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протидії негативним наслідкам урбанізації. Тому діагностика фізіологічного стану рослин, оцінка 
середовищестабілізаційної ефективності насаджень, як і стану довкілля загалом, є актуальними науковими і 
практичними проблемами сьогодення. 

Мета роботи: діагностика фізіологічного стану дерев для оцінки їхньої адаптивної здатності до 
комплексного урбогенного забруднення міського середовища. 

Методика досліджень передбачає рекогносцирувальні обстеження насаджень чотирьох еколого-
фітоценотичних поясів Львова: вулиці; парки; сквери; приміський ліс. Активність фотосинтетичного апарату 
рослин досліджено методом фотоіндукованої флуоресценції хлорофілу. Математичні моделі графіків 
кінетики флуоресценції виконані в Excel, з використанням програми “Graph2Digit”. Об’єктом дослідження 
вибранно вуличні насадження липи дрібнолистої, відібрані в чотирьох еколого-фітоценотичних поясах 
Львова, сформованих природними і штучними деревостанами. Предмет досліджень – загальні функціональні 
зміни в асиміляційному апараті липи дрібнолистої у різних екологічних умовах, визначених за комплексом 
фотобіологічних параметрів. 

Результати досліджень кінетики індукційних переходів флуоресценції хлорофілу (ФХ) показали, що 
початкове наростання інтенсивності флуоресценції відмінне для дерев, взятих у різних урбогенних умовах. 
Найбільший індукційний максимум спостерігається у рослин приміського лісу, що зазнає мінімального 
урбанізаційного впливу. Найменший – з вуличної посадки, що несе максимальне антропогенне навантаження. 
Зниження максимуму індукції ФХ вказує на зміни активності донорної частини фотосистеми ІІ. Погіршення умов 
місцезростання, крім зміни амплітуди ФХ, супроводжується характерними змінами кінетики фотоіндукованих 
переходів ФХ. У даному випадку спостерігається зменшення амплітуди другого максимуму ФХ. 

Характер спаду інтенсивності ФХ дає можливість оцінити функціонування фото син те тичного апарату 
шляхом визначення індексу життєвості (Rfd). Ця характеристика потен ційної активності фотосинтетичного апарату 
визначається відношенням Rfd = fd/fs, де fd = fm–fs параметр зниження флуоресценції від максимального значення 
(fm) до стаціонарного (fs) рівня фонової флуоресценції. Значення параметра (Rfd) визначене для рослин, що 
ростуть у типових природних і урбанізованих умовах деревостанів, дає інформацію про максимальну потенційну 
активність первинних процесів фотосинтезу й узгоджується з результатами вимірювання пігментного 
комплексу. Зі збільшенням напруженості екологічного фактора середовища фіксується зменшення значень 
Rfd, що відображає зниження потенціальної активності фотосинтетичного апарату. 

Висновки і перспективи подальших досліджень передбачають вирішення завдань встановлення причинно-
наслідкових зв’язків виникнення аномалій інтегральної інформації про стан рослин, ознаки і властивості 
об’єктів біофізичного моніторингу довкілля. 
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Shtyk O., Mamchur Z. SEASONAL DYNAMICS OF MUROID RODENTS OF THE NATURAL 
RESERVATUS CHERVONE (NATIONAL PARK “DNISTER KANYON”). The investigations were held seasonally 
in 3 biotopes within the period of autumn 2017, summer 2018, autumn 2018. Teriofauna of “Dnister Canyon” near 
Dzhurynskyi waterfall represented by 6 species – Sylvaemus tauricus Melchior, S. sylvaticus L., Apodemus agrarius 
Pall., Myodes glareolus Schreber, Microtus arvalis Pall., Micromys minutus Pall. 

Мишоподібні гризуни є основою живлення для багатьох тварин. За видовим складом, різноманітністю і 
чисельністю займають перше місце серед ссавців різних біогеоценозів Поділля. НПП “Дністровський каньйон” 
створений у 2010 р. та на даний момент немає ґрунтовних досліджень, що стосуються мишоподібних гризунів, 
тому актуальним є їхнє вивчення саме на цій території. 

Дослідження в НПП “Дністровський каньйон” розпочали на території урочища Червоне, що у 
Заліщицькому районі Тернопільської області. Метою роботи є визначення видового складу та сезонної динаміки 
чисельності угруповань мишоподібних гризунів урочища. Матеріал збирали протягом 2017–2018 років 
поблизу Джуринського водоспаду. Дослідження видового складу та чисельності проводили, використовуючи 
живоловки фабричного зразка. Пастки виставляли в лінію у межах однорідного біотопу. Перевірку пасток 
проводили раз на добу (Загороднюк 2012). Усього за період дослідження відпрацьовано 600 пастко-діб. 

Для визначення видового складу мишоподібних гризунів на дослідженій території заклали три пробні 
ділянки (Стецула 2007). Облік мишоподібних гризунів проводили у межах трьох основних біотопів урочища: 
грабовому лісі, на пасовищі та у заплаві річки Джурин. У жовтні 2017 р. виявили п’ять видів мишоподібних 
гризунів, зокрема, у грабовому лісі – дві особини Sylvaemus sylvaticus L. та по одній особині S. tauricus Melchior 
і Myodes glareolus Schr. На заплавній ділянці річки Джурин – по три особини Sylvaemus tauricus, Myodes 
glareolus, Apodemus agrarius Pall. та дві особини – Sylvaemus sylvaticus. На пасовищі відловили представників: 
S. tauricus (2 ос.), Apodemus agrarius (4 ос.) та Microtus arvalis Pall. (1 ос.). Дослідження на цих же ж ділянках 
продовжили влітку 2018 року. У грабовому лісі виявили тільки два види: Sylvaemus tauricus (2 ос.) та Myodes 
glareolus (1 ос.). У заплаві – п’ять особин, які належали до трьох видів: по дві особини Sylvaemus tauricus та 
одна особина Myodes glareolus. На пасовищі – Apodemus agrarius (9 ос.) та Microtus arvalis (2 ос.). Під час 
обліків восени 2018 року у грабовому лісі виявили по дві особини Myodes glareolus та Sylvaemus tauricus і одну 
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особину S. sylvaticus. На заплавній ділянці – п’ять видів, а саме: S. tauricus (4 ос.), S. sylvaticus (1 ос.), Myodes 
glareolus (3 ос.), Apodemus agrarius (3 ос.) Micromys minutus Pall. (1 ос.). На пасовищі відловили вісім особин 
мишоподібних: Apodemus agrarius (4 ос.), Microtus arvalis (3 ос.) та Sylvaemus tauricus (1 ос). 

Таким чином, на пробних ділянках трьох біотопів за весь період дослідження виявили 64 особини 
мишоподібних гризунів, які належать до шести видів. Найбагатшою за видовим складом і чисельністю 
мишоподібних гризунів є заплавна ділянка, де виявили 27 представників п’яти видів: Sylvaemus tauricus (33 %), 
і Myodes glareolus (26 %), Sylvaemus sylvaticus (18 %), Apodemus agrarius (18 %) та Microtus minutus (5 %). На 
пробній ділянці в межах пасовища – 26 представників трьох видів: Sylvaemus tauricus (12 %), Apodemus agrarius 
(65 %) та Microtus arvalis (23 %). У грабовому лісі відловили 11 особин чотирьох видів. Найчастіше траплялися 
Sylvaemus tauricus (45 %), менше – S. sylvaticus (27 %) та Myodes glareolus (18 %) і поодиноко Apodemus agrarius 
(10 %).


