. palustris, L. peregra, Planorbis planorbis, P. corneus. Найвища щільність заселен-
ня L. peregra – 5 екз/м2, які були на рогозі й різаку. Поодиноко трапляються P. cor-
neus, P. planorbis на дні водойми.

Екологічні особливості прісноводних молюсків залежать від: глибини, троф-
ності, використання водойми, температури, рН, солевмісту води, ступеня зарос-
тання водойми, видового складу рослин та інших параметрів. Найчастіше молюс-
ки спостерігалися на рослинах, оскільки макрофіти використовуються м’якунами 
у трофічних і топічних зв’язках. Найвищим заселенням молюсками характеризу-
ється дослідна ділянка зарегульованої частини річки Верещиці (7 видів), а най-
нижчим – дослідний ставок біля контори заповідника “Розточчя” (4 види молюс-
ків). Найчастіше молюски траплялися на таких рослинах, як очерет звичайний, 
рогіз вузьколистий, рогіз широколистий, осока гостролиста й різак алоеподібний. 
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ТОПІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ КАНЮКА ЗВИЧАЙНОГО (BUTEO BUTEO L.)
В УМОВАХ ШАЦЬКОГО НПП ТА РІВНЕНСЬКОГО ПЗ

Комарницький І. В.1, Франчук М. В.2

1Львівський національний університет імені Івана Франка
2Рівненський природний заповідник, Сарни

e-mail: yanekkom@gmail.com

Канюк звичайний – найчисленніший хижий птах на території Українського 
Полісся [4]. Такий статус цього представника соколоподібних пов’язаний з тим, 
що він успішно адаптується до змін у навколишньому середовищі [3]. Проте на-
віть канюк може адаптуватися до цих змін лише у певних межах, за умови збере-
ження ключових параметрів середовища, необхідних для його виживання [2]. Тому 
вивчення топічних зв’язків хижих птахів [1], виявлення ключових для їхнього ви-
живання параметрів середовища і визначення оптимальних і граничних значень 
цих параметрів [8] має важливе значення для розробки заходів їх охорони.  
У зв’яз ку з його високою чисельністю порівняно з іншими соколоподібними, в та-
ких дослідженнях канюк звичайний може бути оптимальним модельним об’єктом.

Територія, методи та матеріали досліджень. Територія Шацького націо-
нального природного парку (ШНПП), площею 48 977 га, належить до області Во-
линського Полісся Поліської провінції Зони мішаних лісів південного заходу Схід-
но-Європейської рівнини. Тут проходить Головний європейський вододіл, який 
розділяє басейни річок Прип’яті й Західного Бугу [5]. Територія Рівненського при-
родного заповідника (РПЗ), площа якого становить 42 289 га, складається з чоти-
рьох масивів. Білоозерський масив заповідника належить до Верхньопри п’ятсь-
кого фізико-географічного району, який тягнеться від р. Західний Буг до р. Стир. 
У цьому районі наявна значна кількість озер як карстового, так і заплавного по-
ходження. Болота тут займають 10 % площі. Масиви Сомино, Сира Погоня, Пере-
броди належать до Нижньогоринського фізико-географічного району, який займає 
територію від р. Стир до Житомирського Полісся [6].

Дослідження проводили протягом 2013–2014 рр. в два етапи: 1 – шукали 
гнізда взимку та ранньою весною; 2 – обстежували й описували гнізда в період 
вигодовування пташенят (травень–липень), РПЗ у рамках теми “Денні хижі птахи 
(Falconiformes) Рівненського природного заповідника та його околиць: видовий 
склад, чисельність, біотопний розподіл, живлення та охорона”.

Також обстежували й описували вже відомі раніше гнізда. Всього на дослі-
джуваній території було обстежено 53 гнізда, з яких 42 описано за методикою, 
запропонованою і апробованою М. С. Романовим [7]. З них 19 – канюка звичайно-
го, 8 – сови бородатої (Strix nebulosa Forster), 3 – підорлика малого (Aquila poma-
rina Brehm), 3 – лелеки чорного (Ciconia nigra L.), 2 – яструба великого (Accipiter 
gentillis L.), 2 – підсоколика великого (Falco subbuteo L.), 5 – власники невідомі.  
У цій роботі ми наводимо описи гнізд лише канюків звичайних.

Під час характеристики гніздового дерева його параметри порівнювали  
з параметрами 4-х найближчих дерев, що входять до першого ярусу деревостану 
(“метод найближчого сусіда”) [9].
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Результати досліджень. Як відомо, канюк звичайний будує середнього розмі-
ру гнізда [3, 5]. Розподіл діаметра і товщини гнізд подано в табл. 1 і 2 відповідно. 

Таблиця 1
Розподіл діаметрів гнізд канюка звичайного на території ШНПП і РПЗ

Територія n Кількість гнізд за класами діаметра, см
50–60 61–70 71–80 81–90 91–100 101–110

ШНПП 6 - 2 1 2 1 -
РПЗ 13 1 4 2 2 3 1

На території досліджень максимальний діаметр гнізд канюка звичайного 
становив 110 см, а мінімальний 55 см. Середнє значення діаметра гнізд канюків 
становить 81,6±14,4 см.

Таблиця 2
Розподіл товщини гнізд канюка звичайного на території ШНПП і РПЗ

Територія n Кількість гнізд за класами товщини, см
20–40 41–60 61–80 81–90 91–110

ШНПП 6 2 2 1 - 1
РПЗ 13 8 4 - 1 -

Максимальна товщина гнізд канюків на досліджуваній нами території стано-
вить 110 см, а мінімальна 20. Середнє значення товщини гнізд канюків становить 
40,3±21,5 см. Як бачимо розміри гнізд канюків варіюють у досить широких межах.

Висота розміщення гнізд також варіювала в значних межах (табл. 3). Так, 
максимальна висота розміщення гнізда становила 17 м, тоді як мінімальна – 9 м. 
Середнє значення висоти розміщення гнізд канюків становить 13,2±2,7 м.

Таблиця 3
Розподіл висоти розміщення гнізд канюка звичайного на території ШНПП і РПЗ

Територія n Кількість гнізд за класами висоти розміщення, м
9–10 11–12 13–14 15–16 17–18

ШНПП 6 2 1 2 1 -
РПЗ 13 2 4 2 2 3

На рисунку зображено орієнтацію розмі-
щення гнізд щодо сторін світу, як бачимо, біль-
шість гнізд (7) розміщені на захід і північний 
захід. Шість гнізд були розміщені по центру 
щодо стовбура дерева.

Як видно з табл. 4, для гнізд канюків ха-
рактерна середня прихованість. Доступність 
характеризується максимальним балом 3. Це 
означає, що на більшість гнізд канюка можна 
піднятися, лише використовуючи спеціальне 
спорядження.

Також для гнізд канюків характерний до-
сить високий бал підльоту, тобто до більшості 

Орієнтація розміщення гнізд 
щодо сторін світу
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гнізд є підліт з усіх боків. Огляд з гнізда характеризується середніми значеннями  
і в більшості випадків у радіусі 50-ти метрів обмежений з певних боків.

Таблиця 4
Розподіл гнізд канюка звичайного за прихованістю, доступністю, 

підльотом і оглядом на території ШНПП і РПЗ

Територія n Число гнізд за балами прихованості
1 2 3

ШНПП 6 2 3 1
РПЗ 13 2 8 3

Число гнізд за балами доступності
ШНПП 6 1 1 4
РПЗ 13 1 2 10

Число гнізд за балами підльоту
ШНПП 6 1 1 4
РПЗ 13 1 3 9

Число гнізд за балами огляду
ШНПП 6 3 3
РПЗ 13 1 8 4

Як видно з табл. 5, середні розміри діаметра гніздових дерев на висоті 1,3 м 
на всій території досліджень значно переважають середні розміри діаметра най-
ближчих сусідніх дерев першого ярусу на висоті 1,3 м, що свідчить про те, що для 
розміщення гнізд канюки обирають старіші дерева.

Таблиця 5
Діаметри (см) гніздових дерев канюка звичайного 

і сусідніх з ними дерев на висоті 1,3 м
Територія Вибірка n M±SD lim

ШНПП Гніздові 6 35,3±6,0 28–47
Сусідні 24 27,2±4,88 18–38

РПЗ Гніздові 13 35,7±13,1 24–70
Сусідні 52 23,6±7,5 8–44
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ТРЕГАЛОЗОЛІПІДИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРЕПАРАТ СТИМУЛЮВАННЯ 
РОСТУ, ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ
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Трегалозоліпіди – продукти синтезу бактерій штаму Rhodococcus erythropolis 
Au-1. Завдяки своїм фізико-хімічним та біологічним властивостям вони мають 
перспективи застосування у різних галузях промисловості та сільського господар-
ства. Важливим аргументом при цьому є їх біодеградабельність і низька токсич-
ність. Перспективним напрямом є використання трегалозоліпідних ПАР у рос-
линництві, зокрема, для стимулювання росту і захисту пшениці. 

Метою нашої роботи було вивчити вплив препарату поверхнево-активних 
ліпідів (ТЛ), що продукуються штамом R. erythropolis Au-1, на ріст і урожайність 
пшениці, а також їх вплив на збудників захворювань пшениці – бактерій роду 
Xanthomonas та Pseudomonas. 

Насіння озимої пшениці попередньо замочували у розчині ТЛ (0,05 г/л) та  
у воді (контроль) протягом 1 години та висаджували у відкритий ґрунт (у загаль-
ноприйняті терміни) на ділянки площею 1 м2, повторність 3-кратна. У фазі 2-х 
листків проводили облік схожості та морфометричних параметрів рослин, визна-
чали вміст пігментів фотосинтезу в листках. Визначено, що препарат ТЛ мав сти-
мулювальний вплив на ріст пшениці. Зокрема, спостерігався приріст маси та до-
вжини кореня відповідно на 25 і 10 %, а пагона – на 15 і 12 % порівняно з контро-
лем; схожість зростала на 11 %. Вміст хлорофілу а зростав на 19 %, а хлорофі-
лу b – на 63 % щодо контролю. Приріст урожаю пшениці за передпосівного обро-
блення насіння становив 21,3 % порівняно з контрольним варіантом. Дослідження 
антибактеріальних властивостей препарату ТЛ показали, що за концентрації 
0,05 г/л впливу на досліджувані фітопатогенні мікроорганізми не спостерігалось. 
Проте відзначено, що ТЛ здатні підвищувати активність препаратів захисту рос-
лин, це дає змогу знижувати їх діючі концентрації. Так, мінімальна інгібуюча та 
мінімальна бактерицидна концентрації біоциду етилтіосульфанілату при додаван-
ні ТЛ (0,05 г/л) зменшувались для Pseudomonas syringae відповідно на 20 і 50 %, 
для Xanthomonas translucens – на 33,3 і 40 %.

Отже, препарат ТЛ сприяє збільшенню ростових показників пшениці та вмісту 
пігментів фотосинтезу в листі, а в результаті – підвищує врожайність культури. Та-
кож препарат можна застосовувати у технологіях захисту рослин від фітопатогенів.
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ПРО ОСУВНІ ПРОЦЕСИ В ДОЛИНІ Р. ОПІР (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) 

Костюк О. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: kostol@email.ua

Як відомо, осуви – відрив і переміщення по схилу великої маси гірських по-
рід під впливом сили тяжіння. До основних факторів, які сприяють виникненню 
осувних процесів, належать: 1) значна крутизна берегових схилів і утворення трі-
щин бортового відриву; 2) підмивання берега рікою, або абразія моря, що збіль-
шує напружений стан схилу та порушує рівновагу; 3) випадання великої кількості 
атмосферних опадів і збільшення ступеня обводнення порід схилів як поверхне-
вими, так і підземними водами; 4) вплив підземних вод, який визначається суфо
зією та гідродинамічним тиском. До виникнення осувів може призвести похиле 
залягання гірських порід у бік моря або ріки, особливо якщо у складі товщі є гли
ни, які під дією води та процесів вивітрювання набувають пластичних властивос-
тей. Осуви гірських порід можуть бути спричинені й діями людини. Це штучне 
підрізання схилів, збільшення їхньої крутизни, додаткове навантаження на схили, 
спричинене будівництвом різних споруд, руйнування пляжів тощо. 

Виникнення осуву й активізація осувного процесу можуть бути обумовлені 
різними причинами, що відповідно зумовлює формування осувів різного типу. На-
приклад, посилення тиску на верхню частину тіла осуву призводить до утворення 
осувів детрузивного (зштовхування) типу. Під час розвантаження нижньої части-
ни схилу шляхом створення порожнин, які послідовно заповнюються окремими 
сегментами тіла осуву, утворюються деляпсивні (які вільно ковзають) осуви.  
У випадках, коли підмивання схилу обумовлене геологічною роботою морських 
хвиль, осуви, що виникають при цьому, відносять до абразивного типу. У разі руй-
нування підніжжя схилів долин течією ріки утворюються ерозійні осуви, а під час 
землетрусів – сейсмогенні.

Результати проведених польових досліджень осувних процесів у межах с. Гре-
бенів Сколівського району Львівської області (середня течія р. Опір) свідчать про 
те, що в даному регіоні відбувається розвиток осувних процесів деляпсивного типу 
внаслідок проведеної так званої “санітарної” вирубки лісу. Щорічна фіксація пере-
міщення тіла осуву за координатами JPS-приладів дасть нам змогу створити ГІС-
модель розвитку процесів осувоутворення для території Гребенівського геологічно-
го полігону. Одначе принципи розвитку та поширення процесів осувоутворення 
можуть бути використані не лише для території Національного парку “Сколівські 
бескиди”, але й для інших природозаповідних територій України.
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ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТОРФОКАР’ЄРІВ ЛЬВІВЩИНИ

Кузярін О. Т.1, Жижин М. П.2

1Державний природознавчий музей НАН України, Львів
e-mail: kuzyarin@gmail.com

2Житомирський національний агроекологічний університет

Рослинний покрив територій більшості торфовищ Львівщини впродовж ми-
нулого століття зазнав докорінних змін унаслідок промислових торфорозробок  
і подальшого нераціонального використання. Відтак на сьогодні є актуальними 
флористичні дослідження колишніх торфокар’єрів у контексті збереження фіто-
різноманіття. 

Матеріали та методика дослідження. Дослідження проводили впродовж 
2001–2013 років на одинадцятьох відпрацьованих торфокар’єрах Львівщини, що 
належать до басейнів Дністра (“Білогорща” (зх. окол. м. Львова,), “Волоща“ (Дро-
гобицький і Самбірський р-ни, пн. окол. с. Волоща), “Вороців“ (Яворівський р-н, 
пн.-зх. окол. с. Вороців), “Зелів“ (Яворівський р-н, пд. окол. с. Зелів), Західного 
Бугу (“Гамаліївка“ (Пустомитівський та Кам’янка-Бузький р-ни, пн.-сх. окол. с. 
Гамаліївка), ”Кийків“ (Золочівський р-н, сх. окол. с. Кийків), “Княже“ (Золочівський 
р-н, пн.-зх. окол. с. Княже), “Печенія“ (Пустомитівський і Золочівський р-ни, окол. 
сіл Печенія, Миколаїв та Підсоснів), “Хмелі“ (Золочівський р-н, пн. окол. с. Трудо-
вач)) і Стиру (“Лопатин“ (Бродівський р-н, пд.-зх. окол. с. Лопатин), “Олесько“ 
(Буський р-н, пн.-сх. околиця м. Олеська)). Збір польового матеріалу здійснювали 
детально-маршрутним методом обстеження з використанням класичних геобота-
нічних методик. Досліджувані торфовища розміщені переважно у стічних улогови-
нах або долинах невеликих річок у межах природно-географічних районів Розточ-
чя-Опілля, Малого Полісся, Вороняків та Передкарпаття. За торфово-болотним ра-
йонуванням України вони належать до Малополіської, Лісостепової та Карпато-
Прикарпатської торфово-болотних областей [1]. Промислові торфорозробки про-
водились на зазначених територіях у 50–90-х роках минулого століття відкритим 
кар’єрним способом, після чого більшість з них були частково рекультивовані. 

Результати дослідження. На підставі проведених польових досліджень  
у ме жах відпрацьованих торфокар’єрів Львівщини зафіксовано 798 видів судин-
них рослин. При цьому не враховано десять імовірно зниклих таксонів (Betula 
humilis Schrank, Carex chordorrhisa Ehrh., C. limosa L., Najas marina L., Potamogeton 
acutifolius Link, Salix starkeana Willd., Salvinia natans (L.) All., Saxifraga hirculus L., 
Swertia perennis L., Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., Utricularia australis R.Br.), що 
задокументовані у старих гербарних колекціях (LW, LWS, KW), але не підтвер-
джені новими зборами. Флористичне різноманіття окремих територій коливаєть-
ся від кількох десятків на мінімальних за площами, докорінно змінених і пе-
реважно з початковими стадіями заростання (“Зелів“ (60 видів), “Олесько“ (74 
види)) до кількох сотень видів (великі торфовища такі, як “Білогорща” (744 види), 
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“Печенія“ (276), “Гамаліївка“ (273 види) з окремими вторинно заболоченими ді-
лянками та різноманітними антропогенними оселищами). 

За систематичною структурою судинні рослини розподіляються між 419 ро-
дами, 106 родинами, 58 порядками, 7 класами та 5 відділами. Спектр провідних 
родин формують: 1. Asteraceae (55 родів, 103 види), 2. Poaceae (39, 62), 3. Rosaceae 
(24, 53), 4. Cyperaceae (9, 48), 5. Fabaceae (19, 41), 6. Brassicaceae (27, 38), 7. Lamia-
ceae (21, 33), 8. Scrophulariaceae (10, 28), 9. Apiaceae (23, 26), 10. Caryophyllaceae 
(16, 26), 11. Salicaceae (2, 20), 12. Polygonaceae (3, 19), Ranunculaceae (9, 19), 13. 
Che no podiaceae (5, 13), Juncaceae (2, 13), 14. Onagraceae (3, 12), 15. Boraginaceae (7, 
10), Rubiaceae (2, 10), Solanaceae (7 родів, 10 видів). Orchidaceae (9). Відповідно, 
до провідних родів належать: 1. Carex (35 видів), 2. Salix (13), 3. Veronica (11), 4. 
Juncus (10), 5. Trifolium (9), 6. Polygonum, Potentilla і Rumex (по 9), 7. Galium, 
Ranunculus, Potentilla, Vicia та Viola (по 8), 8. Epilobium, Mentha та Senecio (по 7), 
9. Cirsium, Equisetum, Festuca, Rosa, Populus та Potamogeton (по 6), 10. Amaranthus, 
Atriplex, Chenopodium, Geranium, Pilosella, Poa, Rubus і Symphyotrichum (по 5 ви-
дів). Незважаючи на значну частку синантропних видів, кількісні характеристики 
провідних таксонів і їхні позиції у флористичних спектрах загалом свідчать про 
бореальний характер флор колишніх торфокар’єрів. 

Окрім цього, у сучасному рослинному покриві торфовищ представлено 36 
раритетних видів судинних рослин із міжнародним (8 видів), національним (19) та 
регіональним (13 видів) природоохоронними статусами [2–5]. Серед них пред-
ставлені такі вразливі види, як Cladium mariscus (L.) Pohl. subsp. mariscus, Liparis 
loeselii (L.) Rich., Pedicularis sceptrum-carolinum L., Pinguicula vulgaris L., Schoenus 
ferrugineus L тощо. Між дослідженими торфокар’єрами раритетні види загалом 
розподіляються таким чином: “Білогорща” – 18 видів, “Печенія“ – 14, “Олесько“ – 
7, “Княже“ – 6, “Хмелі“ – 6, “Гамаліївка“ – 5, “Зелів“ – 4, “Кийків“ – 3 та “Воло-
ща“ – 2 види. 

Висновки. Унаслідок детальних флорохорологічних досліджень на терито-
ріях відпрацьованих торфокар’єрів Львівщини виявлено 798 видів судинних рос-
лин з 419 родів, 106 родин, 58 порядків, 7 класів і 5 відділів. Незважаючи на свою 
трансформованість, території колишніх промислових торфокар’єрів продовжують 
виконувати роль рефугіумів гігрофільної фітобіоти і є перспективними для бота-
нічного моніторингу та репатріації окремих раритетних рослин. 

Таким чином, високий рівень фіторізноманіття з наявністю раритетної ком-
поненти зумовлюють важливе значення обстежених торфовищ для збереження 
регіонального, загальнодержавного та всеєвропейського фіторізноманіття. На під-
ставі отриманих флористичних і фітосозологічних характеристик можна рекомен-
дувати для організації п’ять торфових резерватів, у т. ч. загальнодержавного (“Бі-
логорща”, “Печенія“, “Олесько“) та регіонального (“Княже“, “Хмелі“) значення. 

1. Брадіс Є.М. Торфово-болотна область Малого Полісся // Торфово-болотний фонд 
УРСР, його районування та використання. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 102–123.

2. Кузярін О.Т. Судинні рослини території торфовища “Білогорща” (м. Львів) // Наукові 
основи збереження біотичної різноманітності / Тематичний збірник Інституту екології 
Карпат НАН України. – Львів, 2010. – Т. 1(8), № 1. – С. 75–90. 
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ВИДОВИЙ СКЛАД ОРНІТОФАУНИ ПЕРЕДМІСТЬ ЛЬВОВА

Кузьо Г. О.
Державний природознавчий музей НАН України, Львів

Стрімке зростання темпів урбанізації і трансформації природного середови-
ща зумовлює необхідність ґрунтовних екологічних досліджень урбоекосистем та 
суміжних з ними територій. Процес “розповзання міст”, який уперше згаданий  
у 1956 р., зараз є реальною загрозою для великих площ іноді цінних біотопів [6]. 

Львів є типовим містом із довгою історією, яке постійно розширюється. 
Його передмістя відображає тривалий процес поглинання містом природного се-
редовища [1]. Тому вищезазначені дослідження є актуальними та необхідними, 
враховуючи темпи урбанізації і можливість втрати цих територій у процесі розви-
тку міста. Використання птахів як об’єктів дослідження корисним обумовлюється 
тим, що вони є одним із найкраще досліджених класів організмів [8], які чутливі 
до змін ландшафтів, таких як фрагментація біотопів. Крім того, це відносно прості 
об’єкти для моніторингу популяційних змін [5,7]. 

Для цього проводили дослідження в передмісті Львова – поза екологічними 
межами міста до найближчих навколишніх сіл (рис. 1). Нами закладено 6 градієн-
тів навколо Львова, які включають 17 ділянок і охоплюють 9 різних біотопів: ліс, 
долина річки, дачі, пустир, сад, агроценоз, волога лука, пасовище та болото. Всьо-
го прокладено 5 маршрутів загальною довжиною 9,6 км для трансектних обліків 
та 11 ділянок загальною площею 308 га для абсолютних обліків. 

Рис. 1. Розміщення дослідних ді-
лянок навколо м. Львів
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У роботі використані загальноприйняті орнітологічні методики збору мате-
ріалу [4]. Зокрема, проведені маршрутні обліки гніздових птахів на 5 тансектах  
у різних біотопах, під час яких реєструвалися візуальні й акустичні зустрічі пта-
хів. Обліки проводяться протягом 4–6 годин після сходу сонця. 

Всього проведено 35 обліків птахів маршрутним і абсолютним методами. За 
період досліджень виявлено 79 видів птахів, серед яких 71 гніздових.

З них спостереження рідкісних видів:
•	 Сова довгохвоста (Strix uralensis);
•	 Голуб-синяк (Columba oenas);
•	 Лунь лучний (Circus pygagrus);
•	 Сорокопуд сірий (Lanius excubitor); 
•	 Мухоловка мала (Ficedula parva). 
Нами встановлені закономірності біотопного розподілу орнітофауни в пе-

редмісті Львова (див. таблицю). Низинне торфовище “Білогорща” приурочене до 
Білогорської прохідної долини, що розміщена в західній околиці м. Львова, до 
50-х років минулого століття його зараховували до найцінніших пам’яток природи  
в околицях Львова [2]. На даний час торфовище поступово заростає деревами або 
зайняте дачами, на гніздуванні відмічено 23 види. Уздовж меліоративних ровів  
у заростях рогозу гніздяться різні види очеретянок (Acrocephalus arundinaceus, 
A. palustris, A. shoenobaenus) і кобилочок (Locustella naevia, L. luscinioides); наяв-
ність верб і рогозу зумовлює присутність ремеза (Remiz pendulinus) на гніздуванні; 
є також курочка водяна (Gallinula chloropus). Решта видів – співочі садові птахи. 
Відкритою залишається тільки невелика ділянка (10,5 га) безпосередньо біля с. Бі-
логорща, де ще здійснюється випас і сінокосіння. Тут зареєстровано 10 гніз дових 
видів птахів, серед яких домінують трав’янка лучна (Saxicola rubetra) та плиска 
жовта (Motacilla flava). 

На південному сході біля с. Лисиничі відрог структурного плато замикається 
лісистою горою Чортова скеля (414 м), у схил якого врізаються невеличкі річки 
басейну Полтви: Марунька, Коп’ятинський та Шоломийський потічки [3]. Лісо-
вий заказник “Чортові скелі” розміщений на гребені пасма і є залишком відсло-
нень карбонатних пісковиків у вигляді скель серед букового лісу віком 60–70 ро-
ків. На гніздуванні відмічено 25 видів, серед яких регіонально рідкісна мала мухо-
ловка (Ficedula parva). Домінуючими видами є зяблик (Fringilla coelebs) і мухо-
ловка білошия (Ficedula albicollis).

Лісовий заказник “Винниківський” розташований на південному сході в пе-
редмісті Львова. За лісорослинним районуванням територія лісу належить до ра-
йону Західноподільського Горбогір’я, де ростуть високопродуктивні соснові та 
букові насадження. Всього виявлено 22 гніздових види, серед них домінуючими  
є вільшанка (Erithacus rubecula), синиця велика (Parus major), кропив’янка чорно-
голова (Sylvia atricapilla), дрізд чорний (Turdus merula) та мухоловка білошия (Fi
ce dula albicollis).

Брюховицький ліс у ландшафтному плані розташований на пагорбах Давидівсь-
кої гряди – Розточчя. Висоти над Брюховицькою долиною (318–337 м) – це зарослі 
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лісом пагорби. Основу лісу становлять насадження сосни, бука і дуба. Ґрунти пере-
важно піщані, тому розвинуті ерозійні процеси, через що ліс у багатьох місцях по-
мережаний балками. Тут виявлено 25 гніздових видів, найбільш численними є зя-
блик (Fringilla coelebs), мухоловка білошия (Ficedula albicollis), кропив’янка чорно-
голова (Sylvia atricapilla), вівчарик жовтобровий (Phyloscopus sibilatrix).

На північному сході міста Полтва витікає у вигляді каналізаційних стоків і, 
проходячи кілька етапів очищення, впадає у старе русло. До об’їзної траси вона 
перетинає землі сільськогосподарського призначення. Тут на гніздуванні виявле-
но 34 види, серед яких рідкісний лучний лунь (Circus pygargus). Домінуючими 
видами є очеретянки – велика (Acrocephalus arundinaceus) і чагарникова (Acro-
cepha lus palustris).

На півдні міста розташовані агроценози, рудеральні ділянки, дачі, а також 
заростаючий Сокільницький сад. Дослідні ділянки розміщуються за житловими 
масивами Сихівським та Наукова-Стрийська.

Порівнювалися дві дачні території – за Сихівських сельбищним районом і за 
вул. Наукова. Перша територія представлена самозахопленими городніми ділянка-
ми, де майже відсутні плодові дерева та кущі. Там виявлено 10 видів птахів із 
дуже невисокою щільністю. На другій ділянці дачі існують давно, вони були роз-
биті у 1990-х роках. Велика кількість фруктових дерев і кущів, а також зарослих 
ділянок, пояснює більше видове багатство та щільність гніздування. Усього ви-
явлено 26 видів, серед яких домінують вівчарик ковалик (Phylloscopus collybita) та 
кропив’янка сіра (Sylvia communis).

Серед агроценозів порівнювалися поля, що належать до с. Сокільники (11 
видів) та до с. Зубра (9 видів) а також поле монокультури біля с. Зубра (4 види). 
Найбільша щільність гніздування на цих трьох ділянках виявлена у жайворонка 
польового (Alauda arvensis), плиски жовтої (Motacilla flava) і трав’янки лучної 
(Saxicola rubetra).

Крім цього обліки проводилися на рудеральних ділянках і пустирях у перед-
місті Львова. За Сиховом розташований великий пустир (31 га), де раніше було 
пасовище. Рослинність наразі представлена високорослими рудеральними угру-
пованнями, навесні здійснюються підпали. Виявлено 16 видів птахів, серед яких 
домінують жайворонок польовий (Alauda arvensis), трав’янка лучна (Saxicola 
rubetra) та плиска жовта (Motacilla flava).

Протягом польового сезону 2014 року виявлено перебування 79 видів птахів 
на гніздуванні. Встановлено їхню щільність і домінуючі види в кожному дослі-
джуваному біотопі. Найбільше видове різноманіття орнітофауни спостерігається 
в долині р. Полтва. Загалом у передмісті Львова гніздяться 5 рідкісних видів, що 
свідчить про потребу дбайливого природокористування, запобігання весняним 
палам на відкритих територіях та ощадливого рекреаційного навантаження у при-
міських лісах і лісопарках.
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗНИЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ 
ДИГРЕСІЇ В НПП “СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ” 

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

e-mail: oksanalenevych@gmail.com

Рекреаційне використання лісових екосистем супроводжується зміною осно-
вних компонентів, зокрема ґрунту. Рекреаційний вплив розпочинається зі змін  
у лісовій підстилці через її подрібнення, ущільнення, в результаті зменшуються 
показники потужності й запасів підстилки. У мінеральних горизонтах ґрунту спо-
стерігається руйнування ґрунтових агрегатів, збільшуються показники його щіль-
ності й зменшується шпаруватість і водопроникність.

Щоб зменшити негативний рекреаційний вплив на ґрунтовий покрив та 
уникнути рекреаційної дигресії, необхідно вдосконалити систему управління в 
рекреаційних зонах. Зокрема, пропонуються заходи, спрямовані на облаштування 
еколого-пізнавального маршруту “м. Сколе-г. Парашка-с. Майдан”. Ці заходи під-
вищать стійкість ґрунтового покриву до антропогенних навантажень і зроблять 
маршрут безпечнішим для відвідувачів. Для цього потрібно: 

1. Створити безпечне, зручне “стежкове полотно” (дерев’яний або кам’яний 
настил), укріпити схили, створити насипи в певних місцях, а також встановити 
поручні. Місця з високим ступенем рекреаційної дигресії необхідно закрити для 
рекреантів, передбачивши обхідний шлях. На пошкоджених ділянках слід провес-
ти реконструкцію. 

2. Необхідно промаркувати маршрут. За наявності маркованого маршруту, 
позначень певним кольором або геометричною фігурою зменшується кількість 
додаткових стежок, що знижує рекреаційний вплив на ґрунтовий покрив. Об’єктами 
для маркування можуть бути дерева, каміння, таблички з вказівними знаками. 

3. Для кращого орієнтування на маршруті на початку і в кінці, а також на роз-
доріжжях пропонується розмістити аншлаги. На них має бути вказана інформація 
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про назву місця, висоту над рівнем моря, мета маршруту, вказаний напрямок руху 
відповідним кольором, час, за який необхідно пройти маршрут.

4. Ввести тимчасові обмеження для відвідування маршруту за певних не-
сприятливих погодніх умов (дощ, інтенсивне танення снігу, жарке літо). Такі об-
меження руху, з одного боку, дають змогу зменшити ущільнення і руйнування лі-
сової підстилки та ґрунтового покриву, а з іншого – сприятимуть зменшенню не-
щасних випадків на маршруті. 

Запропоновані заходи не тільки допоможуть уникнути негативних наслідків 
рекреаційної дигресії на цій території, а й сприятимуть розвиткові туризму.

ВІЗУАЛЬНІ ОЗНАКИ ЗМІН СТРУКТУРИ БІОТИ оз. ПІСОЧНЕ  
ЗА ОСТАННІ 40 РОКІВ (ВІД ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ)

Лєснік В. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: vlesnik@i.ua

Рибні угруповання оз. Пісочне зазнали значних змін упродовж майже сорока 
років спостережень. Ці зміни, очевидно, пов’язані із загальною трансформацією 
озерної екосистеми під впливом зміни гідрологічного режиму регіону, збільшення 
обсягів вилову риби, зміни характеру й масштабів господарського використання 
земель і рекреаційного навантаження.

Зовнішні зміни суходольного оточення, помітні неозброєним оком, виявлені 
у піднятті рівня ґрунтових вод і незначному зменшенні площі орних земель. Із 
водного дзеркала в літню пору цілком зникли моторні плавзасоби, на порядок 
менше помітно веслових човнів. Берегова лінія вільна від наметів неорганізова-
них відпочиваючих. Натомість у безпосередній близькості до північного берега 
озера збудовано новий населений пункт.

Більш суттєві зміни можна виявити, пірнаючи з легким водолазним споря-
дженням уздовж схилу озерної чаші до глибини 5 м. Характерною особливістю 
озерного фітоценозу в 70–80-х роках була потужна смуга водопериці Myriophyllum 
spicatum L. фактично по всьому периметру озера. Густі нетрі цього макрофіта на 
глибинах від 2,5 до 4 м створювали сприятливі умови для реалізації усіх важли-
вих етапів життєвих циклів великої кількості гідробіонтів різних таксонів. На 
сьогодні килим макрофітів невисокий, вирівняний, утворений елодеєю Elodea 
canadensis Michx., харою Chara sp. і рдесниками Potamogeton lucens з незначними 
включеннями водяного різака Stratiotes sp. і власне водопериці. Вертикальну 
складність йому додають лише густі подекуди, але все ж нечисленні острівці 
рдесника блискучого. 

У таких умовах менше лишилося місць, де риба, особливо – молодь риб, по-
чувається захищеною. Популяції таких видів, як краснопірка, лящ, плоскирка, ву-
гор, значно збідніли. 

На доказ можемо навести не опубліковане досі порівняння двох етапів ви-
вчення риб. У 1983–1986 рр. ми проводили обліки риб за методом прямої реєстрації  
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з використанням легкого водолазного спорядження. Дослідження полягало у но-
туванні риб, що траплялися в полі зору під час пірнань за обраним (стандартним) 
маршрутом. Використовували підготовлену вощену дощечку з табличкою і спеці-
альний олівець. Повторені у 2013–2014 рр. неповні контрольні пірнання показали, 
що реєстрована чисельність, наприклад, щуки зменшилася у 5–10 разів, молоді 
ляща – у 40 разів, лина – у 4–6 разів. Схожі результати отримані і для інших видів.

Вочевидь, справа не лише у підводному “ландшафті”. Одночасно великих 
втрат зазнали угруповання безхребетних бентосу, які формували кормову базу риб. 
Так, помітно зменшилися чисельність і різноманіття одноденок і дещо менше – во-
лохокрильців. Раніше літ імаго був таким рясним, що під час нічних рибалок часто 
неможливо було скористатися звичною стеариновою свічкою для спостереження 
оснастки. Комахи обліплювали світильник, набивалися всередину, обпалювали кри-
ла і як додатковий гніт призводили до швидкого обпливання свічки. Додатково до-
зволимо собі нагадати, що й поверхня озера не була такою непорушною, як тепер – 
рясніла кружалями сплесків риби, метушні дрібних тварин плейстону.

Ще однією з імовірних причин збіднення рибних угруповань можуть бути 
також інвазія і подальше зміцнення популяції котячого сомика коричневого 
Ictalurus nebulosus, які мали місце з кінця 80-х років ХХ ст. до 2010 року. Сомики 
виснажували кормову базу бентофагів, знищували кладки ікри. В останні 5 років 
сомик у озері хворіє, і його чисельність помітно зменшується.

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ БІОМАСИ МІКРООРГАНІЗМІВ 
НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ

Мекіч М. З., Буньо Л. Б., Терек О. І.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: Horon.marta@gmail.com

Нафта і нафтопродукти є одними з найбільш розповсюджених забруднюва-
чів ґрунту [1]. Основними деструкторами нафти є мікроорганізми [10]. Чисель-
ність ґрунтової мікрофлори залежить від ступеня і тривалості забруднення на-
фтою. Високі концентрації нафти (більше 10 %) негативно впливають на чисель-
ність ґрунтових мікроорганізмів [4]. Зменшується чисельність нітрифікаторів, 
целюлозоруйнуючих мікроорганізмів і актиноміцетів [2]. Проте за нижчих кон-
центрацій нафти у ґрунті число вуглеводнеокислюючих бактерій зростає [7].

Найчастіше для кількісної характеристики мікрофлори нафтозабрудненого 
ґрунту використовують метод посіву на поживні середовища. Цей метод дає за-
нижені результати, оскільки не всі мікроорганізми можуть бути культивовані [3, 
6]. Крім методу посіву мікроорганізмів на поживні середовища, пропонується ви-
значення їх біомаси. Біомаса мікроорганізмів реагує набагато швидше, ніж інші 
компоненти ґрунту, на зміни в умовах середовища [6]. 

Біомасу мікроорганізмів визначають методами: фумігаційно-екстракційним 
і субстрат-стимульованого дихання. Ці методи рекомендуються як показники 
якості ґрунту [6].
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Більшість деградаторів нафти здатні використовувати глюкозу [11]. Для їх 
визначення пропонують використовувати метод субстрат-стимульованого дихан-
ня (ССД) [8]. В основі методу лежить фізіологічна реакція мікроорганізмів на вне-
сення легкодоступного джерела карбону. Протягом 2–8 годин після внесення глю-
кози у ґрунт спостерігається зростання інтенсивності виділення СО2. Це зумовле-
но максимальною метаболічною активністю мікроорганізмів при відсутності лі-
міту субстрату. Таке явище отримало назву “максимальна початкова відповідь” 
(“maximum initial response”) [9]. 

Інтенсивність дихання залежить від віку популяції мікроорганізмів і доступ-
ності N та P у ґрунті [6]. Молода популяція здатна інтенсивніше споживати суб-
страт і виділяти більше СО2. Це призводить до переоцінки реальної біомаси мік-
роорганізмів [9]. Дефіцит елементів живлення, що характерно для нафтозабрудне-
них ґрунтів, призводить до занижених результатів визначення біомаси [6].

Регідраційний метод заснований на тому ж принципі, що і фумігаційний. 
Процедура фумігації як біоцидна обробка замінена висушуванням ґрунту за по-
мірно високої температури (65–70°, 24 год), що більш доступно та безпечніше для 
дослідника. У процесі висушування відбувається руйнування клітинних оболонок 
із вивільненням органічного вмісту клітини [5]. Проте екстракція внутрішньоклі-
тинних компонентів регідраційним методом завжди менша 100 % і залежить від 
особливостей ґрунту. Цей метод дає змогу визначати біомасу всіх мікроорганіз-
мів, не враховуючи їх активність і життєздатність [3]. 

Кожен із методів визначення біомаси мікроорганізмів має певні обмеження. 
Не вся біомаса мікроорганізмів проявляє однаковий рівень активності. Лише 
2–30 % біомаси мікроорганізмів є активною [12]. До сьогодні залишається акту-
альним питанням використання чутливих і надійних методів визначення біомаси 
мікроорганізмів.

З метою оцінки якості нафтозабруденого ґрунту ми визначали біомасу мі-
кроорганізмів. У природних умовах було закладено модельний мікроділянковий 
дослід. Розмір ділянки 1×0,5×0,25 м2 у двох повторностях. Дно ділянки вистеляли 
поліетиленовою плівкою з прорізами. Яму засипали ґрунтом і перемішували з наф-
тою у кількості 50 г/кг ґрунту. Контролем слугував ґрунт незабруднений нафтою. 
Проби ґрунту відбирали на глибині 5–10 см на 10-ту і 20-ту доби після забруднен-
ня. Відбір зразків здійснювали методом конверта. Ґрунтову мікробну біомасу ви-
значали за субстрат-стимульованим диханням [6] та регідраційним методом [3]. 
Дані статистично опрацьовували за допомогою програмного пакету Microsoft 
Excel, достовірність різниці між варіантами оцінювали за критерієм Стьюдента, 
використовуючи 5 % рівень значущості.

За результатами обох методів виявлено, що біомаса мікроорганізмів у нафто-
забрудненому ґрунті незначно збільшується порівняно з контролем. На 10-ту добу 
біомаса за впливу нафти порівняно з контролем зростає на 18 % за методом ССД, 
на 9 % – за регідраційним методом. На 20-ту добу біомаса теж є більшою в нафто-
забрудненому ґрунті, ніж у контрольному, та на 13 % за методом ССД, і залишаєть-
ся незмінною порівняно із 10-ю добою за регідраційним методом.
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Між значеннями біомаси, визначеними двома методами, виявлено сильну 
позитивну кореляцію. Коефіцієнт кореляції становив 0,95. Слід відмітити, що біо-
маса, визначена регідраційним методом для нафтозабрудненого та контрольно 
ґрунту, була трохи вищою порівняно зі субстрат-стимульованим диханням.

Як показник мінливості ознаки використовували коефіцієнт варіації. Для 
біомаси за методом ССД коефіцієнт варіації лежав у межах 5–18 %, тоді як за ре-
гідраційним – 18–42 % Перевага методу ССД полягала у меншій мінливості ре-
зультатів. Очевидно, потрібно бути обережним, трактуючи результати, одержані 
кожним із методів.

Чисельність або загальна біомаса мікроорганізмів не відображає актуальну 
інтенсивность деструкції вуглеводнів. У процесі деструкції нафти визначальним 
фактором є активність мікрофлори. Тому вважаємо, що метод ССД визначення 
біомаси мікроорганізмів для нафтозабруднених ґрунтів є оптимальним, беручи до 
уваги, що результати відображають лише активну біомасу.
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Гірським територіям притаманні специфічні угруповання живих організмів, 
оскільки вони фауністично відрізняються від прилеглих рівнин. Не є винятком й 
територія Українських Карпат. Значний відсоток гірської фауни належить рідкіс-
ним, ендемічним і стенобіонтним видам. Окремі популяції рівнинних видів, які 
трапляються в горах, також мають важливе значення у загальному біорізноманіт-
ті, оскільки часто перебувають в екстремальних для виду умовах, є ізольованими 
чи ареально-пограничними. 

Інтенсифікація антропогенного впливу на гірські екосистеми України при-
зводить до значної трансформації великих та до істотної зміни чи до повного зни-
щення малих водойм. Як наслідок, популяції рідкісних видів гідробіонтів зазна-
ють негативного впливу, а подекуди перебувають на межі знищення. Особливо 
загрозливими видами антропогенного впливу останнім часом є вирубування лісів, 
штучне зарегулювання водотоків і неконтрольована рекреація. 

Вивчення фауни планктонних веслоногих і гіллястовусих ракоподібних 
Українських Карпат розпочав ще у 1885 р. Т. Вісьньовський [10]. Оригінальні ві-
домості про ці групи гідробіонтів містять 30 праць. Ще 35 публікацій тією чи ін-
шою мірою повторюють попередні дані або подають розрізнений матеріал, який 
узагальнено в інших роботах. Незважаючи на 130-річний період досліджень і на 
велику біотопічну й географічну гетерогенність гідроценозів Карпат, більшість 
робіт стосується лише кількох водойм: більше третини – озер і озерець Чорного-
ри, третина – озер Синевир, Гропа та Вільшанського водосховища і найбільших 
рік регіону (Тиса, Прут, Черемош, Серет і Уж). Менше третини публікацій містять 
матеріали про планктонних ракоподібних інших водойм Українських Карпат. Та-
ким чином, фауну Cladocera й Copepoda досліджували приблизно на одній десятій 
площі регіону. Більшість таких досліджень є дуже локальними (у межах однієї 
водойми) й одноразовими в часовому відтинку.

З літературних джерел і власних даних відомо 94 види гіллястовусих (47)  
і планктонних веслоногих (47) ракоподібних (Calanoida, Cyclopoida без Harpacticoi-
da) фауни Українських Карпат.

П’ять видів трапляється майже в усіх досліджених гірських масивах і басей-
нах рік регіону: Chydorus sphaericus (O.F. Müller), Alona quadrangularis (O.F. Mül ler), 
Acanthocyclops vernalis (Fischer), Eucyclops serrulatus (Fischer) і Paracyclops fim bria-
tus (Fischer). Більше 50 видів відомі з кількох масивів чи з багатьох окремих водойм. 
Інші 36 поширені локально або трапляються вкрай спорадично. Більшість із них, 
крім Daphnia obtusa Kurz, поширені й на рівнинних територіях України. Це лише 
попередні дані, оскільки цей регіон потребує масштабних подальших досліджень. 
Для розуміння їхніх напрямів необхідно узагальнити відомий матеріал.
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Частина видів, що локально трапляються в Українських Карпатах, є типови-
ми компонентами планктону прилеглих рівнин, які заходять углиб гір урбанізова-
ними долинами рік. Насамперед це Daphnia magna Straus, Diaphanosoma brachyu-
rum (Liévin), Polyphemus pediculus (Linnaeus), Cyclops furcifer Claus. Їхня популя-
ційна організація має риси метапопуляційної структури і представлена в горах 
локальними популяціями без ізоляції з рівнинними. Eurytemora velox (Lilljeborg) – 
вид-вселенець для Західної України, який відзначено на межі Карпат у басейні 
р. Тисмениця [7].

Низка видів – Daphnia galeata Sars, Daphnia hyalina Leydig, Pleuroxus uncinatus 
(Baird), Pseudochydorus globosus (Baird), Diacyclops languidus (G.O. Sars), Metacyclops 
gracilis (Lilljeborg), Thermocyclops crassus (Fischer), Thermocyclops oithonides (Sars) – 
доволі часто трапляються у рівнинних водоймах України. В Українських Карпатах 
вони не зафіксовані вище 1000 м н.р.м. Більшість із них доходять до висот 500–800 м 
н.р.м. Отже, незважаючи на їхню спорадичну представленість у фауні Карпат, їх не 
варто сприймати як рідкісних, оскільки вони, швидше за все, нетипові для регіону.

Ще одна група – Moina micrura Kurz, Macrothrix laticornis (Jurine), Ilyocryptus 
agilis Kurz, I. sordidus (Liévin), Alonella nana (Baird), Chydorus latus Sars, Diacyclops 
bisetosus (Rehberg), Metacyclops minutus (Claus), Microcyclops rubellus (Lilljeborg), 
M. varicans (G.O. Sars), Thermocyclops dybowskii (Lande) – спорадично трапляється 
на рівнинних територіях України. Очевидно, що більшість їхніх гірських популя-
цій істотно відмежовані від рівнинних і є цінними компонентами гірської гідро-
фауни, а їхні оселища – важливими центрами гідробіорізноманіття регіону. 

З-поміж рідкісних видів ракоподібних планктону Українських Карпат виді-
ляємо чотири групи: нові для регіону, облігатно гіпогейні, монтанні й види, пред-
ставлені ізольованими популяціями як у горах, так і на рівнинах.

Власний матеріал (438 якісних і кількісних проб) зібрано впродовж 2001–
2014 рр. загальноприйнятими в гідроекології методами [1] з 205 різнотипових во-
дойм Українських Карпат (озера, озерця, стави, водосховища, болота, болітця, ка-
люжі, стариці, струмки, ріки, джерела, криниці, віджими мохів, рови). Під час 
досліджень виявлено 49 видів гіллястовусих і веслоногих ракоподібних, з яких 
сім – нові види для Українських Карпат (8 % від загальної кількості). З них три 
види вперше наведено для території України: Alona protzi Hartwig, Graeteriella 
unisetigera (Graeter) і Eucyclops subterraneus (Graeter). Така фауністична новизна 
не є несподіваною для цієї території. Наприклад, результати дослідження цикло-
пів Українських Карпат В. Монченко [2] містять 65 % нових фауністичних еле-
ментів. Це підтверджує слабку вивченість планктофауни регіону.

Якщо на такій великій території знаходять нові види, то кількість їхніх осе-
лищ завжди є мізерною й, відповідно, ці таксони становлять частину раритетної 
фауни. До таких видів належать п’ять, уперше відзначених нами для Українських 
Карпат.

У калюжі та озерці масиву Чивчини, а також у болітці смт Верховина нами 
виявлено Ceriodaphnia reticulata (Jurine), яка траплялась із чисельністю 3,7–325,9 тис. 
ос./м3 на висотах 629–1641 м. У Карпатах цей вид, вочевидь, тісно прив’язаний до 
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лентичних водойм із високим значення рН (6,7–7,9). У заплаві Чорного Черемошу 
й узбережній калюжі (650 м н.р.м.) відзначено особин Moina macropora (Straus) з 
чисельністю до 13,2 тис. ос./м3. В оз. Журавлине (800 м н.р.м.) на території Ско-
лівських Бескидів спорадично траплялась A. protzi (0,1–0,3 тис.ос./м3), яка пошире-
на на території сусідніх країн (Словаччина, Чехія та інші) [8]. В оз. Гірське Око 
(1019 м н.р.м.) у басейні Білого Черемошу відзначено Paracyclops affinis (G.O. Sars)  
з чисельністю 0,1 тис.ос./м3. У стариці біля гирла р. Погорілець (908 м н.р.м.) вияв-
лено популяцію Tropocyclops prasinus (Fischer) з чисельністю 4,3–11,7 тис.ос./м3.

Ці види заселяють віддалені від рівнин водойми і представлені ізольовани-
ми популяціями. В Україні вони трапляються переважно у південних регіонах, 
проте не є в них масовими формами. Будь-які зміни їхніх оселищ можуть призвес-
ти до швидкої втрати цих видів у різноманітті українських гір.

Ще одним новим видом для Українських Карпат і України загалом є трогло-
біонт G. unisetigera, відзначений у ставі Буковець і однойменному потоці (604–
786 м н.р.м.) з чисельністю 0,6–1,4 тис.ос./м3. Згодом вид також знайдено у крини-
ці с. Верхня Рожанка (Сколівські Бескиди) на висоті 870 м н.р.м. Два локалітети, 
значно віддалені між собою, наводять на думку, що G. unisetigera трапляється  
в інших районах Карпат, проте через малі розміри раніше дослідниками не іденти-
фікувалась. У цій же криниці вперше для України відзначено ще одного мешканця 
підземних вод – E. subterraneus. Водойми, у яких типові троглобіонти трапляють-
ся на поверхні, відіграють напрочуд важливе значення для поширення таких видів 
і обміну генофондом між їхніми популяціями.

До рідкісних видів Карпат також необхідно зарахувати й інших циклопід, 
пов’язаних із гіпогейними водами (інтерстеціаль, криниці, джерела, печери), для 
яких відомо лише декілька знахідок. Насамперед, це ендемік Карпат, уперше опи-
саний для науки В. Монченком [2], – Diacyclops cohabitatus Monchenko, а також 
D. hypnicola (Gurney), D. odessanus (Schmankevitch), D. crassicaudis (G.O. Sars), 
D. clandestinus (Kiefer) і Acanthocyclops kieferi (Chappuis). Інші гіпогейні види тра-
пляються набагато частіше або такі біотопи не є для них облігатними.

Також лише у праці В. Монченка [2] знаходимо відомості про Megacyclops 
latipes (Lowndes). Очевидно, що вид також рідкісний для регіону.

До раритетної компоненти гідрофауни Українських Карпат зараховуємо  
і види, відомі лише з невеликих територій. Так, стенобіонт кислих вод, Streblocerus 
serricaudatus (Fischer), в Українських Карпатах відзначений лише з семи боліт  
і заболочених озерець урочища Озірний (Чорногора), де трапляється у межах ви-
сот 1591–1735 м н.р.м. з чисельністю до 123 тис.ос./м3. Т. Вольські [11] знаходив 
його також в інших водоймах Чорногори, проте тепер він у них відсутній.

Лише у кількох водоймах Українських Карпат трапляється Acanthodiaptomus 
denticornis (Wierzejski). Ми відзначали його в оз. Бребенескул (1793 м н.р.м.)  
з чисельністю до 145 тис.ос./м3. Т. Вісьньовський [10] відзначав його також в ін-
ших озерах Чорногори, проте ми цей вид у них не знаходили. Інші дослідники 
наводять його також для рік Тиса і Прут [3].

У межах регіону тільки для Свидівця відомі Arctodiaptomus bacillifer (Koel-
bel) – з шести водойм, і Daphnia rosea Sars – з п’яти [9]. A. bacillifer в Україні  
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заселяє лише степову зону й морське узбережжя [7], а знахідки D. rosea на тери-
торії нашої держави нам не відомі. Така ж ситуація і з D. atkinsoni Baird, яка від-
значена лише з верхів’я р. Тиса [3].

З монтанних видів Українських Карпат на особливу увагу заслуговує Mixo-
diaptomus tatricus (Wierzejski), який в Україні трапляється переважно у високогір-
них калюжах і озерцях (900–1850 м н.р.м.) з чисельністю до 106 тис.ос./м3. Вид 
поширений на масивах Чорногора, Чивчини, Свидівець, Гриняви, Лосова. Кіль-
кість його оселищ за останнє десятиліття зменшується. Інший монтанний вид, 
D. ob tusa, відзначений нами з більшості досліджених гірських територій і є одним 
із звичайних видів Українських Карпат.

У Червоних списках сусідніх держав фігурує низка видів планктонних рако-
подібних, характерних і для Українських Карпат. Так, до Червоного списку Сло-
ваччини [5] у категорію “менш вразливі види” (LR) включено D. atkinsoni і M. mic-
ru ra, у категорію “вразливі” (VU) – D. rosea, S. serricaudatus, A. denticornis, M. tatri-
cus A. bacillifer, до категорії “на межі зникнення” (CR) – G. unisetigera. У Червоно-
му списку Чехії [6] A. denticornis включений до категорії “регіонально зниклий 
вид” (RE), A. bacillifer – “перебуває під загрозою зникнення” (EN), D. atkinsoni – 
“на межі зникнення” (CR).

До Червоної Книги України [4] не включено жодного виду планктонних ра-
коподібних Українських Карпат, хоча багато з них потребують охорони. Тому про-
понуємо до категорії “вразливі” включити A. protzi, S. serricaudatus, A. denticornis, 
A. bacillifer, D. hypnicola, D. odessanus, D. crassicaudis, D. clandestinus і A. kieferi. 
До категорії “перебуває під загрозою зникнення” пропонуємо включити вузьких 
стенобіонтів D. coha bitatus, M. tatricus, G. unisetigera і E. subterraneus.

Отже, фауна гіллястовусих і веслоногих ракоподібних Українських Карпат 
містить 22 регіонально рідкісні види, з яких 13 потребують включення в державні 
природоохоронні списки, оскільки є рідкісними і в межах України.
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Переміщення живих організмів між країнами та континентами існувало за-
вжди. Цей процес посилювався з географічними відкриттями та інтенсифікацією 
торгівлі. В останні десятиліття він набув значного розмаху, через значну зміну 
екосистем людиною. 

Біологічна інвазія – вторгнення у будь-яку місцевість не характерних для неї 
видів організмів, включення в угруповання нових для нього видів. 

Причинами таких інвазій можуть бути:
• саморозселення організмів;
• інтродукція і реінтродукція “важливих” організмів;
• випадкове перенесення організмів.
Біологічній інвазії піддаються не види, а організми певних видів.
Природні розселення та переселення організмів – це неминучі процеси, про-

те їхня швидкість є повільною. Можуть відбуватися в результаті розширення аре-
алу виду внаслідок дифузії, а також кліматичних і геологічних змін. Самостійне 
розселення може відбуватися піcля інтродукції, якщо вона пройшла успішно і ор-
ганізми виду натуралізувалися.

Причиною пришвидшеної інвазії організмів є трансформація екосистем лю-
диною. Порушені екосистеми стають більш вразливими.

Організми-вселенці можуть істотно змінювати місце проживання абориген-
них видів, ставати їхніми конкурентами або хижаками, витісняти їх, переносити 
або самі викликати хвороби чи бути паразитами аборигенних видів.

Будь-яка інтеграція організмів нового виду в біоценоз зумовлює зміни в його 
структурі та функціонуванні, проте не завжди це можна оцінити кількісно. Вира-
женість ефекту інвазії залежить і від екологічних особливостей виду – найбільш 
сильний вплив на угруповання будуть мати види-едифікатори та види, якими за-
вершується трофічний ланцюг, або види-конкуренти місцевих. Якщо вид, який 
з’явився, є едифікатором, то він потягне за собою нову зміну видів.

Процес інвазії можна виразити трьома стадіями: “інвазія – натуралізація – 
інтеграція”. Їхня тривалість буде різною і залежатиме від екологічних особливос-
тей виду-вселенця та стану екосистеми, у яку він проник. Проте не всі організми 
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видів-вселенців здійснюють суттєвий вплив на функціональні параметри екосис-
теми, оскільки будь-яка система має компенсаторні механізми. 

База даних інвазивних видів була включена в систему NOBANIS (www.
nobanis.org) для обміну інформацією про чужорідні види в Центральній та Північ-
ній Європі, а також у глобальну мережу баз даних по чужорідних видах Глобальна 
мережа інвазивних видів (GISIN) (http://www.gisinetwork.org).

Перспективою фундаментальних екологічних робіт по інвазіях чужорідних 
видів є дослідження адаптацій видів-уселенців і видів-аборигенів; вивчення вразли-
вості екосистем, які піддалися інвазії; вивчення екологічних параметрів видів, яких 
вважають успішними вселенцями; вивчення наслідків вселення чужорідних видів.

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

2. Gatunki obce w faunie Polski / Zbigniew Głowaciński i wsp. – IOP PAN, 2011. – S. 703.

СИСТЕМАТИЧНИЙ І СУБСТРАТНИЙ АНАЛІЗ ЛІХЕНОБІОТИ 
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Пірогов М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: nikola.pirogov@gmail.com

Згідно з результатами досліджень, проведених упродовж 2009–2013 років, 
встановлено, що ліхенобіота Шацького національного природного парку включає 
109 видів лишайників і вісім видів ліхенофільних грибів. Усі виявлені види ли-
шайників та ліхенофільних грибів є новими для ліхенобіоти парку, серед них 80 
видів лишайників і сім видів ліхенофільних грибів є новими також і для ліхено-
біоти Волинської області. Найцікавішими виявилися знахідки таких видів на те-
риторії парку: Caloplaca soralifera Vondrák & Hrouzek, Cladonia stellaris (Opiz) 
Pouzar & Vězda, Clypeococcum hypocenomycis D. Hawksw., Lichenodiplis lecanorae 
(Vouaux) Dyko & D. Hawksw., Micarea botryoides (Nyl.) Coppins, Peltigera extenuata 
(Nyl. ex Vain.) Lojka, Strangospora moriformis (Ach.) Stein та Vouauxiella lichenicola 
(Linds.) Petr. et. Syd. Серед цих видів Cladonia stellaris включена до Червоної кни-
ги Украї ни [2], Caloplaca soralifera – вид, очевидно, розповсюджений на території 
України, але його рідко збирають і тому відомі лише одиничні його знахідки, реш-
та видів є рідкісними на території України і досі були відомі лише з одного–двох 
локалітетів на території України. Повний список виявлених видів подано у нещо-
давно опублікованій статті [1].

Більшість визначених видів належать до відділу Ascomycota, п’ять видів 
(Intralichen sp., Lichenoconium erodens, Lichenodiplis lecanorae, Vouauxiella licheni-
co la та Xanthoricola physciae) належать до групи анаморфних грибів, а один вид 
(Athelia arachnoidea) належить до відділу Basidiomycota.

Згідно зі сучасною системою аскомікотів [3], виявлені 111 видів розподілені 
між класами так: клас Arthoniomycetes включає один вид (0,9 % видового складу 
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дослідженої ліхенобіоти), Eurotiomycetes і Dothideomycetes – по три види (2,6 %) 
і клас Lecanoromycetes включає 104 види або 88,9 % видового складу дослідженої 
ліхенобіоти. Ще чотири види займають невизначене положення у системі аскомі-
котів і не віднесені до жодного з класів.

63 визначених види належать до порядку Lecanorales, що становить 53,8 % 
від видового складу дослідженої ліхенобіоти. Наступним за кількістю видів є по-
рядок Teloschistales, який включає 22 види, або 18,8 %. Далі йдуть порядки Baeo-
mycetales (чотири види, 3,4 %), Candelariales, Peltigerales та Verrucariales (по три 
види, або по 2,6 %), Acarosporales та Ostropales (по два види, або по 1,7 %), Cap-
nodiales та Arthoniales (по одному виду, або по 0,9 %). Ще шість видів займають 
невизначене положення у системі аскомікотів і не віднесені до жодного з порядків.

Що стосується розподілу видів по родинах, то найбільшою є родина Clado-
niaceae, яка включає 20 видів, або 17,1 % від видового складу дослідженої ліхено-
біоти. Далі йдуть родини Parmeliaceae (16 видів, 13,7 %), Lecanoraceae (15, 
12,8 %), Physciaceae та Teloschistaceae (по 11 видів, або по 9,4 %) і родина 
Ramalinaceae включає шість видів або 5,1 %. Решта 15 родин (Acarosporaceae, 
Candelariaceae, Coenogoniaceae, Coniocybaceae, Dacampiaceae, Mycosphaerella-
ceae, Ophioparmaceae, Peltigeraceae, Phlyctidaceae, Pilocarpaceae, Roccellaceae, 
Scolicio spo raceae, Stereocaulaceae, Trapeliaceae та Verrucariaceae) включають по 
1–4 види кожна і разом охоплюють 25,6 % від видового складу дослідженої ліхе-
нобіоти. Один вид (Strangospora moriformis (Ach.) Stein) займає невизначене по-
ложення в порядку Lecanorales і його не віднесено до жодної з родин.

Найбільшим родом виступає рід Cladonia, який охоплює 20 видів (17,1 % ви-
дового складу дослідженої ліхенобіоти). На другому місці рід Lecanora, який охо-
плює 14 видів (12 %). На третьому місці рід Caloplaca з вісьмома видами (6,8 %), 
далій йдуть роди Physcia – п’ять видів (4,3 %), Chaenotheca та Lecania – по чотири 
види (по 3,4 %), Candelariella, Cetraria, Pelti gera та Verrucaria – по три види (по 
2,6 %), Hypogymnia, Lepraria, Micarea, Phaeo physcia, Placynthiella, Trapeliopsis та 
Xanthoria – по два види (по 1,7%). Решта 36 родів (Acarospora, Amandinea, Athelia, 
Bacidia, Buellia, Cetrelia, Clypeococ cum, Dimerella, Eopyrenula, Evernia, Flavo par-
melia, Hypocenomyce, Imshaugia, Intrali chen, Lecidella, Lichenoconium, Lichenodiplis, 
Melanelixia, Melanohalea, Opegrapha, Parmelia, Parmeliopsis, Phlyctis, Physconia, 
Pseudevernia, Ramalina, Rinodina, Rusavskia, Sarcogyne, Scoliciosporum, Sphaerello-
thecium, Strangospora, Usnea, Vouau xiella, Vulpicida та Xanthoricola) включають по 
одному виду, або разом 30,8 % видового складу.

Що стосується розподілу видів за субстратними групами, то виявлені види 
розді лено між такі групи: епіфітна, епігейна, епілітна, епіксильна і ліхенофільна.

Епіфітна група включає види, виявлені на корі стовбурів хвойних і листяних 
дерев переважно на певній висоті над рівнем ґрунту, або також на корі гілок. Ця 
група є найбільшою, і вона охоплює 60 видів, або 51,3 % від видового складу до-
слідженої ліхенобіоти. Другою за обсягом є епігейна група, яка включає види, ви-
явлені на піщаних ґрунтах, а також на поверхні мохів, на коренях рослин і на 
стовбурах дерев у прикореневій зоні. Ця група включає 24 види, або 20,5 % від 
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видового складу дослідженої ліхенобіоти. Третьою за обсягом є епілітна група, 
яка включає види, виявлені на кам’яному субстраті, – переважно це штучні суб-
страти: цегла, бетон тощо. Ця група включає 18 видів, або 15,4 % від видового 
складу дослідженої ліхенобіоти. Найменшою субстратною групою лишайників  
є група епіксилів, – це види, виявлені на гнилій деревині різних видів дерев та 
різного ступеня розкладу. Ця група включає сім видів, або 6 % від видового складу 
дослідженої ліхенобіоти. Ліхенофільни гриби включені у п’яту субстратну групу, 
яка містить вісім видів, або 6,8 % видового складу дослідженої ліхенобіоти. Це 
гриби, які виявлені на поверхні слані чи плодових тіл лишайників, а також усере-
дині їх гіменіального шару. Необхідно відзначити, що одні й ті самі види лишай-
ників за різних умов можуть розвиватись на різних типах субстратів. Так, частина 
епіфітів нерідко також розвивається і на гнилій деревині або на поверхні скель.  
Є також еврисубстратна група лишайників, які однаково добре розвиваються на 
всіх чи майже всіх типах субстратів. Це не стосується виявлених видів ліхенофіль-
них грибів, які є високоспеціалізованими паразитами і не можуть розвиватись на 
інших типах субстратів, окрім лишайників.

Отже, на даний час для ліхенобіоти Шацького національного природного пар-
ку відомо 109 видів лишайників і вісім видів ліхенофільних грибів. Усі виявлені 
види є новими для ліхенобіоти парку, 87 видів є новими для ліхенобіоти Волинської 
області, один вид включено у Червону книгу України, а ще сім видів є рідкісними на 
території України. Виявлені види належать до двох відділів Ascomycota, Basidiomycota 
та групи анаморфних грибів. Аскомікоти розподілилися між чотирма класами, 10 
порядками, 21 родиною та 53 родами. За результатами екологічного аналізу вста-
новлено, що у дослідженій ліхенобіоті домінують епіфітні види, значно менше  
є епігейних, епілітних, епіксильних і ліхенофільних видів.

1. Пирогов Н. Лишайники и лихенофильные грибы Шацкого национального природного 
парка (Украина) / Zarządzanie Ochroną przyrody w lasach. – 2013. – T. VII. – P. 94–108.

2. Червона книга України: Рослинний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
3. Lumbsch H.T., Huhndorf S.M. Myconet Volume 14. Part One. Outline of Ascomycota–2009. 

Part Two. Notes on Ascomycete Systematics. Nos. 4751–5113 // Fieldiana Life and Earth 
Sciences. – 2010. – N 1. – Р. 1–64.

ЦЕНОТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛЕЛЕКИ БІЛОГО CICONIA CICONIA 
(LINNAEUS, 1758) НА ТЕРИТОРІЇ ЗБОРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Радзіховська У. В., Дикий І. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

e-mail: ulka087@rambler.ru

Лелека білий є звичайним фоновим видом Західної України. Облік чисель-
ності та дослідження поширення виду науковці проводили систематично. Однак 
моніторинг виду на території Тернопільської обл. не проводився, і переважна 
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більшість відомих публікацій містить спорадичні дані щодо гніздування та цено-
тичних зв’язків даного виду, що вказує на актуальність наших досліджень [1–3].

Метою нашої роботи було дослідити ценотичні зв’язки білого лелеки на те-
риторії Зборівського району Тернопільської області.

Загалом на території сіл Красне, Ярчівці, Млинівці, Волосівка, Присівці, Ка-
барівці та м. Зборів Зборівського району Тернопільської області загалом облікова-
но 39 гнізд виду та виявлено 35 гніздових пар лелеки білого Ciconia ciconia з пта-
шенятами.

Встановлено значне переважання гнізд на території села порівняно з містом. 
Це, ймовірно, пов’язано із розміщенням кормової бази, її якісного та кількісного 
складу, а також із наявністю сприятливих умов для гніздування (матеріал для гнізд 
і розлогих дерев).

Дослідження біотопічних зв’язків лелеки білого показали, що птах на терито-
рії Зборівського району надає перевагу під час влаштування гнізда природним стов-
бурам дерев і, на відміну від інших населених пунктів області, частково уникає ан-
тропогенних конструкцій. Зокрема, за період досліджень майже всі гнізда розташо-
вувалися на деревах 77 %. На другому місці були гнізда, збудовані на електричних 
стовпах, – 23 %. На будівлях та інших спорудах у цьому регіоні досліджень гнізда 
лелеки нами взагалі не реєструвались.

 Трофічні зв’язки лелеки білого тісно пов’язані з вологими біотопами й агро-
ценозами, де вони живляться як хребетними тваринами, так і безліччю безхребет-
них. Встановлено, що на території Зборівського району в літній період основним 
джерелом живлення білого лелеки є безхвості земноводні (33 %) та безхребетні 
тварини (28 %), серед яких переважають комахи і їхні личинки.

Фабричні зв’язки лелеки білого пов’язані із наявністю і використанням до-
ступного гніздобудівного матеріалу. За результатами аналізу гніздового матеріалу 
з’ясовано, що основу гнізда лелеки білого становлять гілки листяних порід, які ма-
ють відносну еластичність і дають птахові змогу формувати основу гнізда. Зазви-
чай птах використовує гілки кількох дерев (3–4 порід: cлива домашня (Prúnus do-
més tica), верба (Salix sp.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), виноград (Vitis sp.)). 
Частка основного крупного гніздового матеріалу коливається у межах 20 %. Основу 
лотка гнізда птах формує з більш тонких і еластичних гілок малини звичайної 
(Rubus idaeus) – 13 %. Вистилка лотка формується найбільш м’якими природними 
матеріалами, такими як сіно та мох, суха трава з корінням – злаки (Poacea).

Відмічені фабричні зв’язки даного виду птаха з такими листяними порода-
ми дерев: ясен звичайний (27 %), верба (24 %.) та виноград (22 %).

На основі результатів літературного аналізу та власних польових спостере-
жень з’ясовано, що лелека білий бере участь у формуванні форичних зв’язків з 4-ма 
видами гельмінтів, приблизно 70-ма видами твердокрилих [4], 3-ма видами кістко-
вих риб і кількома видами горобиних птахів. Однак форичні зв’язки даного виду 
потребують більш ґрунтовних і тривалих досліджень.

1. Грищенко В.М. Білий лелека. – Чернівці, 1996. – 127 с.
2. Грищенко Н.В. Чарівний світ білого лелеки. – Чернівці : Золоті лаври, 2005. – 160 с.



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 11–14 вересня 2014 р.

67

3. Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. – Львів: 1973. – 257 с.
4. Bulakhov V.L. B 90 Biological Diversity of Ukraine. The Dnipropetrovsk region. Birds (Aves: 

Non-Passeriformes / V. L. Bulakhov, A.A. Gubkin, O.L. Ponomarenko, A. E. Pakhomov / Ed. 
prof. O.E. Pakhomov. – Dnipropetrovsk: Dnipropetr. Univ. Press, 2008. – 624 p. – Ecopy 
included.

ФРАГМЕНТАЦІЯ ОСЕЛИЩ ТВАРИН: 
НАСЛІДКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Решетило О.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: reshetylo@yahoo.com

Сучасною глобальною проблемою, яка дедалі гостріше постає перед люд-
ством, є антропогенна фрагментація ландшафтів, зокрема оселищ тварин [1, 2]. 
Судячи з темпів розвитку транспортної інфраструктури у світі та зважаючи на по-
стійне зростання кількості транспорту й інтенсивності його руху, чітко бачимо 
посилення негативного впливу як безпосередньо на популяції тварин, так і на се-
редовище їхнього існування. У першому випадку це призводить до зростання за-
гибелі особин багатьох видів тварин, уникання ними штучних бар’єрів (автошля-
хи, залізничні колії тощо), а відтак веде до роздрібнення популяцій і високої 
смертності; у другому випадку мережа транспортної інфраструктури спричиняє 
як безпосередню втрату оселищ, так і поділ цілісного природного ландшафту на 
розмежовані (ізольовані) напівприродні фрагменти, які не здатні повною мірою 
забезпечити всіх потреб популяцій тварин (напр., міграційних потреб).

Одним з вагомих наслідків зростання щільності доріг є збільшення ступеня 
фрагментації оселищ тварин та істотне зниження стійкості їх популяцій [3]. Одне 
з ключових питань полягає у тому, яким чином впливає зростання щільності доріг 
чи інших інфраструктурних бар’єрів на стійкість популяцій: лінійно чи матиме 
пороговий характер? Згідно з дослідженнями, проведеними на різних групах на-
земних хребетних тварин, встановлено, що стійкість популяцій і щільність доріг 
мають порогову залежність [4]. Тобто доведено, що існує певна межа стійкості 
популяцій тварин до певного рівня фрагментації оселища, виходячи за рамки яко-
го (зростання щільності доріг), стійкість популяцій різко знижується, що фактич-
но призводить до їх занепаду (зниження життєздатності), а іноді й аж до повного 
зникнення.

Беручи до уваги основні наслідки фрагментації оселищ тварин автомобільни-
ми дорогами, які є типовим прикладом такого впливу, слід відзначити низку чітких 
критеріїв, за якими можна визначити рівень впливу дороги на існування популяцій 
тварин. Ними є шум і рух транспорту, а також характер покриття дороги, які мо-
жуть відлякувати тварин, ширина дороги й інтенсивність руху на ній, окрім цього, 
вразливість популяцій до втрати частини оселища внаслідок появи дороги, загибель 
особин тварин під колесами транспорту, недоступність частини харчових терито
рій досліджуваних тварин і, нарешті, ступінь роздрібнення популяції внаслідок 
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фрагментації чи розмежування. Усі ці критерії можуть підлягати бальній чи відсо-
тковій оцінці на підставі безпосереднього обстеження у природі. Прикладом подіб-
ного підходу до оцінювання впливу автошляхів на популяції тварин є дослідження 
стану популяцій земноводних, які зазнають впливу з боку автошляхів у Львівській 
області [5]. 

Іншим підходом до оцінювання наслідків фрагментації є визначення ступе-
ня її впливу на середовище. Цей доволі простий математичний підхід базується на 
ймовірності знаходження двох випадково обраних особин одного виду на певній 
території у межах одного просторового фрагмента [6]. Для застосування цього 
методу, який має назву методу ефективної площі (meff), необхідно лише знати пло-
щі окремих фрагментів на певній території дослідження (meff=Atotal*p, де Atotal – за-
гальна площа, а p – ймовірність зустрічі двох особин). Відповідно, чим більш 
фрагментованим є ландшафт, тим нижчою є ймовірність трапляння особин у ме-
жах одного фрагмента, а відтак меншою буде й ефективна площа оселища. Вихо-
дячи з цього, розуміємо, що фрагментація великих за площею територій значно 
впливає на показник ефективної площі, в той час як фрагментація невеликих ді-
лянок має менший вплив на цей показник.

На підставі літературних даних, які стосуються частоти трапляння деяких 
мисливських видів ссавців, зокрема сарни європейської та свині лісової в осели-
щах, що різняться за значеннями показника ефективної площі, простежуємо по-
зитивний кореляційний зв’язок між частотою трапляння особин і ефективною 
площею оселищ; натомість порівнюючи дані щодо частоти їх загибелі на дорогах 
у тих самих оселищах, простежуємо негативний кореляційний зв’язок [7], що, 
власне, й підтверджує важливість збереження великих за площею нефрагментова-
них територій задля існування життєздатних популяцій тварин.

Актуальними напрямами досліджень у цьому контексті нам видаються такі: 
смертність тварин на шляхах сполучення, адаптація тварин до появи доріг та ін-
ших просторових бар’єрів, моніторинг стану популяцій тварин у фрагментовано-
му ландшафті, дефрагментація середовища існування (зелені мости, тунелі та пе-
реходи для тварин), конфігурація транспортної інфраструктури і протяжність 
шляхів, транспортні вузли та їх вплив на природні ландшафти, метапопуляційний 
підхід до вивчення фрагментованих оселищ тощо.

1. Landscape fragmentation in Europe / Joint EEA-FOEN report. – 2011. – 87 pp.
2. Решетило О. Проблема фрагментації природних оселищ тварин // Матер. наук. конф. 

“Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (Шацьк, 
12–15 вересня 2013 р.). – Львів: Сполом, 2013. – С. 65–66.

3. Bogaert J., Farina A., Ceulemans R. Entropy increase of fragmented habitats: A sign of 
human impact? // Ecol. Indicat. – 2005. – Vol. 5. – 207–212 pp.
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ЗНАХІДКИ РІДКІСНИХ ВИДІВ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ. КАРПАТСЬКІ 
ВИДИ У МАЛАКОФАУНІ МАЛОГО ПОЛІССЯ

Рибка К. М.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів 

e-mail: katja-rybka0@rambler.ru

Карпатська малакофауна частково вплинула на формування сучасного видо-
вого складу наземних молюсків північно-західної частини Малого Полісся. Остан-
нім часом проникли ендемічні карпатські види наземних молюсків (Plicutera 
lubomirskii, Perforatella dibothrion, Faustina faustina та інші). Про проникнення ен-
демічних видів у рівнинні території заходу України йдеться у працях Н.В. Гу  раль- 
Сверлової [1, 3–6], зокрема, про знахідки ендемічних видів на території Малого 
Полісся, Розточчя, Опілля, Подільській височині та у прилеглих територіях. Ця 
праця присвячена знахідкам раритетних і карпатських ендемічних видів, їхнім 
місцям у природних екосистемах, заходам збереження видів. Збереження високо-
го різноманіття наземних молюсків, їх охорона є важливими для забезпечення іс-
нування рідкісних, ендемічних та фонових видів загалом. 

На території північно-західної частини було знайдено 6 карпатських енде-
мічних видів наземних молюсків. Нижче наведено загальний систематичний спи-
сок згаданих видів.

Родина Clausilidae: Macrogastra latestriata latestriata (A. Schm.), Allinda 
stabilis (L. Pfr.).

Родина Hygromiidae: Plicuteria lubomirskii (Slos.), Perforatella dibothrion 
(Kim.), Monachoides vicina (Rssm.).

Родина Helicidae: Faustina faustina (Rssm.).
Macrogastra latestriata, равлик замкнений ребристий – лісовий вид, трапля-

ється у мішаних і листяних лісах. За матеріалами власних досліджень був знайде-
ний у с. Новосілки (Кам’янко-Бузький район, Львівська обл.). Вид не був раніше 
виявлений на території Малого Полісся.

Allinda stabilis, равлик замкнений стабільний – лісовий вид. Трапляється на 
скелях, осипищах, на стовбурах дерев з мохом, у горах і на плоскогір’ях. Вид ра-
ніше не був зареєстрований на території Малого Полісся. За матеріалами власних 
досліджень вид був знайдений: с. Новий Витків (Радехівський р-н), с. Новосілки.

Perforatella dibothrion, равлик двозубий великий – лісовий вид, віддає пере-
вагу вологим, листяним лісам. Мешкає на землі серед листя, під камінням. Вид 
був уперше знайдений Й. Бонковським у с. Руда (Кам’янко-Бузький р-н), c. Пеня-
ки (Бродівський р-н). За матеріалами власних досліджень вид був знайдений: 
с. Новий Витків, (Радехівський р-н), заказник “Лешнівський” (Бродівський р-н). 
Це суб-ендемік Східних Карпат [8].

Monachoides vicina, равлик зернистий карпатський – лісовий вид. Мешкає  
у лісах і кущах, на ґрунті й у листяній підстилці, часто трапляється у заліснених 
сирих ярах. Вид був зареєстрований у с. Новий Витків (Радехівський р-н, Львів-
ська обл.).
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Faustina faustina, равлик гарний – лісовий вид, трапляється у мезофільних лі-
со-лучних і чагарниково-лучних екотонах; мезофільних луках. Вид є суб-ендеміком 
Карпат. Вид був уперше знайдений Й. Бонковським с. Пеняки (Бродівський р-н). 
За матеріалами власних досліджень вид був зареєстрований: с. Новосілки, заказ-
ники “Пукачів” м. Радехів (Радехівський р-н) та “Лешнівський” (Бродівський р-н), 
с. Підгірці (Бродівський р-н). Вид трапляється в околицях с. Бендюга (Сокаль-
ський р-н).

На території північно-західної частини Малого Полісся було знайдено два 
червонокнижних види наземних молюсків.

Ряд рідкісних видів молюсків у фауні України, трапляються переважно у го-
рах, можуть бути охарактеризовані не як степові, а як наскельно-степові або на-
скельно-лугові види [2].

Granaria frumentum, гранарія зернова – вид наскельно-степовий, був знайде-
ний на вапнякових відслоненнях Лисої гори. Вид охороняється у Карпатському 
біосферному заповіднику та у ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного 
значення “Лиса Гора та гора Сипуха” (Львівська область). Вид занесений до Чер-
воного списку Закарпатської області. Це рідкісний вид [7].

Вид Plicuteria lubomirskii, плікутерія любомирського був знайдений на від-
критих територіях поблизу с. Новосілки (Золочівський район), в одному екземп-
лярі. Plicuteria lubomirskii – європейський неморальний вид, ендемік Карпат [7]. 
Вид віднесений до категорії вразливий, який охороняється у НПП “Кременецькі 
гори” та РЛП Знесіння, занесений до Червоного списку Закарпатської області. 

P. lubomirskii у далекому майбутньому може бути віднесений до категорії 
“зникаючих”, якщо продовжиться дія факторів, які впливають на їхній стан. Для 
Українських Карпат вид є рідкісним. В основному приурочений до вапнякових 
схилів, займає невеликі площадки. 

За екологічними умовами майже всі ці карпатські види молюсків, які при-
сутні у малакофауні північно-західної частини Малого Полісся, можна охаракте-
ризувати як лісових стенобіонтних видів. Вид Plicuteria lubomirskii може населяти 
відкриті території, а у лісах тяжіє до узлісь.

Сучасне розповсюдження карпатських видів молюсків на рівнині демон-
струє чіткий зв’язок із лісовими масивами, всередині останніх з глибокими ярами, 
берегами лісових струмків й іншими вологими стаціями [4]. 

Декількох карпатських видів було знайдено на території високогірного біо-
логічного стаціонару ”Пожижевська” Інституту екології Карпат НАН України.  
А саме такі види: Arianta arbustorum (2 екз.), Arianta petrii (8 екз.), Bierlzia coerulans 
(3 екз.). Два останніх види є ендеміками Карпат. 

Вид Arianta petrii був знайдений у субальпійському й альпійському поясі:
• г. Ребра (2001 м), яка розташована у центральній частині хребта Чорногора;
• Українські Карпати, Чорногора, урочище ”Цибульник”, пояс смерекових лі-

сів (1300 м н.р.м.);
• Українські Карпати, Чорногора, східний схил льодовикового котла на г. По-

жижевська, субальпійський пояс, гірсько-соснове криволісся (1500 м н.р.м.).
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Вид Arianta petrii поширений високо у горах – в ялинниках, заростях гір-
ської сосни та вільхи зеленої. Рідкісний вид, занесений до Червоної книги Украї-
ни. Мезоальпйський вид, карпатський ендемік [8].

Розширення пасовищ зменшило площі місць існування цього ендеміка, який 
пов’язаний з густим трав’яним покривом. Зараз цей вид став рідкісним через ма-
совий випас худоби на полонинах і нерідко в лісі через шляхи вигону худоби, які 
проходять через ялинники [1].

Arianta arbustorum (L.), равлик деревний – лісовий вид, поширений у гір-
ській частині заходу України. Вид був знайдений в урочищі “Цибульник” поруч із 
видом Arianta petrii.

Bierlzia coerulans (М. Bielz), слизняк синій – карпатський вид, населяє пере-
важно гірські ліси. Вид був знайдений у вологому ялицево-смерековому чорнице-
вому лісі по дорозі до стаціонару від озера Несамовите. Це карпатський суб-
ендемічний вид [8]. 

Вид Drobacia banatica (Rssm), дробація банатська – поширений у поясі пе-
редгірних дібров, місцями трапляється у поясі букових лісів, букових лісів із до-
мішкою тополі. Населяє сирі та вологі різнотравні ділянки. Вид був знайдений  
у резерваті Кузій (Лужанське лісництво, Закарпатська обл.). Це рідкісний вид [7].

Види Drobacia banatica й Arianta petrii охороняються у Карпатському біо-
сферному заповіднику. 

Важливе значення у збереженні ландшафтного та біотичного різноманіття 
має охорона видового різноманіття загалом.

Щодо охорони червонокнижних видів наземних молюсків, які є монтанни-
ми – Plicuteria lubomirskii, Granaria frumentum (трапляються у відносно обмеже-
ному ареалі, мають локальне поширення), охорона окремих популяцій таких видів 
є найбільш дієвим фактором у збереженні виду й угруповання, до складу якого він 
належить. 

На територіях, які включені до екомережі, має підтримуватися видове та ге-
нетичне різноманіття, зберігатися генофонд не тільки рідкісних, але й звичайних 
фонових видів. 

Основним засобом охорони наземних молюсків є охорона їхніх місцепере-
бувань (оселищ), створення охоронних територій і підтримання у них режиму за-
повідності об’єктів [1,2]. 

Важливе значення для охорони молюсків має моніторинг фонових і рідкіс-
них видів; розробка планів дій зі збереження рідкісних і зникаючих видів, зане-
сених до Червоної книги України; збереження умов існування видового і популя-
ційного різноманіття тваринного світу в природному стані; картування місць зрос-
тання і мешкання популяцій рідкісних і зникаючих видів фауни для забезпечення 
їх збереження під час здійснення господарської діяльності.

1. Байдашников А.А. Редкие наземные моллюски Украинских Карпат и пути их сохране-
ния / А. А. Байдашников // Вестник зоологии – 1989. – № 3. – С. 37–41.

2. Балашов И.А. Охрана наземных моллюсков Украины: состояние, проблемы, перспек-
тивы // Наук. записки Терноп. нац. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер: Біологія. – 
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4. Сверлова Н.В. Роль карпатських видів молюсків у формуванні наземної малакофауни 
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5. Сверлова Н.В. Історія і стан вивчення наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata)  
заповідника “Медобори” // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та 
Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття: зб. наук. 
праць. – Гримайлів;Тернопіль: Лілея, 2003. – С. 499–507.

6. Кузьмович М.Л. Наземні молюски лісів і лук заходу Подільської височини // Наук. за-
писки Терноп. держ. пед. ун-ту. – Сер. 4: Біологія. – 1997. – № 1. – С. 23–26.

7. Червона книга України. Тваринний світ / [за ред. І.А. Акімова.]. – К.: Глобалконсал-
тинг, 2009. – 600 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ САМООЧИЩЕННЯ 
НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ 

Романюк О. І., Шевчик Л. З., Вільданова Р. І., 
Щеглова Н. С., Шульга О. М., Карпенко О. В., Пристай М. В.

Відділення фізико-хімії горючих копалин 
Інституту фізико-органічної хіміїі вуглехімії 

ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Львів
e-mail: romaniuk@ua.fm

Розробка й експлуатація нафтогазових родовищ, наявність нафтовидобувної 
та переробної інфраструктури, розвинута мережа нафтогазопроводів є факторами 
постійної та потенційної загрози для навколишнього середовища і здоров’я люди-
ни. Нафтові забруднення важко розкладаються у зв’язку з їх складною хімічною 
природою, високою стійкістю до дії факторів навколишнього середовища. Ґрунти, 
що забруднені нафтою, характеризуються порушеною структурою, негативною 
зміною основних фізико-хімічних параметрів, гідрофобністю, мають порушений 
газообмін і водне живлення, різко знижений кількісний і якісний склад ґрунтової 
фауни та флори і, відповідно, малу біопродуктивність. Забруднені нафтою ґрунти 
стають джерелом постійного надходження шкідливих речовин у поверхневі та 
підземні води, атмосферу, трофічні ланцюги живлення. З часом кількісний і якіс-
ний склад забруднення змінюється, як і його токсичнсть. 

З огляду на це, актуальним є встановлення динаміки якісних і кількісних 
характеристик забруднення нафтою ґрунтів та їх впливу на розвиток біоценозів 
ґрунтів з метою розробки науково обґрунтованих методів рекультиваціі. Для цього 
на першому етапі ми вивчали вплив абіотичних і біотичних факторів на процеси 
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природного самоочищення нафтозабрудненого ґрунту. Були проведені моніторин-
гові комплексні екологічні дослідження ґрунтів території нафтового родовища, 
пілотні дослідження штучно забруднених ґрунтів (5, 10, 15 % нафти) у природних 
умовах і лабораторні дослідження. Були застосовані методи гравіметричного ви-
значення вмісту нафти у ґрунті, його токсичності за допомогою рослинних тест–
систем, проведено мікробіологічні дослідження кількісного і якісного складу ав-
тохтонної мікрофлори. 

Було встановлено, що під дією абіотичних факторів (при температурі 15–
20 ºС лабораторні умови) з нафтозабрудненого грунту ( 5–15 %) за 45 днів випаро-
вується від 20 до 30 % нафти, а токсичність по льону (Linum usitatissimum L.) 
зменшується в 1,4–1,7 разу. 

У природних умовах (пілотні ділянки) вивітрювання нафти відбувається зна-
чно повільніше за рахунок „закриття” нафти у зернах ґрунту водою, а також впли-
ву природних умов на процеси трансформації вуглеводнів нафти у більш важкі 
сполуки. Токсичність нафтозабрудненого ґрунту при цьому залишається високою 
навіть через 12 місяців. Так, на пілотних ділянках з початковим забрудненням 
грунту 10–15 % токсичність по льону майже не зменшується, загальна чисельність 
мікроорганізмів залишається низькою. Для ґрунтів з початковим забрудненням 
5 % токсичність зменшується в 1,5 разу, чисельність мікроорганізмів збільшується 
на три порядки.

Під час дослідження фітотоксичності нафтозабруднених і фіторекультиво-
ваних (протягом 4 років) ґрунтів озокеритового родовища було встановлено змен-
шення вмісту нафтопродуктів у рекультивованих ґрунтах у 10 разів і зменшення 
фітотоксичності у 2,7 разу. Рекультивований ґрунт містив максимальну чисель-
ність гетеротрофних мікроорганізмів – 2×108 та найбільше їх видове різноманіття, 
порівняно з ґрунтом без фіторекультивації (чисельність гетеротрофів – 2×104). На-
ведені результати узгоджуються з величиною дегідрогеназної активності ґрунту, 
що зросла у 2,4 разу.

Отримані нами дані підтверджують проходження процесів самоочищення 
нафтозабруднених ґрунтів, які значно пришвидшуються фіторекультиваційними 
заходами.

СВИНЕЦЬ В ОРГАНІЗМІ КАЖАНІВ НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ

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

Інтерес до вивчення та збереження кажанів у світі зростає. Зниження їх чи-
сельності протягом останніх десятиліть зумовлене, зокрема, і здатністю накопи-
чувати в організмі токсичні забрудники. Дослідження даного спрямування в Укра-
їні досі не проводилось і це є першою спробою оцінити рівень концентрації важ-
ких металів в організмі кажанів, широко розповсюджених на заході країни.

Вміст свинцю в шерсті визначали у самців нетопира білосмугого (Pipistrel
lus kuhlii) та рудої вечірниці (Nyctalus noctula) (Львівська обл.), у м’язах – у двох 
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самців і самки пізнього кажана (Eptesicus serotinus) (Львівська та Рівненська обл.). 
Визначення вмісту металу проводили за допомогою атомно-абсорбційного спек-
трофотометра С115-М1.

Вміст свинцю у м’язах кажана пізнього виявився різним як у самців і самок 
(відповідно 1,88–8,06 та 0,92 мг/кг), так і у особин із різних місць відлову тварин 
(0,92–1,88 мг/кг на Львівщині та 8,06 мг/кг на Рівненщині). Отримані результати 
майже на порядок перевищують аналогічні дані щодо вмісту свинцю у м’язах да-
ного виду в Чехії (0,17 мг/кг) [1]. Можна припустити, що така суттєва різниця між 
літературними й отриманими нами даними щодо вмісту свинцю у м’язах кажанів 
пов’язана передусім з віком тварин, оскільки його вищий вміст в організмі дорос-
лих особин порівняно з молодими достовірно доведений [2].

Вміст свинцю у шерсті самців обох видів кажанів суттєво не відрізнявся та 
становив відповідно 9,75 і 8,53 мг/кг. Значно вищий вміст свинцю в шерсті кажа-
нів порівняно з вмістом у м’язах може свідчити про адаптивні детоксикаційні ме-
ханізми організму, проте це потребує подальших досліджень.

Отримані результати є попередніми, потребують продовження та розширення 
спектра досліджень у даному напрямі в Україні для забезпечення моніторингу та 
виявлення довгострокових тенденцій у накопиченні важких металів кажанами.

1. Pikula J., Zukal J., Adam V. et al. Heavy metals and metallothionein in vespertilionid bats 
foraging over aquatic habitats in the Czech Republic. Environmental Toxicology and 
Chemistry 2010. 29.3 (Mar 10): 501–506.

2. Walker L.A., Simpson V.R., Rockett L. et al. Heavy metal contamination in bats in Britain. 
Environ Pollut 2007. 148: 483–490.

КОЛЬОРОВА МІНЛИВІСТЬ ЯЩІРКИ ПРУДКОЇ LACERTA AGILIS 
(REPTILIA, LACERTIDAE) ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ 

УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

Синенька К. Ю., Дикий І. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: katrin09.1993@mail.ru

Ящірка прудка є фоновим видом герпетофауни ПЗ “Розточчя” та Яворівсько-
го НПП. Різноманітність біотопів, які заселяють прудкі ящірки [3–5], свідчить про 
високу екологічну валентність виду, а надзвичайний поліморфізм і складна таксо-
номічна структура Lacerta agilis Linnaeus, 1758 на території України в загальному 
та на Розточчі зокрема є наслідком екологічної пластичності виду та складної іс-
торії формування його ареалу у Східній Європі [1, 3]. Саме тому даний вид є мо-
дельним об’єктом популяційних, фенетичних і мікроеволюційних досліджень. 
Варіабельність забарвлення і рисунка тіла має важливе значення під час вивчення 
географічної та внутрішньовидової мінливості.

Метою наших досліджень було з’ясувати типи кольорової мінливості L. agilis 
і залежність забарвлення від біотопічного розподілу. Дослідження проводились 
протягом 2013–2014 рр. на ділянках з різними біотопами (околиці с. Лелехівка, 
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ур. Чорні Озера, рибогосподарські водойми № 1, 2, 3 в околицях смт Івано-Фран-
кове, околиці смт Брюховичі). Ящірка прудка надає перевагу добре освітленим 
ділянкам південних схилів, часто біля сільськогосподарських угідь, на окраїнах 
узлісь і вирубок, пасовищах та сіножатях. 

Типи рисунків спини. На території України поширені 4 підвиди L. agilis,  
а типовим для Західної України є L.a. chersonensis Andrzejowsky, 1832 [1]. Також 
для даної території характерна зона інтерградації L.a. chersonensis та L. a. argus 
Laurenti, 1768. Ці два підвиди належать до західної групи підвидів ящірки прудкої 
з характерним рисунком типу “agilis” – вертебральна смуга темно-бурого кольору 
з великими темними дорзальними плямами посередині та по краях смуги, між 
плямами та на їхніх краях розташовані світлі лінії, які в сукупності утворюють 
переривчасті маргінальні та медіальну лінії. По боках вертебральної смуги роз-
ташовані дві вужчі дорзолатеральні смуги світлішого відтінку. Далі по боках тіла 
розміщені до трьох рядів “вічка” (темні плями з яскраво-світлими плямками по-
середині) [2]. Траплялися різні аберації, які базуються на відсутності окремо ліній 
або плям і ліній з плямами разом. Наприклад, аберація maculata (без ліній, слабо 
виражена вертебральна смуга і наявність на спині та на боках тіла маленьких тем-
них плям і крапок) та erythronota (спина без ліній і плям, однотонного іржаво-ко-
ричневого кольору, боки у самця зелені та з плямами).

Типи забарвлення. Самці мають більше варіантів забарвлення спини по-
рівняно із самками, оскільки зелене шлюбне “вбрання” перших може по-різному 
проявлятись. Серед ящірок території досліджень ми спостерігали переважно ко-
ричневе забарвлення різних відтінків – від темніших до світліших. Найбільшу 
мінливість було виявлено на череві (блідо-жовті, світло-зелені, зеленувато-жовті, 
світло-сірі кольори). У самців і деяких самок були чорні плямки на черевних лус-
ках у малій або великій кількості. 

Залежність забарвлення від біотопічного розподілу. Під час наших дослі-
джень на ділянках узлісь і зрубів, де наявні кущі та чагарники, переважали особи-
ни з темнішим забарвленням. На відкритих ділянках спостерігали особин зі світ-
лішим забарвленням за рахунок контрасту між темною вертебральною та світли-
ми дорзолатеральними смугами. На луках, у садах і поблизу водойм траплялись 
ящірки як із контрастним рисунком, так і з невиразним. Це можна пояснити тим, 
що забарвлення тіла загалом відіграє роль у маскуванні, рятуючи від хижаків, та  
у самців під час розмноження, приваблюючи самок.

Отже, під час наших досліджень було виявлено кольорову мінливість ящір-
ки прудкої заповідних територій Українського Розточчя, яка проявлялася у типах 
забарвлення та рисунка. Було виявлено два типи аберацій рисунка. Встановлено 
залежність забарвлення L. agilis від умов навколишнього середовища, що помітно 
у представників різних біотопів території досліджень. Завдяки різноманітності 
рисунка можна вивчати внутрішньовидову мінливість і міжпопуляційні зв’язки.

 
1. Калябина-Хауф С.А., Ананьева Н.Б. Филогеография и внутривидовая структура широ-
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ВІКОВА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ 
DACTYLORHIZA MACULATA (L.) SOÓ I DACTYLORHIZA INCARNATA (L.) SOÓ 

НА ТЕРИТОРІЇ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ РОЗТОЧЧЯ

Скопик З. В.1, Дика О. О.1, Хомин І. Г.2, Ференц Н. М.2

1Львівський національний університет імені Івана Франка
2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове

e-mail: zori4ok@ukr.net, dykaolga7@gmail.com, zaproz25@gmail.com

Вирішення проблеми збереження флористичного різноманіття потребує ре-
тельного вивчення, інвентаризації та оцінки стану популяцій рідкісних і зникаю-
чих видів [1]. Представники родини орхідних дуже чутливі до змін навколишньо-
го середовища, тому для виявлення життєвого рівня їх популяцій важливим є кіль-
кісний облік особин за віковою структурою. За допомогою цього обліку можна 
оцінити стан видів, насіннєве розмноження та їхню стійкість до умов навколиш-
нього середовища.

Дослідження ценопопуляцій Dactylorhiza maculata (L.) Soό (ділянки № 1, 2) та 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (ділянка № 3) (Orchidaceae) проводили на території 
Природного заповідника “Розточчя” та на прилеглій території у 2013 році. 

На ділянках № 1 та № 3 (північна околиця смт Івано-Франкове, Яворівський 
р-н, Львівська обл.) загальне проективне покриття трав’яного ярусу представлене 
21 видом і становить 100 %. У трав’яному покриві домінує Equisetum palustre L. – 
60 % та Carex nigra L. Reichard – 50 %. Співдомінують Menyanthes trifoliata L. – 
40 %, Carex hirta L. – 30 %, Dactylorhiza maculata (L.) Soó – 30 %, Dactylorhiza 
incarnatа (L.) Soó – 20 %, Caltha palustris L. – 20%, Comarum palustre L. – 10 %, 
Myosotis palustris L. – 5 %, Coronaria flos-cuculi L. A. Br. – 5 %. Поодиноко трапля-
ються Potentilla anserina L. – 3%, Mentha aquatica L. – 3 %, Ranunculus acris L. – 
2 %, Mentha longifolia L. Huds. – 2%, Polygonum sp. – 2 %, Galium sp. – 1 %, Poa 
pratensis L. – 1%, Poaceae – 2 %, Bryophyta – 7 %, Stellaria palustris Retz. +, Rumex 
acetosa L. +.

На ділянці № 2 (ПЗ ”Розточчя”, ур. Заливки) загальне проективне покриття 
трав’яного ярусу представлене 29 видами і становить 100 %. У трав’яному покри-
ві домінує Filipendula vulgaris Moench – 60 % і Plagiomnium undulatum (Hedw.)  
T.Kop. – 40 %. Співдомінує Equisetum palustre L. – 35 %. Рідше трапляються Ranun-
culus acris L. – 10 %, Polygonum bistorta L. – 10 %, Potentilla erecta L. Rausch – 10 %, 
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Geum rivale L. – 10 %, Caltha palustris L. – 5 %, Coronaria flos-cuculi L. A. Br. – 5 %, 
Comarum palustre L. – 5 %, Dactylorhiza maculata (L.) Soó – 3 %, Salix cinerea L. – 
3 %, Rumex acetosa L. – 2 %, Galium sp. – 1 %, Potentilla anserina L. – 1 %, Veronica 
chamaedrys L. +, Carex nigra L. Reichard +, Menyanthes trifoliata L. +, Anthoxanthum 
odoratum L. +, Carex hirta L. +, Mentha aqatica L. +, Luzula multiflora (Retz.) Lej. +, 
Anthriscus sylvestris L. Hoffm. +, Cirsium rivulare Jacq. All +, Veratrum lobelianum 
Bernch. +, Lysimachia thyrsiflora L. +, Carex pseudocyperus L. +, Lathyrus palustris L. +, 
Poaceae +.

Для оцінки стану ценопопуляцій вивчали чисельність, щільність, вікову 
структуру і репродуктивну біологію видів Dactylorhiza maculata та Dactylorhiza 
incarnata. На досліджуваних ділянках № 1 та № 2 були виявлені ювенільні (j), іма-
турні (im), дорослі вегетативні (vv) та генеративні (g) особини D. maculata (табл. 1). 
У ценопопуляції D. incarnata на ділянці № 3 (табл. 2) були виявлені особини всіх 
вікових станів, окрім ювенільних. Вікові спектри D. maculatа та D. incarnata на 
дослідних ділянках подібні, одновершинні, нормального типу – максимум спосте-
рігається на генеративних особинах, що вказує на інтенсивне насіннєве розмно-
ження у ценопопуляціях і на здатність їх до самовідтворення [3].

Таблиця 1
Демографічні параметри ценопопуляцій Dactylorhyza maculata (L.) Soó

№
ділянки Ознаки j im vv g Щільність,

ос/м2
Індекс 

відновлення, %

№ 1 к-ть / м2

%
0,8
2,6

2,3
7,5

3,7
12,1

23,7
77,7 30,5 28,6

№ 2 к-ть / м2

%
0,2
7,4

0,6
22,2

0,6
22,2

1,3
48,1 4,5 107,6

Щільність особин у ценопопуляціях D. maculatа на ділянках № 1 та № 2 ста-
новить 30,5 ос./м2 і 4,5 ос./м2 відповідно, а у ценопопуляції D. incarnata на ділянці 
№ 3 – 7,2 ос./м2.

Таблиця 2
Демографічні параметри ценопопуляції Dactylorhyza incarnata (L.) Soó

№
ділянки Ознаки j im vv g Щільність,

ос/м2
Індекс 

відновлення, %

№ 3 к-ть / м2

%
- 0,1

1,7
1,2

20,6
4,5

77,5 7,2 28,8-

Індекс відновлення (співвідношення кількості прегенеративних особин до 
генеративних, виражене у відсотках) характеризує динаміку самопідтримання це-
нопопуляції. Значення індексу відновлення є досить високим для ценопопуляції 
Dactylorhiza maculatа на ділянці № 2 і становить 107,6 % та невисоким на ділянках 
№ 1 та № 3 для ценопопуляцій Dactylorhiza maculatа та Dactylorhiza incarnata  
і становить 28,6 та 28,8 % відповідно.

Для з’ясування особливостей репродуктивної біології ценопопуляцій Dacty-
lorhiza maculatа та Dactylorhiza incarnata на ділянках № 1 і № 3 були досліджені 
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такі параметри: кількість квіток і плодів на одну особину та довжина суцвіття. 
Найбільша кількість квіток у суцвітті D. maculatа становить 50, а найменша – 20. 
У суцвітті D. incarnatа найбільша кількість квіток становить 41, а найменша – 23. 

Таблиця 3
Біометричні параметри генеративних органів Dactylorhiza maculatа  

та Dactylorhiza incarnatа на ділянках № 1 і № 3

№ Параметри
Dactylorhiza maculatа Dactylorhiza incarnatа

М m σ Cv % М m σ Cv %

1. Довжина суцвіття, см 12,3 0,5 2,7 22,0 10,5 0,3 1,8 17,9

2. Кількість квіток, шт. 36,1 1,7 1,5 24,1 31,0 0,8 4,4 14,4

3. Кількість плодів, шт. 26,7 1,5 7,8 29,3 27,9 0,9 4,5 16,2

4. Плодоцвітіння, % 73,9 0,8 5,2 1,2 90,0 1,1 1,0 8,3

У процесі роботи визначено також відсоток плодоцвітіння – це співвідно-
шення кількості плодів до кількості квіток. У свою чергу, він є суттєвим показни-
ком ступеня відповідності популяції рослин тим умовам, у яких вони зростають. 
Чим вищий відсоток плодоцвітіння, тим сприятливіші умови для популяції даного 
виду. Досліджувані ценопопуляції Dactylorhiza maculatа та Dactylorhiza incarnata 
відзначалися значним (73 %) і високим (90 %) рівнем плодоцвітіння відповідно. 
Для всіх параметрів досліджуваних видів характерний нормальний рівень варію-
вання [2], лише значення плодоцвітіння у ценопопуляції D. maculatа характеризу-
ється незначним рівнем варіювання і становить 1,2%. 

1. Гапоненко М.Б. та ін. Історичні аспекти досліджень орхідних у флорі України // Фунда-
ментальні та прикладні аспекти сучасної орхідології. – 2014. – Вип. 1. – С. 57–66.

2. Зайцев Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука, 1990. – С. 37–39.
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние 

основных концепций). – Уфа: Гилем, 1998. – 413 с.

ШАЦЬКІ ОЗЕРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ КОРИДОРІВ 
ІНВАЗІЇ ТА ЇХ ПОТЕНЦІЙНА РОЛЬ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ 

ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ

Сон М. О.
Державна установа “Інститут морської біології НАН України”, Одеса

e-mail: michail.son@gmail.com 

Контроль біологічного забруднення природних і штучних водойм є однією  
з ключових проблем сучасного моніторингу водних екосистем. У межах пан’євро-
пейсь ких систем управління водними ресурсами система моніторингу водних еко-
систем на національному рівні формується за басейновим принципом. У зв’яз ку  
з цим транскордонні води та водні об’єкти, що лежать на межі крупних річкових 
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басейнів потребують окремого ставлення та моніторингових зусиль, які виходять 
за межі робочих програм дослідження окремих басейнів.

Моніторинг чужорідних видів особливу увагу приділяє їх розповсюдження 
по так званих коридорах інвазії, більшість яких є групами річкових басейнів, 
пов’язаних між собою каналами.

Одним із таких коридорів є Центральний Європейський інвазійний коридор, 
що включає басейн Дніпра, річки Балтійського басейну, та системи каналів, що їх 
поєднують (Дніпро-Бузький, Дніпро-Неманський та Дніпро–Західна Двіна). Аль-
тернативним маршрутом розселення чужорідних видів між Верхньою Прип’яттю 
та Західним Бугом є район Шацьких озер, сполучених з обома басейнами за допо-
могою меліоративних систем. Прикладами розширення ареалу чужорідних видів 
у цих водоймах є експансія в Шацьких озерах дрейсени поліморфної, ймовірно 
занесеної з верхів’я Прип’яті, та ротаня-головешки Perccottus glenii й карликового 
сомика коричневого Ameiurus nebulosus з Копаївської зрошувальної системи в ба-
сейні Західного Бугу в озера Шацької групи. 

Як відомо, великі канали є основним шляхом розселення реофільных видів, 
у тому числі понто-каспійських реліктів. Навпаки, район, що розглядається, по-
рівняно з судноплавними каналами, має забезпечувати кращі умови для поширен-
ня видів, що надають перевагу різним заплавним і болотяним водоймам, ділянкам 
річок зі слабкою течією та ін. Потенційно він може зіграти роль у проникненні до 
дніпровського басейну ряду видів – “утікачів з аквакультури”, що вже розповсю-
джені в водоймах балтійського басейну– молюск Sinanodonta woodiana, північно-
американські річкові раки та ін. На сьогодні необхідно сфокусувати увагу вчених 
на районах з’єднання Шацьких озер із прилеглими річковими басейнами з подаль-
шим включенням таких точок до переліку пріоритетних для формування націо-
нального плану моніторингу водних екосистем в Україні.

ЗМІНИ ВМІСТУ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК І АКТИВНОСТІ 
ПОЛІФЕНОЛОКСИДАЗИ У ГАМЕТОФІТІ МОХУ 

CAMPYLOPUS INTROFLEXUS (HEDW.) ВRID. 
ЗА РОСТУ НА СУБСТРАТАХ ВІДВАЛУ ШАХТИ “НАДІЯ” 

І ТОРФОКАР’ЄРІВ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.)

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

Дослідження процесів природного відновлення техногенно порушених те-
риторій унаслідок функціонування промисловості є актуальною і важливою про-
блемою сьогодення. Початкові етапи відновлення антропогенно змінених терито-
рій характеризується поселенням піонерних видів рослин, одними із яких є мохо-
подібні. Наші дослідження протягом 2009–2012 років показали значний вплив на 
відновлення техногенно порушеного вугільною промисловістю середовища ново-
го для флори України адвентивного виду Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Його 
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швидке захоплення ділянок субстрату непридатних для поселення росту і розви-
тку судинних рослин робить його перспективним видом для дослідження механіз-
мів пристосування виду до антропогенно змінених територій, що є важливим для 
розуміння природи стійкості бріофітів. Пристосування організмів до нових умов 
існування відбувається внаслідок зміни анатомо-морфологічних характеристик, 
фізіологічних процесів, біохімічних показників. Встановлено, що у стресових 
умовах змінюється метаболізм рослини, нагромаджуються сполуки вторинного 
метаболізму, до яких належать феноли, які інгібують ростові процеси і сприяють 
підвищенню їхньої стійкості до несприятливих умов. Поряд із біосинтезом фено-
лів відбуваються реакції їх ферментативного окиснення за допомогою фенолокси-
даз, до яких належить поліфенолоксидаза (ПФО), активність якої пов’язана з адап-
таційними процесами при переміщенні рослин у нові умови існування. Продукти 
окиснення і полімеризації фенолів відіграють значну роль у захисних реакціях 
рослин до впливу антропогенних чинників. Тому їх визначення може слугувати 
одним із показників стійкості рослин до несприятливих факторів довкілля. Вплив 
техногенного середовища на активність ПФО та вміст фенолів у мохоподібних ви-
вчено недостатньо, тому метою роботи було дослідити зміни вмісту фенольних 
сполук (ФС) і активності ПФО у гаметофіті моху C. introflexus у різних умовах 
відвалу шахти “Надія” Червоноградського гірничопромислового району, а також 
на фонових територіях (колишні торфокар’єри смт Олесько Буського району та 
смт Лопатин Радехівського району Львівської області).

Загальний вміст ФС у гаметофіті мохів визначали із використанням реакти-
ву Фоліна-Деніса (Запрометов, 1971), кількісний їх вміст розраховували за калі-
брувальною кривою, використовуючи як стандарт пірокатехін. Активність ПФО 
визначали спектрофотометрично за методикою О.М. Бояркіна (Войцехівська та 
ін., 2010). Едафічні властивості субстратів під дернинами мохів (температуру, во-
логість, актуальну кислотність) та мікрокліматичні умови (температуру, вологість 
повітря) визначали за загальноприйнятими методиками (Аринушкина, 1961), ін-
тенсивність освітлення вимірювали люксметром Ю116. Встановлено значну мін-
ливість цих показників залежно від мікрокліматичних умов, едафічних властивос-
тей техногенних субстратів та інсоляції.

Протягом сезону найбільший вміст ФС у рослинах C. introflexus із досліджу-
ваних територій відзначено у липні, серпні та листопаді, що, вочевидь, пов’язано 
із нагромадженням цих сполук за стресових умов (збільшення температури влітку 
та її зниження в осінні місяці). Найбільшу активність ПФО у гаметофіті моху від-
значено влітку на північній ділянці вершини відвалу шахти “Надія” (139,40±3,87 – 
169,76±8,35 відн. од./г сир. м.×с). Встановлено, що на північній і північно-захід-
ній ділянках вміст фенолів і активність поліфенолоксидази у гаметофіті C. intro-
flexus були більшими протягом року, порівняно із рослинами на східній ділянці, 
яка характеризувалася кращим гідротермічним режимом субстратів. У листопаді 
в пагонах C. introflexus, зібраного на шахтному відвалі, спостерігали збільшення 
вмісту ФС і зменшення активності ПФО, що, можливо, зумовлено зменшенням 
температури як повітря (до 14 ºС), так і субстрату (до 15 ºС).



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 11–14 вересня 2014 р.

81

У рослинах C. introflexus з колишніх торфокар’єрів смт Лопатина та Олеська 
активність поліфенолоксидази була у 1,1–9,3 разу більшою, ніж у рослинах із різ-
них експозицій вершини відвалу шахти “Надія”, що пов’язано із більшим рН суб-
стратів торфокар’єрів (6,0–6,2), порівняно зі субстратами відвалів (5,2–5,5), адже 
з літератури відомо, що активність ПФО залежить від кислотності середовища 
(Tahvanainen, Haraguchi, 2013). Встановлено, що протягом літа, коли діапазон тем-
ператури повітря становив 30–36 ºС, активність ПФО у гаметофіті C. introflexus із 
усіх досліджуваних територій була вищою, порівняно із весняно-осінніми місяця-
ми (діапазон температур становив 15–24 ºС). У більшості відібраних зразків про-
стежувалась обернена залежність між загальним вмістом ФС і активністю поліфе-
нолоксидази, що, вочевидь, зумовлено окисненням фенолів, у тому числі і внаслі-
док функціонування фенолоксидаз.

Отримані результати свідчать, що зміни вмісту фенольних сполук і актив-
ності поліфенолоксидази у гаметофіті C. introflexus значною мірою залежать від 
мікрокліматичних умов середовища існування і є проявом його пристосування до 
несприятливих чинників зміненого довкілля. Нагромадження фенольних сполук 
на антропогенно змінених територіях відбувалося переважно внаслідок збільшен-
ня інтенсивності освітлення і температури середовища та зниження вологості суб-
страту; активність поліфенолоксидази зростала за близьких до нейтрального зна-
чень рН субстрату та підвищеної температури середовища.

ОЦІНЮВАННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ВОДНИХ ТВЕРДОКРИЛИХ 
р. ГОРИНЬ У МЕЖАХ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ

Сяська І. О.
Рівненський державний гуманітарний університет

e-mail: syaska_i@mail.ru

Відомості про видовий склад водних комах, їх біологію та приуроченість до 
певних типів водойм Правобережжя України знаходимо в працях Н. Блунка (Blunk, 
1913), Е. Геншеля (1914), Г. Бертранда (Bertrand, 1928), В. І. Жадіна (1940), Л. Н. Рей-
харда (1940), Є. М. Павловського (1948), Б. Н. Шванвіча (1949), Г. Сісули (Sisula, 
1971) та ін. Однак дослідження водних комах Західного регіону України проводило-
ся несистемно і є неповним. Хоча річкова сітка Правобережжя України досить густа 
і складається з безлічі невеликих річок, видовий склад водних твердокрилих у ній 
майже не досліджено. Так, р. Горинь, яка є головною водною артерією Рівненщини, 
потребує більш детального вивчення її біоценозу, важливою складовою якого є вод-
на ентомофауна. Мета роботи: дослідити видове різноманіття водних твердокрилих 
р. Горинь у межах Гощанського району Рівненської області та проаналізувати його 
залежність від якості води за гідрохімічними показниками.

Дослідження представників Coleoptera р. Горинь проводилося в межах Го-
щанського району, оскільки саме на цій території здійснюється забір підземних 
вод для питного водопостачання м. Рівне, сформованих у крейдяно-мергельній 
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товщі. Тут спостерігається інтенсивна інфільтрація у підземні водоносні горизон-
ти поверхневого стоку, що посилює каналізування русла і деградацію річкової 
екосистеми. Протяжність річки в межах району дослідження становить 38,5 км  
з досить повільною течією (0,1–0,3 м/с). 

Усього було проведено 10 проб: перші 5 проб у селах Вільгір, Томахів і Шка-
рів, відстань між якими становила приблизно 2,5 км, а якість води відповідала нор-
мам ГДК для водойм культурно-побутового водокористування. Решту проб прово-
дили далі по течії нижче скиду очисних споруд Гощанської дільниці „Рівнеоблводо-
каналу” в межах сіл Чудниця, Воскодави та Дроздів, відстань між якими 3 км. На 
цій ділянці в контрольному створі, порівняно зі створом вище скиду, спостерігали 
зростання середньорічних концентрацій (мг/дм3) за завислими речовинами з 14,8 до 
18,85; амонієм сольовим – з 0,32 до 0,43. Перевищення ГДК зафіксоване в пункті до 
і після скиду стічних вод за показниками: БСК5, нітритами та залізом загальним. 
Середньорічні забруднення за іншими показниками не перевищували ГДК [1]. До-
слідження проведене впродовж літнього сезону 2012–2013 рр.

На 10 досліджуваних ділянках річки проводили косіння гідробіологічним 
сачком по 10 помахів по заростях макрофітів. Помахи сачком робили паралельно 
до берега, поступово наближаючись до нього, згідно з загальноприйнятою мето-
дикою [3, с. 6–7]. Обробляючи результати відлову, обраховували коефіцієнти зу-
стрічності, щільності та домінування популяцій водних твердокрилих за методи-
кою К. К. Фасулаті [4, с. 162].

Оцінювання видового різноманіття здійснювали за допомогою визначення 
індексів Маргалефа і Менхініка, які дають змогу визначити, скільки припадає ви-
дів на загальну кількість особин: 

а) індекс Маргалефа:  Dmg = (S-1)/lnN, 
б) індекс Менхініка:   Dmn = S/N,

де S – загальне число виявлених видів, N – загальна кількість особин усіх видів [2]. 
У результаті проведених досліджень в 10 пробах визначено 37 особин водних 

твердокрилих, які є представниками 15 видів, що належать до чотирьох родин: 
Haliplidae, Hydrophilidae, Dytiscidae, Gyrinidae. У результаті аналізу видового складу 
встановлено, що більшість комах належать до родини Водолюби (Hydrophilidae) – 
37,8 %; 21,6 % – до родини Плавунчики (Haliplidae); 24,4 % – до родини Плавунці 
(Dytiscidae). Найменше представлена родина Вертячок Gyrinidae – 16,2 % 

Оцінювання кількісних показників популяцій водних твердокрилих перед-
бачало визначення коефіцієнтів щільності, домінування і трапляння (табл. 1).

Результати, наведені у табл. 1, засвідчили, що найвищі показники коефіцієн-
тів щільності та домінування характерні для видів Dytiscus latassimus, Dytiscus 
marginalis, Hydrochara caraboides, а найнижчі – для видів Haliplus fulvus, Dytiscus 
dimidiatus, Hydrochus fuscipes. У цьому разі їх трапляння коливається у незнач них 
межах 10–30 %. Найнижчі показники трапляння видів Haliplus fulvus, Dytis cus 
dimidiatus, Hydrophilus aterrimus і Hydrochus fuscipes пояснюються тим, що вони 
переважно трапляються лише у водоймах зі швидкою течією.

Оцінювання видового різноманіття водних твердокрилих р. Горинь у межах 
Гощанського району за індексами Маргалефа та Менхініка виявило досить високе 
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видове багатство досліджуваних комах (табл. 2). Зокрема, індекс Маргалефа у двох 
групах проб практично однаковий (різниця лише у 0,03); загальний індекс складає 
3,88, що засвідчує високе видове багатство твердокрилих на всій досліджуваній час-
тині р. Горинь. Отже, впливу зміни гідрохімічних показників якості води на видове 
різноманіття жуків за даним індексом не виявлено.

Таблиця 1
Кількісно-якісний склад водних твердокрилих у пробах

№ 
з/п Назва виду Щільність Домінування,

%
Трапляння,

%
1. Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) 0,3 8,11 20
2. Haliplus fluviatilis (Aubé, 1836) 0,2 5,41 20
3. Haliplus fulvus (Fabricius, 1801) 0,1 2,70 10
4. Haliplus lineaticollis (Marsham, 1802) 0,2 5,41 20
5. Dytiscus latіssimus (L., 1758) 0,4 10,81 30
6. Dytiscus marginalis (L., 1758) 0,4 10,81 20
7. Dytiscus dimidiatus (Bergsträsser, 1778) 0,1 2,70 10
8. Gyrinus natator (L., 1758) 0,3 8,11 20
9. Orechtochilus villosus (Muller, 1776) 0,3 8,11 30

10. Hydrophilus piceus (L., 1758) 0,3 8,11 20
11. Hydrochara caraboides (L., 1758) 0,4 10,81 20
12. Hydrophilus aterrimus (Eschscholtz, 1822) 0,2 5,41 10
13. Hydrochus fuscipes (L., 1758) 0,1 2,70 10
14. Laccobius striatulus (Fabricius, 1801) 0,2 5,41 20
15. Hydrophilus dauricus (Mannerheim, 1852) 0,2 5,41 20

Таблиця 2
Результати оцінювання видового різноманіття водних твердокрилих р. Горинь

Індекси видового 
різноманіття

Для перших  
п’яти проб

Для наступних  
п’яти проб Загальний

Індекс Маргалефа 3,58 3,61 3,88
Індекс Менхініка 0,69 0,57 0,41

Індекс Менхініка варіює в межах 0,12, причому в першій групі проб вста-
новлено високе видове багатство водних жуків, а у другій групі проб, які забирали 
нижче по течії від скиду очисних споруд „Рівнеоблводоканалу”, індекс видового 
багатства знижується і є вище середнього. Встановлено, що загальний показник 
індексу Менхініка також відповідає вище середньому видовому багатству, що 
може засвідчити незначний негативний вплив стоків очисних споруд на видовий 
склад колеоптерофауни р. Горинь. 

Отже, показники даних індексів засвідчили, що видове різноманіття щодо 
кількості представників є досить насиченим. Звідси можна зробити висновок, що 
річка Горинь у межах Гощанського району має сприятливі екологічні умови для 
життя в ній представників ряду Твердокрилі. Встановлено, що зміна гідрохімічних 
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показників якості води, зумовлена скидом очисних споруд Гощанської дільниці 
“Рівнеоблводоканалу”, суттєво не впливає на видове різноманіття твердокрилих 
на досліджуваній ділянці р. Горинь.
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ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ 
ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І ПІДГОДІВЛІ 

ЗООПЛАНКТОНОМ ЦЬОГОЛІТОК ЛЮБІНСЬКОГО 
ЛУСКАТОГО КОРОПА
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2Львівська дослідна станція ІРГ НААН України, смт Любінь Великий

е-mail: anna.tuchapska@mail.ru

У вирощуванні племінних цьоголіток коропа важливе місце займають захо-
ди інтенсифікації, які стимулюють розвиток природної кормової бази ставів і під-
вищують забезпеченість риб природним кормом, що сприяє більш інтенсивному 
їх росту й економії штучних кормів.

Метою проведених досліджень є вивчення гідрохімічного режиму вирощу-
вальних ставів при впровадженні комплексного методу підвищення забезпеченос-
ті риб природними кормами, що поєднує внесення органічних добрив, інтродук-
цію цінних безхребетних і підгодівлю цьоголіток коропа культивованим зоопланк-
тоном.

Дослідження проводили у трьох вирощувальних ставах ДПДГ Львівської 
дослідної станції Інституту рибного господарства НААН України, розмішених  
у басейні річки Верещиця. Водопостачання ставів є незалежним, здійснюється  
з річки Верещиця та каналу Кам’янка. Зарибнення ставів проводили личинками 
любінського лускатого коропа, які отримали шляхом природного нересту, з роз-
рахунку 30 тис.екз./га.

З метою підвищення продуктивності ставів стимуляцією розвитку природної 
кормової бази проведено ряд заходів, а саме: перед залиттям ставів водою у при-
бережну зону було внесено перегній від ВРХ із розрахунку 4 т/га; у обидва дослід-
ні стави на третій день їх наповнення водою була внесена маточна культура дафнії 
у кількості 1,0 кг/га та впродовж липня внесено по 60 кг/га зоопланктону (основу 
біомаси його становила Daphnia magna Straus), який культивували в ок ремому ста-
ві-культиваторі. Також у дослідних ставах проводили культивування D. magna  
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у садках із капронового сита об’ємом 20 м3, що забезпечило внесення протягом 
липня-серпня по 15 кг/га дафній.

Удобрення перегноєм і вапнування ставів здійснювали за методикою, роз-
робленою Інститутом рибного господарства. Один раз на місяць проводили по-
вний гідрохімічний аналіз води ставів, два рази на місяць – частковий аналіз за 
методиками О. А. Альокіна (1973). Проводили контроль за температурним і кис-
невим режимами води у дослідних ставах. Якість води оцінювали згідно з загаль-
ними вимогами та нормами у рибництві – СОУ 05.01-37-385:2006 (2006).

Гідрохімічний режим ставів. Упродовж вегетаційного сезону температура 
води коливалася від 16 до 28 °С. Значення рН утримувалось у межах 7,7–8,05, що 
відповідає лужному середовищу води (табл.1).

Таблиця 1
Гідрохімічні показники води ставів під час вирощування

племінних цьоголіток любінського лускатого коропа, 
Львівська дослідна станція ІРГ НААН, 2013 р, (min-max / М±m )

Показники
Варіанти дослідів Рибничо-

господарські 
нормативиконтроль дослід І дослід ІІ

Водневий показник, рН 7,7-8,4 7,7-7,8
7,8±0,0

7,4-7,9 6,5-8,57,9±0,2 7,7±0,4
Перманганатна окиснюваність, 
мгО/ дм3

6,70-12,40 10,10-15,70
12,53±1,66

10,40-18,60 15,010,30±1,81 13,27±2,67

Лужність, мг-екв/дм3 2,60-3,33 2,81-3,33
3,00±0,17

2,86-3,91 1,5–3,53,09±0,25 3,47±0,31
Гідрокарбонати,
НСО3

-, мг/ дм3
158,60-203,00 171,3-203,0

182,93±10,08
174,5-222,0 300188,20±14,8 191,37±15,34

Нітрити, NO2
- , мгN/ дм3 0,00-0,004 0,00-0,004

0,002±0,0
0,00-0,002 0,10,002±0,0 0,001±0,0

Нітрати, NO3
-, мгN/ дм3 0,00-0,00 0,00-0,00

0,00
0,00-0,00 2,00,00 0,00

Амонійний азот, NH4
+, мгN/ дм3 0,00-0,08 0,00-0,32

0,13±0,10
0,00-0,16 1,00,03±0,02 0,07±0,05

Мінеральний фосфор, РО4
3-, мгР/ дм3 0,10-0,48 0,03-0,47

0,31±0,14
0,11-0,49 0,50,31±0,11 0,31±0,11

Залізо загальне, Fe2+,3+, мгFe/ дм3 0,04-0,23 0,08-0,25
0,17±0,05

0,09-0,40 1,00,14±0,05 0,22±0,09
Загальна твердість,
мг-екв./ дм3

3,20-4,20 3,90-4,50
4,17±0,18

3,60-4,50 5–73,83±0,32 4,10±0,26

Кальцій, Са2+, мг/ дм3 59,40-73,80 63,00-72,00
66,60±2,75

63,00-75,60 7066,60±4,16 69,60±3,52

Магній, Mg2+, мг/ дм3 6,10-10,90 8,50-10,90
10,10±0,8

4,90-8,50 308,90±1,44 7,30±1,2

Хлориди, СІ-, мг/ дм3 17,50-24,50 17,30-24,50
20,90±2,08

20,90-24,50 7020,7±2,02 23,30±1,2

Сульфати, SO4
2-, мг/ дм3 98,00-121,60 82,60-97,30

88,63±4,44
86,50-102,00 60106,53±7,56 93,50±4,54

Натрій +Калій,
Σ Na+,K+ мг/ дм3

35,80-54,00 18,50-44,80
31,65±7,59

21,0-48,90 5047,93±6,06 35,35±7,82

Мінералізація загальна, мг/ дм3 413,20-476,00
446,33±18,2

382,8-435,80
409,30±15,3

393,30-461,7 1000427,50±19,75

Розчинений у воді кисень, О2, мг/ дм3 0,46-7,60
5,55±2,56

0,53-8,41
5,70±2,58

0,48-7,50
5,45±2,5 ≥ 5
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Такі значення рН є оптимальними для життєдіяльності гідробіонтів і виро-
щування риби.

Кількість азотовмісних сполук протягом вегетаційного сезону була невисо-
кою. В усіх дослідних ставах нітратний азот був відсутній, а нітритний азот відмі-
чався тільки на початку вегетаційного періоду в мінімальній кількості. Максималь-
ні показники амонійного азоту зафіксовані у дослідних ставах у липні, у серпні він 
був відсутній.

Вміст мінерального фосфору в усіх експериментальних вирощувальних 
ставах коливався у межах 0,03–0,49 мгР/дм3 при середньосезонних значеннях 
0,31 мгР/дм3, що сприяло розвиткові фітопланктону.

Мінералізація води вирощувальних ставів була у межах від 382,8 до 476,0 мг/
дм3, у цьому разі середні показники її коливалися на рівні 409,3–446,3 мг/дм3 (за 
нормованих величин для рибницьких ставів до 1000 мг/дм3). 

Загальна твердість води ставів коливалася від 3,2 до 4,5 мг-екв./дм3, що від-
повідає помірній твердості, кількість кальцію була високою – 59,4–75,6 мг/дм3. 
Вміст хлоридів протягом сезону утримувався у межах від 17,3 до 24,5 мг/дм3, від-
повідаючи рибницьким нормам. Кількість сульфатів мало змінювалась упродовж 
вегетаційного сезону, коливаючись у дослідних ставах від 82,6 до 120,0 мг/дм3, а в 
контрольному ставі від 98,0 до 121,6 мг/дм3. Такі значення основних показників  
є характерними для води ставів даного господарства.

Слід відмітити, що серед аніонів переважають гідрокарбонати, а серед каті-
онів – іони кальцію. Сума солей відповідає середній мінералізації ставкової води.

Показник перманганатного окиснення органічних сполук упродовж вегета-
ційного сезону змінювався в межах 6,7–18,6 мгО/дм3, максимальні значення відмі-
чались у дослідних ставах наприкінці літа, що вказує на незначне нагромадження 
органічної речовини під час вирощування риби з використанням вищезгаданих ін-
тенсифікаційних заходів. Середньосезонні показники становили 10,30–13,27 мгО/
дм3, що відповідає рибогосподарським нормативам для вирощувальних ставів.

Вміст розчиненого у воді кисню змінювався упродовж вегетаційного сезону 
в межах від 0,46 до 8,41 мг/дм3, мінімальні значення відмічались у досвітні години 
в кінці липня і на початку серпня у період підвищення середньодобової темпера-
тури води до 28 °С. Щоб запобігти загибелі риби від заморних явищ, збільшили 
водообмін у ставах, проводили аерацію води, вносили вапно, що сприяло зростан-
ню вмісту кисню. 

Отже, впродовж періоду досліджень гідрохімічний режим вирощувальних 
ставів був задовільним, основні показники перебували в межах рибницько-госпо-
дарських нормативів. Вода ставів була середньої мінералізації, гідрокарбонатного 
класу групи кальцію. Не відмічено залежності якості води у ставах в період виро-
щування риби від проведених заходів інтенсифікації, динаміка сезонних змін 
основних хімічних показників була схожою в дослідних і контрольному ставах.
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СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ У ПОЛЬЩІ – РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА СТАНУ 
І БІОРІЗНОМАНІТТЮ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Харкевич В. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

На теперішній час у Польщі, на території Балтійської, Підляської та Люблін-
ської ділянок, проводяться роботи з пошуків і розвідки сланцевого газу у відкла-
деннях силуру, що залягають на глибині більше 2 км. Здійснено буріння 54 глибо-
ких свердловин, із них – у 4 застосована технологія видобутку сланцевого газу. 
Щоби зрозуміти, як впливає ця технологія на довкілля, надамо коротку інформа-
цію про неї.

Інформація про першу свердловину на сланцевий газ відома з 1821 року, але 
вперше отримали сланцевий газ зі свердловини в США аж у 1926 році. “Сланце-
вий газ” – це не корисна копалина, а продукт переробки такої корисної копалини 
як горючі сланці. Горючі сланці – тверда корисна копалина (руда), яка складається 
зі сланцю і керогену (твердої органічної речовини). В геологічній літературі керо-
ген називають ще сланцевою смолою. Кероген міститься в породі (сланці, алевро-
літі, мергелі, вапняку, доломіті, пісковику) у вигляді прожилків і вкраплень. Якщо 
вміст керогену в породі перевищує 10 %, то це вже руда, яку в геологічній літера-
турі називають горючими сланцями.

Кількість органічної речовини в руді коливається від 10 до 60 %. Із горючих 
сланців (сланець + кероген) хімічним способом з керогену продукують сланце-
вий газ (при розчиненні в бензолі й толуолі керогену отримують метан (СН4), 
диоксид вуглецю (CO2) і воду (H2O), хімічна реакція відбувається під тиском 3,5 
МПа і температурі 380–500 °С). Із горючих сланців у минулому столітті видобува-
ли і тепер видобувають сланцеву нафту, важкі метали, нині видобувають рідкозе-
мельні та радіоактивні елементи. 

Кероген – це кладова елементів майже всієї таблиці Д. І. Менделєєва.
Таким чином, при розвідці та видобуванні сланцевого газу застосовується 

бензол і толуол (реагенти-речовини другого класу небезпеки), які є високотоксич-
ними канцерогенними речовинами (ГДК бензолу для питних вод – 0,001 мг/л), 
одна тонна бензолу може отруїти 1 км3 питної води, а при одному гідророзриві 
застосовується 200 т. Застосування технології видобутку сланцевого газу свердло-
винним способом у США спричинило глобальне забруднення питних вод, у шта-
тах Пенсільванія, Техас, Луїзіана та ін. воно набуло характеру екологічної ката-
строфи. І це яскраво відображено у документальному фільмі “GasLand”.

Калорійність сланцевого газу вдвічі менша, ніж чистого природного газу ме-
тану, добутого свердловинним способом. Щоб відбулася реакція розчинення керо-
гену в бензолі, необхідно відділити кероген від породи. Важливе значення має те, 
у якому вигляді міститься кероген у породі. Якщо кероген є у вигляді прожилків, 
то відділити його від породи досить легко, якщо ж він є у вигляді тонких вкра-
плень, то розкрити кероген неможливо, навіть при вмісті керогену в руді 60 %. 
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У виданні “Горная энциклопедия” наведено інформацію про поширення ро-
довищ і басейнів горючих сланців у світі, є карта і посилання на монографії. Ні 
Балтійської, ні Підляської, ні Люблінської ділянок (Польща) там не згадано. Роз-
поділ ресурсів керогену в світі за даними цієї книги: 26 трлн т – у світі, з них 
24,6 трлн т – в США, причому в Північній Америці кероген у руді міститься пере-
важно у вигляді гнізд і прожилків. На інших континентах переважає тонковкра-
пленна текстура.

У США вміст керогену в середньому становить 35 % (потужність рудного по-
кладу – 50–250 м), у Польщі – 3 % (потужність випробуваного інтервалу – 5–10 м), 
а в Західному регіоні України – 0,5 % (потужність випробуваного інтервалу – 5–10 м). 
У США ділянки із вмістом керогену до 10 % навіть не розробляють. 

Найбільше покладів керогеновмісних порід в Америці сконцентровано на 
глибині 180–500 м. Глибина залягання покрівлі керогеновмісних порід у Польщі – 
близько 2 км, на Львівщині – 2–4 км, на Івано-Франківщині – 2–5 км, на Волині – 
0,5–5,0 км, на Тернопільщині – 0–400 м, у Чернівецькій обл. – 0,7–2,0 км, на Юзів-
ській ділянці – близько 4 км. 

У США набув поширення процес переробки керогену з отриманням сланце-
вого газу за допомогою свердловин методом гідророзриву. 

Метод гідророзриву для сланцевих свердловин передбачає, умовно, три 
процеси:

1. Закачування у свердловину, яку розташовують на перетині розломів  
і пов’язаних із ними зон тріщинуватості, під тиском суміші 20 000 м3 розчинів  
з прісної води, піску, хімічних реагентів (2 %, або 400 т; переважно бензол, метил-
бензол, етилбензол і толуол) розкривають тріщини, закріпляють їх піском і підво-
дять до керогену хімічні речовини. 

2. Ініціювання вибуху у свердловині (щоби в руді утворилися додаткові трі-
щини і кероген відділився від породи) та створення початкових температурних 
умов (більше 380 °С), далі екзотермічна реакція утворення сланцевого газу дає 
змогу утримувати цю високу температуру.

3. Відкачування сланцевого газу і зворотних вод на поверхню. 
Наявні природні розломи, з якими пов’язані зони поширення тріщин, що 

розбивають товщу на окремі блоки, сприяють інфільтрації хімічних розчинів і за-
брудненню підземних вод не тільки на ділянці свердловини, а й далеко (кілька 
сотень кілометрів) за її межами. Наприклад, 14 квітня 2014 р. в Китаї, біля м. Фу-
лін, на родовищі горючих сланців Суачань, застосовувалася технологія видобутку 
сланцевого газу свердловинним способом. У цей самий час в м. Ланьджоу (2,6 млн 
населення), що розташований на відстані 750 км на північ-північний захід, у водо-
провідній воді було виявлено бензол у кількості 0,02 мг/л, що в 20 разів перевищує 
ГДК для питних вод (0,001 мг/л). Під час випробування два роки тому сланцевої 
свердловини біля м. Гданська в Польші вода в колодязях у с. Журавлово (Польща, 
Люблінське воєводство, повіт Замосць, гміна Грабовієц, 550 км від Гданська) та 
водопровідна вода в м. Нововолинську (Волинь, 40 км від Журавлово) була нафто-
подібна. За останні два роки в Калінінградській області (150–250 км від сланцевої 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 11–14 вересня 2014 р.

89

свердловини біля Гданська) встановлена найвища в Росії онконебезпечність. Це 
також свідчить про те, що бензол, унаслідок закачування, просочився по розломах 
на кількасот кілометрів від ділянки свердловини. Цілком ймовірно, що питна вода 
озер Шацького природного парку (450 км від Гданська) вже має бензол. Необхідно 
визначити вміст бензолу у воді Шацьких озер або провести біотестування проб 
води. За останні два роки в обласному м. Миколаїв різко зросла кількість ракових 
захворювань людей. Причиною цих захворювань може бути бензол у водопровід-
ній воді, який просочився по розломах за 300 км від ділянки сланцевих свердло-
вин у Румунії (повіт Васлуй). У першу чергу (за кілька годин) бензол потрапляє, 
згідно з геологічною будовою та законами гідродинаміки, в питну воду на далекій 
відстані (за 1000 км), а в другу чергу (лише за кілька років чи десятків років) – 
біля майданчика сланцевої свердловини. Краще було би навпаки. 

На американських неглибоких родовищах (до 1,5 км) вибухи спричиняють 
землетрус потужністю до 4,7 бала за шкалою Ріхтера. Під час вибуху тріщини 
утворюються не тільки у сланцях, а й у всій товщі, що покриває пласт сланцю до 
поверхні землі. Ініціювання вибуху у свердловині небезпечне ще й тим, що цей 
вибух може спровокувати і природний землетрус. Землетрус  магнітудою 6,5 бала, 
що стався 3 серпня 2014 р. у провінції Юньнань (Китай), спричинив загибель 381 
особи, поранення близько 2 000 осіб і руйнацію 12 000 будинків. Його осередок  
залягав на глибині понад 10 кілометрів. Епіцентр розміщувався в районі міста 
Чжао тун, на відстані 450 км від м. Фулін, де тепер застосовується технологія ви-
добутку сланцевого газу. Природний землетрус у 6 балів за шкалою Ріхтера в Бол-
гарії у травні цього року та багато інших землетрусів у Причорномор’ї потужніс-
тю близько 3 балів за шкалою Ріхтера спровоковані вибухами у сланцевих сверд-
ловинах Румунії.

Утворені внаслідок хімічних реакцій у рудному пласті метан і діоксид вугле-
цю створюють “ефект ерліфта”, завдяки якому зворотна вода і сланцевий газ під-
німаються вгору. Крім реагентів (переважно бензол і толуол, які є висококанцеро-
генними речовинами), у воду, що просочується по тріщинах, потрапляють розчи-
нені природні важкі метали, природні радіонукліди, метан. У центральній провін-
ції Китаю Хунань, яка розташована на відстані 150–750 км на схід від м. Фулін 
(територія сланцевих свердловин), станом на 15 червня 2014 р., в м. Дапу зафіксо-
вано масове отруєння більш ніж 300 дітей. За оцінкою медиків, вміст важких ме-
талів у крові обстежених дітей перевищував норму більше ніж утричі. Це свідчить 
про те, що розчинений унаслідок хімічної реакції свинець, завдяки тиску, просо-
чився за кілька годин по розломах за сотні кілометрів від ділянок свердловин  
і забруднив підземні прісні питні води та сільськогосподарські продукти, які отри-
мують на цих територіях, насамперед білкові продукти (хліб, рис, молоко, м’ясо 
та ін.). Зворотну воду в об’ємі понад 2 000 м3 закачують у ставки-накопичувачі. 
Накопичувачі промислових стічних вод також не є надійними сховищами забруд-
нень. Поліетиленова плівка накопичувача, завдяки існуючій щільній мережі (че-
рез 3×3 км) розломів другого порядку, які постійно оновлюються, через рік–два 
зруйнується, і накопичувач пропускатиме воду. Отруєна вода у ставках зворотних 
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вод небезпечна ще й тим, що під час випаровування утворюються дуже токсичні 
стійкі тумани, від яких у разі вдихання може настати навіть раптова смерть. Тож 
усе живе (комахи, птахи, тварини, люди та ін.) наражається на небезпеку не тіль-
ки поблизу ставка, а й в околі кількох десятків чи сотень кілометрів. В Англії, 
через сланцеві свердловини, популяція солов’їв упродовж останніх двох років 
зменшилась удвічі. За останні роки бджоли масово покидають Калінінградську 
область.

Головна загроза від отруєної води полягає в тому, що коли її питимуть діти, 
навіть і при вмістах менше ГДК, то в майбутньому, ставши дорослими, вони не 
матимуть дітей! Припиниться народжуваність. Слід зазначити, що якщо ця слан-
цева технологія буде застосована на всіх континентах, то без єдиного пострілу за 
якісь там 50–100 років на планеті ЗЕМЛЯ буде не 7 млрд, а 7 млн людей.

У цьому разі, як стверджують усі геологи Європи (є наукові публікації), про-
мислового видобутку сланцевого газу ніколи не буде. За межами США на тепе-
рішній час поки що нікому не вдавався промисловий видобуток сланцевого газу. 

Отже, на мою думку, екосистеми Шацького природного парку вже зазнали 
негативного впливу від сланцевої технології в Польщі.

Слід зазначити, що всі великі країни світу, в тому числі і Росія, рекламують 
сланцевий газ. За згаданого вище підходу державних діячів очікувати, що буде 
припинене отруєння питної води, малоймовірно.

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЯ ПОПУЛЯЦІЙ

Царик Й. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка 

e-mail: zoomus@franko.lviv.ua

Передумовою до написання цієї замітки стало те, що в популяційній біології 
(популяційній екології) під час розгляду популяцій описують низку структур: ві-
кова структура, просторова структура, статева структура, віталітетна структура, 
онтогенетична структура тощо [7].

Обговоримо доцільність виділення різних структур популяції, але спочатку 
розглянемо підходи щодо їх вивчення. Існує два загальновизнаних напрями (під-
ходи) дослідження популяцій: генетико-еволюційний, об’єктом вивчення якого  
є популяція як елементарна еволюційна одиниця, і як структурний елемент виду 
[3, 4], та екологічний – об’єктом вивчення є група особин на певній території або 
фітоценозі (ценопопуляція), яка бере участь у функціонуванні угруповань [5]. 
Нами був виділений третій (синтетичний) підхід до вивчення популяцій, який 
об’єднує в одне ціле генетично-еволюційний і екологічні підходи, а об’єктом ви-
вчення є природно-історична популяція в розумінні А. В. Яблокова та А. Г.  Юсу-
фова (1989). Згідно з їхнім визначенням, популяція – це мінімальна група особин 
одного виду, яка населяє протягом еволюційного часу конкретну територію, здат-
на до самовідновлення, має специфічну генетичну систему та формує характерний 



Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку • Шацьк, 11–14 вересня 2014 р.

91

для неї екологічний простір. Таке розуміння популяції дає змогу аналізувати її як 
елементарну еволюційну одиницю і структурну частину виду, розробляти ефек-
тивні заходи щодо її охорони, відтворення й експлуатації та встановити фунда-
ментальну суть функціонування в угрупованнях. Якщо група особин має ознаки, 
про які ми говорили, то для неї характерне саморегулювання і вона має еволюцій-
ну перспективу. “Екологічне” значення популяції не вказує на здатність групи осо-
бин до саморегуляції й на те, що вона має еволюційну перспективу. Наприклад, 
група може бути сформована із особин однієї статі, окремих вікових станів або 
кількості особин, які не забезпечують її самовідновлення (зміну поколінь). Веге-
тативне, клональне самовідтворення – можливе, але воно відтерміновує лише час 
вимирання популяцій.

Об’єктом аналізу в цій статті будуть природно-історичні популяції, резуль-
тати досліджень яких містяться в низці наших монографічних праць [4, 6, 7], опу-
блікованих співробітниками Інституту екології Карпат НАН України. Основний 
масив даних стосується популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Україн-
ських Карпат.

Предметом нашого дослідження буде структура й функція популяції. Слід 
відмітити, що в популяційній літературі широко вживаються такі поняття як ві-
кова, просторова, статева, віталітетна структури популяцій. Постає питання, а що 
таке структура популяції взагалі? На це питання відповіді немає. Тому метою на-
шої роботи є упорядкувати доцільність вживання термінів структура популяції 
взагалі й окремих структур (вікова, статева тощо), зокрема.

Щоби перейти до розгляду даного питання, спершу розглянемо деякі по ло-
жен ня системології – науки про систему, оскільки будь-яка популяція – це система. 

У системології використовують різні визначення системи. Найбільш вжива-
ним є таке: система – множина взаємозв’язаних елементів, яка відокремлена від 
середовища і яка взаємодіє з ним як ціле [1, 8]. Елементом системи називають най-
простішу складову частину системи, яку розглядають умовно неподільною. По-
няття неподільності визначається залежно від конкретних завдань. Наприклад, 
щільність особин – це їх кількість на певній площі або в об’ємі, у цьому разі від-
падає необхідність розглядати ще якісь складові особин (наприклад, органи, фор-
му листка тощо).

Підсистемою називають складову частину системи, у якій можна виокреми-
ти інші складові. Компонентами системи є сукупність елементів і підсистем. 
Структурою системи називають сукупність необхідних і достатніх для досягнен-
ня цілей зв’язків між її компонентами. Структура характеризує організованість 
системи, стійку упорядкованість її елементів і зв’язків [1].

Функція системи – це прояв її властивостей у конкретній сукупності відно-
шення. Іншими словами, функція – це поведінка системи в конкретному середовищі. 

Функція системи визначається її внутрішньою структурою та зовнішнім се-
редовищем, у якому вона існує.

Доцільно звернути увагу й на те, що структура формується під час еволюції 
в деякому класі середовища [8]. 
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Виходячи із того, що популяція є надорганізмовою системою, то для аналізу 
її структури й функції доцільно залучити системний підхід, який акцентує увагу 
на цілісності об’єкта як множина елементів, що перебувають у певних відношен-
нях і зв’язках між собою.

Опираючись на цей короткий виклад понять, які існують у системології 
щодо структури системи, зробимо спробу застосувати їх під час впорядкування 
структури й функції популяцій. Не викликає сумніву, що елементами популяцій  
є запас насіння у ґрунті (у тварин кладки яєць) та особини (статевого, безстатево-
го походження). У свою чергу, особини можуть бути різного вікового стану (іма-
турні, ювенільні, віргінільні, генеративні, постгенеративні личинки, імаго тощо), 
морфологічно цілісними (генети) або складовими частинами їх (рамети). Власне 
сукупність особин популяції, які пов’язані між собою онтогенетичними й конку-
рентними зв’язками за місце, кормові ресурси, партнера для спарювання, піклу-
ванням про потомство тощо, творять одну із найголовніших підсистем популяцій. 
Ця підсистема може бути сформована із різновікових особин, різної статі, похо-
дження, вітальності тощо. 

Друга підсистема популяції – це сукупність генотипів (генофонд популяції). 
Ця підсистема недостатньо повно вивчена для природних популяцій тварин і рос-
лин. На нашу думку, в межах популяції існує дві підсистеми: підсистема особин  
і підсистема генотипів (генофонд), які взаємодіють між собою. Підсистема гено-
типів – це пам’ять популяції, завдяки якій досягається її саморегуляція, самовід-
новлення, стійкість, адаптація і в якій закріплюються наслідки адаптогену. Функ-
ціонування генофонду популяції тісно пов’язане з підсистемою особин і детермі-
нує її зміни в певному діапазоні умов середовища (природного, антропогенно змі-
неного), які й забезпечують її функцію (поведінку). Фактично природно-історична 
популяція сформована із двох підсистем – компонентів. Розглядаючи функцію 
популяції доцільно виділити такі її прояви: здатність до самовідновлення і само-
регуляції, захоплення, утримання території, збереження життєздатності та забез-
печення потоку речовин і енергії в системі вищого ієрархічного рівня – екосистемі 
(біогеоценозі). Ці функції популяцій достатньо повно проаналізовано в наших пу-
блікаціях [2]. Відсилаємо читачів до цієї роботи.

Отже, у структурі популяції ми виділяємо дві підсистеми: підсистему в осо-
бин і підсистему генотипів (яка потребує поповнення фактичним матеріалом).

Розглянемо будову підсистеми особин. Як ми вже згадували, ця підсистема 
сформована особинами – основними елементами популяції. Особини (елементи) 
можна згрупувати за календарним віком, або віковими станами. Сукупність таких 
груп ми пропонуємо назвати віковим складом, за статтю – статевим складом, за ві-
талітетом – віталітетним складом, за поведінкою – етологічним складом, за характе-
ром розміщення у просторі – просторовим розміщенням особин. Тобто, під час роз-
гляду підсистеми особин доцільно в ній виділити власне такі категорії груп елемен-
тів. Ця доцільність є актуальною лише тоді, коли ми вивчаємо структуру й функцію 
популяцій. У разі, коли об’єктом нашого заінтересування є аналіз онтогенетичного 
розвитку особин, тоді доцільно під час аналізу вжити термін: вікова структура, ві-
тальність – віталітетна структура, розміщення у просторі – просторова структура, 
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поведінки особин – етологічна структура тощо. Тобто, коли ми надаємо елементо-
ві статус системи і вивчаємо його структуру.

Іншими словами, коли предметом наших досліджень є поведінка елементу 
системи, у різних умовах зовнішнього середовища тоді варто вживати для нього 
термін структура (морфологічна, вікова тощо).

У разі, коли дослідників цікавить популяція як ціле, тоді в її структурі до-
цільно виділити дві підсистеми, про які мова йшла вище, а вікові, статеві та інші 
групи особин розглядати як складові її частини.

Таким чином, підсистема особин популяцій може складатись із повночленно-
го, різностатевого, одностатевого, ієрархічного та поведінкового складу особин. За 
перевагою певних вікових груп особин у підсистемі популяції останні можуть кла-
сифікуватись як інвазійні, регресивні, нормальні, процвітаючі, дегресивні тощо.

Розглянемо функцію популяції як прояв її структури в мінливих умовах се-
редовища. Функцій популяції можна виділити багато, наприклад, утримання й за-
хоплення територій, протистояння дії різних чинників (стійкість), адаптація до 
умов середовища, еволюціонування. Всі ці функції можна узагальнити трьома 
словами: збереження життєздатності популяцій [4]. Що стосується функцій попу-
ляцій у складі фітоценозу, екосистеми – то вона спрямована на забезпечення про-
ходження через неї потоку речовин та енергії, а в фітоценозі – формування складу 
угруповання, внаслідок конкурентних (нейтральних) взаємовідносин між особи-
нами різних видів, спряженості тощо.

Підводячи загальний підсумок доцільно відмітити: 
Коли мова йде про структуру популяції як цілого, саморегульованого об’єкта, 

немає сенсу вживати такі терміни як вікова, статева, просторова структура. Такі 
терміни вживаються тоді, коли об’єктом досліджень є особини як самостійні сис-
теми, а не як елементи системи вищого порядку. У структурі природно-історичної 
популяції можна виділити дві підсистеми: підсистема особин й підсистема гено-
типів (остання досліджена недостатньо повно). Функцію популяції можна звести 
до двох аспектів: перший, збереження життєздатності популяції в часі; другий –
забезпечення потоку речовин і енергії в екосистемі та формування складу угрупо-
вань (зоофітоценози).
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ДЕЯКІ ПОВЕДІНКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

МУРАШКАМИ LASIUS NIGER L., 1758

Царик І.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів

e-mail: itsaryk@yahoo.com

Про поведінку соціальних груп комах, а саме бджіл, мурашок, наявна багата 
література [1]. У першу чергу це стосується способів полювання, вирощування 
грибів, догляду за попелицями, розподілу функцій між особинами тощо [1]. На-
явні цікаві дані щодо зміни поведінки мурашок під час підвищення температури 
повітря, зволоження ґрунту та вібрації земної товщі [2]. 

Дещо менше вивчена поведінка колонізації особинами мурашок нових місць. 
Для вивчення цього питання ми обрали вид Lasius niger L., 1758, особини якого 
широко розповсюджені у природних і антропогеннозмінених оселищах. Дослі-
дження проводили на закинутих орних землях (ділянка розміром 8×100 м), які не 
використовуються за призначенням уже понад 6 років, та на землях, які викорис-
товуються як присадибні ділянки (такого ж розміру). 

Було встановлено, що на необроблюваних землях налічується велика кіль-
кість мурашників третьої – найбільшої розмірної групи (діаметр гнізда понад 
90 см, висота понад 40 см). Ці мурашники розташовані в густих заростях різно-
трав’я та Salix sp. Багато старих мурашників не є заселеним. Ще одна пізнавальна 
поведінкова деталь полягає у тому, що робочі особини мурашок на закинутих 
орних землях переміщуються чітко визначеними стежками. Відповідно, постає за-
питання, куди зникають мурашки зі старих гнізд? З цією метою, окрім закинутих 
орних земель, нами також були оглянуті землі, які обробляються. Було встановле-
но, що в рядах оброблюваної картоплі, під купами полотого бур’яну та у місцях, 
які обробляються зрідка, концентруються земляні гнізда Lasius niger, чисельність 
яких може сягати до 20 на 800 м2. Під час руйнування земляного гнізда мурашки 
переносять своїх личинок углиб ґрунту, що відбувається доволі швидко (20–35 
хв.). Встановили також, що на оброблюваних землях мурашки-фуражири не ма-
ють чітко виражених стежок переміщення. 

На основі отриманих даних можна зробити припущення про те, що особини 
Lasius niger із закинутих орних земель переміщуються на такі сусідні сільськогос-
подарські землі, які піддаються помірному механічному обробітку.

1. Брайен М. Общественные насекомые: экология и поведение / пер. с англ. – М.: Мир, 
1986. – 400 с.

2. Холмс М., Гантон М. Жизнь: невероятный живой мир. – М.: Эксмо, 2011. – 312 с.
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МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИГА ЧУДСЬКОГО 
COREGONUS MARAENOIDES POLJAKOW, 1874 

ЗА ЙОГО АКЛІМАТИЗАЦІЇ В ОЗЕРІ СВІТЯЗЬ ШАЦЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ У 1951–2012 рр.

Шевченко П. Г.1, Халтурин М. Б.1, 
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До заходів з поліпшення якісного складу іхтіофауни та раціонального вико-
ристання кормових ресурсів водойм належить вселення або акліматизація нових, 
цінних для промислу видів риб. Для успішної акліматизації надзвичайно важли-
вим є проведення серйозних дослідженьі підготовчих робіт, тобто вселення нових 
видів риб має бути біологічно доцільним, науково обґрунтованим і добре матері-
ально й технічно підготовленим [14], на противагу стихійній акліматизації чи про-
веденій навмання, без належної підготовки і обґрунтування, що мало місце у ви-
падку з карликовим сомиком Шацьких озер. Серед цінних представників іхтіофа-
уни, які за умовами існування найбільш підходили для акліматизації в озера Шаць-
кого НПП, із бентофагів слід назвати сига чудського, а з хижаків – вугра європей-
ського [8]. Досвід багаторічної акліматизації саме цих видів риб в озера Шацького 
НПП показав, що найуспішнішими ці роботи можна вважати лише з вугрем і част-
ково зі сигом [4, 5].

Роботи зі вселення сига чудського в оз. Пулемецьке Шацького НПП були 
розпочаті у 1951 році шляхом завезення заплідненої ікри [5]. Усього за сім років у 
озера Пулемецьке і Світязь було завезено понад 13,6 млн запліднених ікринок. 

Починаючи з 1955 р. у жовтні в уловах почали попадатися самки з добре роз-
винутими гонадами, які перебували на IV стадії розвитку. У січні–лютому відміча-
лись особини з вибійними гонадами (VI стадія розвитку). Статевозрілі самки сига 
чудського були знайдені в оз. Пулемецьке у віці 3+, їхня середня довжина становила 
32,8 см при масі тіла 650,0 г. Абсолютна плодючість самок – 12 500 ікринок.

Сиги у водоймі споживали переважно зоопланктонні та бентосні організми. 
Основу корму становили планктонні рачки. У деяких більших сигів шлунки були 
наповнені залишками риби (верховодки і плітки).

Темп росту сига в оз. Пулемецьке був досить швидкий: відповідно у віці 0+ 
довжина риб становила 14,6 см і маса тіла 36,2 г; 1+ – 23,6 см і 141,0 г; 2+ – 29,3 см 
і 259,0 г; 3+ – 34,1см і 650,0 г; 4+ – 39,8 см і 800,0 г.

За даними наших досліджень, у складі іхтіофауни Шацького національного 
природного парку налічується 27 видів риб, із яких 25 видів є корінними жителями 
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і 3 – акліматизовані [1]. Стосовно існування в озерах сига чудського (Coregonus 
lavaretus lavaretus (Linnaeus, 1758) існували різні думки, оскільки про його наяв-
ність розповідали тільки рибалки-любителі, а опублікованих даних стосовно мор-
фології та біології не було [9, 12]. Однак цей вид часто включали різні дослідники 
до списків іхтіофауни прісноводних водойм України [1, 2, 7, 9, 12, 15]. 

Нарешті вперше у грудні 2006 року в озері Світязь Шацького національного 
природного парку виловили двох сигів. Було проведено детальний морфологічний 
і рентгенологічний аналіз особин, також проаналізовано вміст їхнього травного 
тракту [3]. Результати цих та інших досліджень наведені нами в табл. 1–3. 

На думку авторів, за морфологічними характеристиками це був сиг-марена 
Coregonus maraena (Bloch, 1779) з його специфічною морфою, яка виробилась  
у Шацьких озерах. За своїми параметрами ці риби дещо нагадували сига чудсько-
го, описаного П.Й. Павловим як Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow, 1874 
[13], однак вони відрізнялись від останнього довшою антевентральною відстанню 
та більшою довжиною основи спинного й анального плавців.

Вік виловлених сигів сягав двох років. Печінка становила половину довжи-
ни шлунка. Довжина кишківника (разом зі шлунком) у середньому дорівнювала 
малій довжині тіла (190,00 мм). Кишківник був заповнений увесь, що свідчить про 
активне живлення риб у цей період. Шлунок був майже порожнім, однак у ньому 
виявлено 17 черепашок двостулкових молюсків (Bivalvia), серед яких: 12 – Ano-
donta sp., 2 – Dreissena polymorpha, 3 – інші види. Із планктонних організмів тра-
пився один циклоп (Сopepodae). Харчова грудка на 30 % складалась із черепашок 
двостулкових молюсків, на 5–10 % із детриту, решту становили камінці та піщин-
ки. Середні розміри черепашок і піщинок – від 0,2 до 3,0 мм. 

Схема вимірювань риб роду Coregonus (сиги) наведена на рис. 1 і має деякі 
особливості [6, 10, 11]. Так, виміри здійснюють не від вершини рила, а від пере-
днього краю верхньої щелепи. Для сигів наводять виміри площини рила, тобто 
передньої зовнішньої частини верхньої щелепи між верхньощелеповими кістками 
(висоту і ширину площини).

У грудні 2012 р. в оз. Світязь нами були виловлені ще 2 сиги довжиною 240 
і 260 мм та масою тіла 110 і 133 г, загальний вигляд деталей тіла яких наведено 
нижче (рис. 2).

Надалі для порівняння меристичних і пластичних ознак були використані 
дані наукових досліджень як власних (4), так і інших авторів, що здійснювались  
у різні роки в оз. Чудському [13] (1), у водоймах рибного господарства “Пуща-Во-
диця” [13] (2) та в оз. Світязь [3] (3).

Аналіз меристичних ознак за період акліматизації чудського сига не виявив 
суттєвих відмінностей між окремими групами риб із різних місць ареалу та в різні 
роки (табл. 1).

Порівняння індексів пластичних морфологічних ознак у відсотках до до-
вжини тіла риб показало, що з часом відбулися певні зміни: збільшились наймен-
ша висота тіла, довжина хвостового стебла, довжина і висота спинного й анально-
го плавців тощо. З іншого боку, зменшилися найбільша висота тіла, антевентраль-
на і антеанальна відстані та довжина голови (табл. 2). 
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Рис. 1. Схема вимірювань сигових риб [6, 10, 11]: ab – довжина всієї риби (L); ас – до-
вжина за Смітом (стандартна) (Lsm); ad – довжина без хвостового плавця (l); od – 
довжина тулуба (Ісог); an – довжина рила (lr); nр – діаметр ока (do); аа5 – довжина 
середньої частини голови (ІСm); ро – позаочна відстань (ро); ао – довжина голови 
(lс); аа2 – довжина верхньої щелепи (mx); ww1 – ширина верхньої щелепи (Wmx); 
kk1 – довжина нижньої щелепи (mn); mm1 – висота голови біля потилиці (hc); n1n2 – 
ширина голови (іо); gg1 – найбільша висота тіла (Н); іі1 – найменша висота тіла (h); 
aq – антедорсальна відстань (aD); zd – постдорсальна відстань (pD); av – антепек-
тральна відстань (аР); az – антевентральна відстань (aV); ау – антеанальна від-
стань (аА); fd – довжина хвостового стебла (pl); qs – довжина основи спинного 
плавця (ID); tt1 – найбільша висота спинного плавця (hD); уу1 – довжина основи 
анального плавця (lА); jj1 – найбільша висота анального плавця (hA); vv1 – довжи-
на грудного плавця (IP); zz1 – довжина черевного плавця (IV); vz –пектровентраль-
на відстань (PV); zy – вентроанальна відстань (VA)

Рис. 2. Сиг чудський озера Світязь Шацького національного природного парку 
взимку 2012 р.: 1 – загальний вигляд; 2 – голова; 3 – зябра; 4 – спинний пла-
вець; 5 – анальний плавець; 6 – грудні плавці; 7 – черевні плавці; 8 – хвостовий 
та жировий плавці

Аналіз вказує на посилення плавальних функцій сига чудського в оз. Світязь 
за період акліматизації та набуття ним необхідної для цього форми тіла, що, мож-
ливо, пов’язано зі сучасним характером живлення та забезпечення кормовими ре-
сурсами (оз. Світязь не має значних кормових ресурсів – воно оліготрофне).
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Таблиця 1
Меристичні морфологічні ознаки сига чудського Coregonus maraenoides 

Poljakow, 1874, акліматизованого в Україні у 1951–2012 рр.

Назва морфобіологічної ознаки
1 2 3 4

M ±m M ±m M ±m M ±m
Меристичні ознаки

Довжина всієї риби L (ab), мм 296,50 318,00 0,63 - - 250,00 10,00
Довжина без хвостового плавця (ad) l, мм - - - - 194,60 2,30 207,00 5,00
Маса Р, г - - - - - - 135,35 11,75
Маса без нутрощів р, г - - - - - - 121,20 11,50
Вік риби, роки 3 3 2 2
Ступінь наповнення кишечника - - - - - 3
Ступінь перетравності їжі - - - - - 4
Жирність риби - - - - - 3
Кількість променів у D ІІІ-ІV 9–11 ІІІ–V 9–13 ІІІ 12 ІІІ–ІV 11–13 
Кількість променів у A ІІІ-ІV 10–13 ІІІ–V 9–14 ІІ 13 ІІ 12–13
Кількість променів у P - - І 14–15 І 14 ІІ 13
Кількість променів у V - - ІІ 10–11 І 10 ІІ 10–11
Кількість променів у C - - - - 24 22–24
Кількість черевних шипиків sp. br. - - 15–64 38,50 0,50 - -
Кількість хребців vert. - - 58–65 62,50 0,50 - -
Кількість лусок у бічній лінії l.l. - - 69–109 92,00 4,00 75,00 3,00
Кількість лусок над бічною лінією Squ1 - - - - - - 11,50 0,50
Кількість лусок під бічною лінією Squ2 - - - - - - 14,00 1,00
Кількість лусок у хвостовому стеблі Squ pi - - - - - - 12,50 0,50
Кількість зябрових тичинок 89,49 0,81 - - - - - -
Кількість зябрових променів 8,61 0,16 - - - - - -
Кількість пілоричних придатків - - 89–280 - - - -

Таблиця 2
Пластичні індекси морфологічних ознак сига чудського Coregonus maraenoides 

Poljakow, 1874, акліматизованого в Україні у 1951–2012 рр.

Назва морфобіологічної ознаки
1 2 3 4

M ±m M ±m M ±m M ±m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пластичні ознаки: % від довжини тіла
Довжина тулуба lcor (od), мм - - - - - 66,83 0,95
Найбільша висота тіла H (gg1) 24,00 23,05 0,39 23,10 1,70 21,43 0,93
Найменша висота тіла h (ii1) 7,85 7,05 0,12 8,20 0,30 8,40 0,09
Найбільша товщина тіла iH () - - - 10,80 0,30 10,21 0,29
Обхват тіла Ccor - - - - - 48,03 1,02
Антедорсальна відстань aD (aq) - - - 45,70 0,90 37,98 0,68
Постдорсальна відстань pD (zd) - - - 42,10 0,30 37,60 0,14
Антепектральна відстань аР (av) - - - - - 17,95 1,81
Антевентральна відстань aV (az) - 45,72 0,37 51,70 0,60 42,40 0,14
Антеанальна відстань aA (ay) - 71,49 0,50 76,70 0,40 62,40 0,14
Пектродорсальна відстань pD - - - 42,10 0,30 - -
Пектровентральна відстань PV (vz) - - - 31,30 0,20 24,58 0,59
Вентроанальна відстань VA (zy) - - - 26,70 0,30 21,57 1,04
Довжина хвостового стебла pl (fd) 13,25 13,71 0,18 13,10 1,60 14,39 0,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Довжина основи дорсального
 плавця lD (qs) 11,50 10,88 0,19 13,50 0,10 12,02 0,68

Висота дорсального плавця hD (tt1) 15,70 15,88 0,26 18,30 0,10 17,39 0,43
Довжина основи анального плавця lA (yy1) 12,35 10,94 0,19 13,30 0,50 11,19 0,50
Висота анального плавця hA (jj1) 10,75 10,88 0,28 11,30 0,10 12,60 0,14
Довжина пекторального плавця lP (vv1) - - - 16,00 0,40 13,59 0,36
Довжина вентрального плавця lV (cc1) - - - 16,50 0,20 14,39 0,32
Довжина каудального плавця lC1 - - - 20,70 0,40 16,76 1,31
Довжина каудального плавця lC2 - - - - - 17,58 0,70
Довжина жирового плавця lJ - - - 5,80 0,30 - -
Висота жирового плавця hJ - - - 2,20 0,20 - -
Відстань між спинним і жировим 
плавцями DAD (sj) - - - - - 20,41 0,42
Відстань між жировим і хвостовим 
плавцями PAD (jd) - - - - - 15,37 0,79
Довжина голови lc (ao) 19,75 19,55 0,25 22,40 0,40 18,40 0,09

Сказане вище підтверджується за аналізу індексів пластичних морфологіч-
них ознак у % до довжини голови риб (табл. 3). Наприклад, дещо збільшилася до-
вжина верхньої щелепи риб. Однак суттєво зменшилися довжина нижньої щеле-
пи, висота голови і деякі інші ознаки. 

Таблиця 3
Пластичні індекси морфологічних ознак сига чудського Coregonus maraenoides 

Poljakow, 1874, акліматизованого в Україні у 1951–2012 рр.

Назва морфобіологічної ознаки
1 2 3 4
M M ±m M ±m M ±m

Пластичні ознаки: % від довжини голови
Довжина рила lr (an) 23,40 24,55 0,35 30,40 6,40 23,86 1,61
Діаметр ока do (np) - - - 25,00 0,60 22,82 0,13
Передорбітальна (передочна)
 відстань or (ro) - - - 18,30 0,30 - -

Посторбітальна (позаочна) 
відстань po (ро) - - - 53,00 0,60 55,49 1,87

Ширина лоба (голови) io (n1n2) - - - 27,20 0,10 25,00 0,00
Висота лоба ho - - - - - 3,22 1,34
Висота голови hc 69,50 71,88 1,65 65,10 0,90 44,51 1,87
Висота голови біля потилиці hc1 (mm1) - - - 46,20 0,50 62,97 2,28
Довжина верхньої щелепи mx (aa2) 29,65 27,61 0,59 27,30 0,50 33,71 0,54
Висота верхньої щелепи h mx - - - 11,60 0,20 - -
Довжина нижньої щелепи mn (kk1) 44,50 40,10 0,69 40,20 0,20 21,78 1,34
Висота рильної площинки 10,40 10,05 0,44 - - - -
Ширина рильної площинки 16,55 16,91 0,32 - - - -

За даними П.Й. Павлова (1980), акліматизований в Україні сиг чудський пу-
ща-водицьких водойм за пластичними ознаками мав дещо інші показники: нижче 
тіло, коротші основи непарних плавців, коротші обидві щелепи, але довше рило та 
вищу голову, на відміну від сига з Чудського озера.

Закінчення табл. 2
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Помітно, що в умовах України сиг росте значно швидше, ніж у себе на бать-
ківщині, де в однорічному віці він мав довжину тіла лише 8,7 см, а у дворіч ному – 
15,4 см. В Україні протягом літа цьоголітки у серпні–вересні досягали 11,2–11,4 см, 
а через рік у той самий час – 17,0–17,7 см довжини.

Отже, у Шацькому національному природному парку акліматизувався та 
успішно існує сиг чудський (Coregonus maraenoides Poljakow, 1874), який зайняв 
свою трофічну нішу, живлячись молюсками (Dreissena polymorpha), які є також все-
ленцями, що знижує напруженість трофічних взаємовідносин між сигами й або-
ригенними видами риб.

Таким чином, наведені дані про морфологічні особливості, живлення, ріст 
та інші біологічні показники сига дають нам підстави зробити висновок про спри-
ятливі умови його існування в озерах Шацького НПП. Швидкий ріст, раннє стате-
ве дозрівання та розмноження, живлення зоопланктоном і молюсками дають усі 
підстави продовжувати акліматизаційні роботи по вселенню сига чудського в озе-
ра Шацького НПП в сучасних умовах.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ТОКСИЧНОСТІ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ 
ҐРУНТІВ ПІД ДІЄЮ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії
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Нафта у разі потрапляння у ґрунт, викликає його деградацію, отруєння та 
загибель організмів. Ґрунт має здатність акумулювати забруднення і, у свою чергу, 
стає джерелом вторинного забруднення повітря, поверхневих та підземних вод. 
Тому вирішення проблеми очищення ґрунтів від нафтового забруднення на сьо-
годнішній час є актуальним завданням. 

Природне самоочищення ґрунту – тривалий і складний процес. У перші 
тижні після забруднення ґрунту відбуваються переважно фізичні процеси міграції 
й розсіювання вуглеводнів нафти в результаті випаровування й вилуговування. 
Швидкість вивітрювання залежить від властивостей середовища, погодних умов  
і складу нафти. У результаті випаровування нафти зростає в’язкість залишкової 
частини і сповільнюється міграція, збільшується кількість вуглеводнів із довжи-
ною ланцюга більше ніж С10, ароматичних і циклічних вуглеводнів, оскільки ви-
паровуються переважно низькомолекулярні вуглеводні. У результаті видалення 
найтоксичніших легких вуглеводнів зменшується токсичний вплив залишкового 
забруднення на мікроорганізми-деструктори, що полегшує мікробіологічну де-
градацію, але підвищується частка компонентів, менш летких і розчинних, тобто 
стійкіших до розкладання. Важкі фракції нафти можуть виводитись із ґрунту де-
сятками років. Тому вивчення і розробка екологічно нешкідливих прийомів при-
скорення деградації нафти у ґрунті є важливим завданням у вирішенні проблеми 
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рекультивації техногенно порушених земель. Необхідно підібрати такі методи ре-
культивації, які підвищували б активність мікробіоценозів, а отже, й прискорюва-
ли би процеси самоочищення ґрунтів.

Для проведення дослідження нами обрано два різновиди ґрунту: важкосу-
глинковий і середньосуглинковий, які штучно забруднювали нафтою в кількості 5, 
10, 15 % і залишали при температурі 15–20 ºС на тривалий час для природного 
вивітрювання нафтопродуктів, періодично контролюючи їх вміст гравіметричним 
методом. 

Фітотоксичність визначали використовуючи тест-об’єкти: льон звичайний 
(Linum usitatissimum L.), соняшник однорічний (Helianthus annuus L.) та гречку 
посівну (Fagopyrum vulgare St.).

Нами показано, що на процеси випаровування нафти з ґрунту суттєвий вплив 
має не лише температура середовища, а й, значною мірою, гранулометричний 
склад ґрунту і рівень забруднення.

Встановлено, що із важкосуглинкового нафтозабрудненого ґрунту нафта ви-
паровується більш активно, ніж зі середньосуглинкового. Це помітно вже з перших 
діб впливу абіотичних чинників на нафтозабруднені ґрунти. Наприклад, у разі за-
бруднення ґрунту нафтою в кількості 10 % на 8-му добу кількість залишкової нафти  
в середньосуглинковому зменшується до 8,90 %, а у важкосуглинковому – лише  
до 6,97 %.

Нами виявлено, що чим більший рівень забруднення, тим процес випарову-
вання нафти з ґрунту відбувається інтенсивніше. Так, за початкового вмісту нафти 
у ґрунті 15 %, нафти випаровується з ґрунту приблизно у 2–3 рази більше, ніж  
у разі забрудення 5 %. 

У процесі вивітрювання нафти з ґрунту зменшується також його фітотоксич-
ність. Тест-показники льону звичайного, соняшника однорічного та гречки посів-
ної на нафтозабруднених ґрунтах різної концентрації, які піддавалися випарову-
ванню, є вищими за відповідні тест-показники на свіжозабруднених нафтою ґрун-
тах тієї ж концентрації. Фітотоксичність тісно корелює з часовою динамікою ви-
паровування нафти з ґрунту. Така закономірність спостерігається у двох різнови-
дів досліджуваних ґрунтів.

Проведеними дослідженнями встановлено, що починаючи з 45-ї доби інтен-
сивне випаровування нафти припиняєтьсь, а це може вказувати на те, що легкі 
компоненти нафти вже вивітрилися, а у ґрунті залишилася важка фракція: смоли, 
асфальтени тощо. Тому наступний етап деградації нафти належить біотичним 
чинникам (мікроорганізмам, рослинам), які будуть розкладати більш важкі компо-
ненти нафти.

Отже, на основі проведених досліджень встановлено, що абіотичні фактори 
відіграють важливу роль у процесі їх природного відновлення. Доцільно перш ніж 
проводити рекультивацію нафтозабрудених ґрунтів, витримати їх протягом 45 діб, 
потрібних для випаровування летких компонентів нафти. Це зменшить токсич-
ність ґрунту і підвищить ефективність фіторекультивації. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ МОХІВ ІЗ РІЗНИМИ ЖИТТЄВИМИ СТРАТЕГІЯМИ 
З ФОНОВИХ І ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ВУГІЛЬНОГО ВИДОБУТКУ 

ДО ВПЛИВУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

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

e-mail: scherbachenko@ukr.net

Проблеми підвищення стійкості рослин в умовах техногенного навантажен-
ня на екосистеми зумовлюють актуальність вивчення механізмів адаптації рослин 
до впливу полютантів. Для оцінки толерантності мохів Bryum argenteum Hedw.  
і Funaria hygrometrica Hedw. до впливу важких металів досліджували проростан-
ня спор, регенераційну здатність вегетативних і генеративних клонів із різних міс-
цевиростань м. Львова та відвалу шахти “Надія” Червоноградського гірничопро-
мислового району (м. Соснівка). Культури отримували внаслідок проростання 
спор, регенерації виводкових бруньок і частин батьківських рослин на середови-
щах Кноп з 0,1–100,0 мкМ Pb(NO3)2 та без металу (контроль). Ріст і розвиток ре-
генерантів аналізували на моторизованому мікроскопі Axio Imager M1 (Сarl Zeiss).

Встановлено, що з підвищенням вмісту іонів свинцю в середовищі пригнічу-
валося генеративне розмноження мохів, знижувався відсоток проростання спор, 
сповільнювалася диференціація протонеми і швидкість розвитку гаметофорів, змен-
шувалися розміри клітин, кількість і розміри листків. Концентрація 100,0 мкМ 
Pb(NO3)2 у поживному середовищі виявилася сублетальною для моху B. argenteum, 
кількість пророслих спор і виводкових бруньок у зразків зі Львова знижувалася до 
23 %, а у зразків із території видобутку вугілля – до 29 %. Окрім того, вирощування 
регенерантів моху B. argenteum з території вугільного комплексу на нижчих концен-
траціях нітрату свинцю (0,1–1,0 мкМ) підвищувало їх стійкість до подальшого 
впливу вищих концентрацій металу (1,0–10,0 мкМ). Однак зі збільшенням трива-
лості вирощування на таких середовищах відбувалося побуріння і сповільнення 
росту рослин. У F. hygrometrica 10,0 мкМ Pb(NO3)2 призводила до загибелі регене-
рантів на стадії протонеми. Пересаджування регенерантів на середовища з вищи-
ми концентраціями іонів свинцю не сприяло підвищенню стійкості моху в умовах 
стресу.

Толерантність B. argenteum до дії свинцю була вищою, ніж F. hygrometrica, 
що, очевидно, зумовлено їх різними життєвими стратегіями. F. hygrometrica нале-
жить до життєвої стратегії видів-біженців, які швидко заселяють субстрат розсіяни-
ми дернинками, живуть недовго і продукують багато спор у перший рік, тоді як 
B. argenteum – вид-колоніст або поселенець, який легко заселяє техногенні субстра-
ти зімкнутими колоніями, займає місцевиростання довго і спороносить на 2–3-й 
рік. Мохи-поселенці, завдяки успішному вегетативному розмноженню з коротким 
циклом розвитку, краще адаптуються на посттехногенних територіях, а мохи-бі-
женці, завдяки високій репродуктивній здатності, успішно відтворюються за до-
помогою стійких спор. Отже, толерантність вегетативних і генеративних клонів 
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мохів B. argenteum і F. hygrometrica до впливу важких металів залежить від віку 
рослин, концентрації полютантів, а також життєвої стратегії виду та його місцеви-
ростання на фонових і антропогенно трасформованих територіях. 

МІКРОЕВОЛЮЦІЙНІ НАСЛІДКИ ТА ПРИРОДООХОРОННІ АСПЕКТИ 
ГІБРИДИЗАЦІЇ ВИДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Янчуков О. В.
Інститут біології хребетних, Академія Наук Чеської Республіки

Ústav biologie obratlovců Academii Věd České Republiki, v.v.i.
e-mail: yawa33@gmail.com

Міжвидова гібридизація є невід’ємною частиною еволюційного процесу: 
наслідками гібридизації можуть бути злиття видів у єдину популяцію, поглинання 
одного виду іншим, посилення репродуктивної ізоляції між видами, або довготри-
вала інтрогресія певних генів через вузьку зону контакту між ареалами видів [1]. 
Фактори, які визначають розвиток того чи іншого сценарію, можна умовно поді-
лити на генетичні й екологічні: якщо генетичні фактори зазвичай формуються 
протягом тривалого часу, то перебіг змін екологічних факторів у сучасних умовах 
є надзвичайно швидким. Як саме будуть змінюватися генетичний склад і ареали 
видів, що почали гібридизувати в минулому, і як проходитиме еволюція тих видів, 
що опинилися або опиняться в контакті внаслідок інвазій, антропогених змін 
ландшафту і кліматичних змін? [2–4]. Огляд літератури демонструє надзвичайну 
складність таких питань. Так, у “найгірших”, з природоохоронної точки зору, ви-
падках, інвазивна гібридизація призводить до зникнення місцевих популяцій зі 
звільненням і деградацією відповідної екологічної ніші [5, 6]. В інших прикладах, 
навпаки, гібридизація сприяє адаптації видів до змін ґабітату [7], або місцевий 
вид із обмеженим ареалом виявляється стійким до генетичної інвазії [8].  
У більшості ж випадків ми лише маємо можливість спостерігати інтрогресію ге-
нів у зоні контакту видів і робити припущення щодо їх подальшої еволюції [1, 9, 
10]. Розуміння перебігу таких різних сценаріїв розвитку потребує комплесного 
знання біології відповідних видів, але насамперед генетичних механізмів утво-
рення та підтримки гібридних популяцій. На основі літературних джерел і, част-
ково, власних даних 2000–2005 рр. з гібридної зони гірської (Bombina variegata) та 
звичайної (B. bombina) кумками в Українському Прикарпатті [10], я спробую 
cформулювати деякі перспективи досліджень у цій галузі та значення таких до-
сліджень у програмах збереження біологічного різноманіття.
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ПРО “ЧОРНИЙ” І “ЖОВТИЙ” СПИСКИ ФЛОРИ ШАЦЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Ященко П. Т.
Інститут екології Карпат НАН України

e-mail: home@mail.lviv.ua

Для відображення фіторізноманітності природоохоронних об’єктів, її зна-
чущості формують списки флори та рослинних угруповань і здійснюють їх все-
бічний аналіз. Зокрема, базуючись на таких документах, як “Червона книга Укра-
їни. Рослинний світ” та “Зелена книга України”, характеризують, перш за все, со-
зологічну складову фітобіоти об’єкта, визначають види флори та фітоценози, які у 
межах природоохоронного об’єкта підлягають охороні на державному рівні. На 
рівні регіональному созологічне значення об’єкта з’ясовують за даними аналізу 
наявних у обласних управліннях охорони природи “червоних списків” видів фло-
ри та “зелених” списків рослинних угруповань, які відображають охоронюване 
фіто– і ценорізноманіття на обласному рівні. 

Важливим у природоохоронному аспекті є також формування списків “об’єк-
тно рідкісних” видів і фітоценозів та списків “інтенсивно зникаючих” видів і угру-
повань [1–3]. 

У світовій практиці аналізу фіторізноманіття виділяють ще “чорний” список, 
до якого включають види, про які відомо, що вони були, але зникли з певної терито-
рії чи природоохоронного об’єкта. Так. для флори Шацького НПП таким видом 
може бути водяний горіх плаваючий (Trapa natans L.), який вказувався для озера 
Линовець, але зник на початку XIX ст. внаслідок вилову риби сітками і, відповідно, 
знищення особин цього виду [6]. Цей вид не віднайдений у межах Шацького парку. 

Останнім часом, крім созологічної характеристики фітобіоти, набуває важ-
ливості проблема “чужорідних видів”. Штучне впровадження чи природна поява 
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(інвазія) агресивних чужорідних видів є відображенням глобальних антропоген-
них і природних змін у рослинному покриві, призводить до істотних змін біоло-
гічного різноманіття та втрати економічної значимості екосистем. Іноді таке впро-
вадження може завдавати значних економічних збитків і навіть створювати небез-
пеку для здоров’я людей. Тому з’ясування прояву інвазій і поширення алохтонних 
представників флори, аналіз наявності адвентивних видів рослин, що проникли 
на територію природоохоронних об’єктів із віддалених місцевостей, і подальша 
поведінка яких або лишається нез’ясованою, або ж ці види є загрозою для здоров’я 
людини чи злісними бур’янами, є важливим напрямом ботанічних досліджень. 

Процес занесення чужорідних видів флори зараз є дуже потужним, оскільки 
значно урізноманітнилися чинники заносу. Посилилися міграційні та рекреаційні 
потоки населення, збільшилися транспортні торгівельні вантажопотоки, особливо 
перевезення овочів і фруктів у літні й осінні місяці, завдяки чому діаспори багатьох 
рослин потрапляють у нові місця, оселюються там і акліматизуються. Дуже часто 
такі заносні види значно посилюють процес синантропізації автохтонної флори, зу-
мовлюють її вульгаризацію, призводять до втрати специфічних регіональних еколо-
гічних і структурних рис. Тому контроль за чужорідними видами стає одним із про-
відних аспектів ботанічного моніторингу в природоохоронних об’єктах.

Особливо це стосується національних природних парків, у яких рекреаційне 
використання природних комплексів є провідною функцією і зумовлює сезонну 
появу значних міграційних потоків населення, посилюючи вірогідність заносу та 
розселення чужорідних видів флори, які можуть бути небезпечними для здоров’я 
відпочиваючих.

З огляду на це, ми пропонуємо формувати для природоохоронних об’єктів, 
окрім списків “червоного”, “зеленого”, “чорного”, “інтенсивно зникаючих видів” та 
“об’єктно рідкісних видів”, ще й “жовтий” список флори, до якого включати види 
рослин, наявність яких, перш за все, загрожує здоров’ю людини або ж ускладнює її 
господарську діяльність. Активність розселення таких заносних видів часто є дуже 
високою, що посилює їх функціональну роль у формуванні рослинного покриву. 

Аналіз флори Шацького НПП показав, що до “жовтого списку” треба насам-
перед включити карантинні види бур’янів. Таким видом у парку є амброзія полино-
листа (Ambrosia artemisiifolia L.), яка поширена в південно-східних областях Украї-
ни (Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій), а в інших є карантинним бур’яном. 
На півдні України цей екологічно небезпечний бур’ян, що походить з Північної 
Америки, масово засмічує зернові та просапні культури. Вид має дрібне насіння, що 
засмічує збіжжя. Життєздатність насіння у грунті – до 40 років, максимальна пло-
дючість понад 80 тис. сім’янок. Пилок амброзії у період її цвітіння викликає у лю-
дей алергію та бронхіальну астму, зумовлює так званий “амброзійний поліноз”. При 
цьому втрачається працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних 
шляхів та повіки, з’являється нежить і сльозотеча, розвивається астма. 

Амброзія тепер швидко й масово поширюється територією України. Так, за 
даними І. Сторчоуса [4], в Україні вид уперше було виявлено в 1914 р. у Дніпро-
петровській області, де німецький агроном Кріккер вирощував його як замінника 
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хіни. У 1925 р. амброзію було знайдено біля елеватора в м.Києві, а після 50-х років 
минулого століття вона стала інвазійним видом, що активно поширюється терито-
рією України. Зокрема, у м.Києві цей вид тепер часто трапляється масово на пус-
тирях і на кладовищах. 

За даними Державної інспекції з карантину рослин по Тернопільській об-
ласті амброзію вперше зареєстровано було у 2002 році на території Борщівського 
району, а тепер вид поширений у багатьох місцях Тернопільщини. Амброзія по-
ширилася у Рівненській області та на Волині, де вона відмічена нами в с.Суходоли 
Володимир-Волинського району на узбіччі автомагістралі.

У Шацьку амброзія полинолиста нами виявлена у 1980 р. на вулиці Озерній 
поблизу озера Чорне Велике. Значного поширення по території селища і парку за-
галом цей вид не набув, хоча дедалі частіше трапляється на прихатніх ділянках. 
Проте у навколишніх селах, наприклад, на сміттєзвалищі в с. Гута Ратнівського 
району, амброзія є масовим видом, що вже акліматизувався. Разом із адвентивним 
ехіноцистисом шипуватим, сиціусом кутастим та щирицею загнутою амброзія 
формує тут високозімкнуте рослинне угруповання. 

Іншим карантинним, небезпечним для людини, видом рослин є борщівник 
Сосновського (Heracleum sosnowskyi Mandenova). Цю рослину, родом в Північно-
го Кавказу, у 60-ті роки минулого століття впроваджували в сільське господарство 
України як силосну культуру. Борщівник Сосновського має високе (до 250 см) по-
рожнисте стебло і довгочерешкові, дуже великі, лопатеві листки в прикореневій 
розетці. Квітки дрібні білі, зібрані в складні зонтики до 40 см у поперечнику. 
Плід – двосім’янка. Загальна продуктивність борщівника може сягати 800 т зеле-
ної маси з гектара. У рослинах багато протеїну, вуглеводів, чимало цинку, міді, 
марганцю, достатньо кальцію, а за забезпеченням кобальту їх зелена маса набли-
жається до бобових трав. Квітки борщівника мають багато пилку і нектару, є до-
брими медоносами. Завдяки високому вмісту цукрів (19–23 % на суху речовину) 
борщівник легко силосується, і силос добре поїдають тварини. 

Проте цей експеримент зазнав невдачі, оскільки з’ясувалося, що після згодо-
вування коровам силосу борщівника молоко часто ставало гірким. Борщівник пе-
рестали культивувати також і через те, що сік рослини під час контакту зі шкірою 
людини викликає важкі дерматити, схожі на опіки. Причиною є кумарин бергап-
тен, мітиться у рослині. Кумарин різко підвищує чутливість шкіри до ультрафіо-
летових променів сонця. Після контакту з борщівником на шкірі під впливом со-
нячного світла може з’явитися спочатку почервоніння, а потім глибокі виразки, 
які довго (до 3-х місяців) не гояться. Особливо небезпечна ця рослина для дітей, у 
яких шкіра ніжна, а також для дорослих із рудим волоссям.

Вид легко дичавіє і проникає у природні екосистеми, його крилаті двосім’янки 
легко поширюються потоками повітря вздовж автомобільних і залізничних шля-
хів, заселяють узбіччя польових доріг і сільськогосподарські посіви. Борщівник 
часто з’являється на неугіддях, пригнічуючи інші рослини. У Шацькому НПП цей 
вид поширюється вздовж автотраси Львів-Брест (є локалітети за селом Піща), ін-
тенсивно розселюється в околицях села Гута (урочище “Клин” – біля шлюзу на 
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магістральному каналі) та в інших місцях. Борщівник потребує постійного моні-
торингу локалітетів трапляння та чисельності особин у них.

До жовтого списку флори Шацького НПП слід також включити ті адвентив-
ні види, що стали масовими бур’янами і ускладнюють господарську діяльність 
людини. Це, зокрема, галінсога дрібноквіткова, що засмічує посіви просапних 
культур, особливо картоплі; золотарник канадський, що швидко поширюється на 
смітниках і на антропогенно трансформованих ділянках. Масовими бур’янами є й 
злинка канадська, що часто формує монодомінантні високозімкнені угруповання 
на місці посівів жита, а також стенактис однорічний, який на значних площах став 
типовим домінантом перелогів. Видом, що інтенсивно поширюється, є також ін-
тродукований в Україну клен ясенелистий.

Заслуговують на увагу як небезпечні, так і деякі аборигенні види рослин, зо-
крема шкідливі для людини (кукіль звичайний, паслін чорний) та отруйні для ху-
доби – цикута отруйна, чемериця Лобелійова, лутига списовидна, блекота чорна 
та інші. Проте ці види лише зрідка відзначаються значним збільшенням кількості 
особин. Прямої загрози людині, на відміну від амброзії та борщівника, вони не 
становлять. 

Зауважимо також, що зі зміною форм землекористування на Шацькому по-
озер’ї значно посилилася активність розселення і багатьох аборигенних видів рос-
лин, що особливо помітно на старооранках, пасовищах, на занедбаних луках та 
осушених болотах. Такими у флорі Шацького НПП є цмин пісковий, буркуни бі-
лий і жовтий, щавель гороб’ячий, куничник наземний, полин звичайний, волошка 
рейнська, гірчак почечуйний, кропива дводомна, болиголов плямистий та інші 
види, що на колишніх орних землях і луках стають домінантами трав’яного по-
криття, формують високозімкнені, часто моновидові угруповання. Ці “прогресую-
чі” види також потребують моніторингу подальшої їх поведінки, аналізу змін 
функціональної ролі в екосистемах парку. 
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