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ЩО МИ ОХОРОНЯЄМО НА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ?
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CONSERVATIVE TERRITORIES? The problem of biodiversity conservation on
the territories of nature protective fund is considered. The assumption that the
presence of nature protective territories doesn’t guarantee the biodiversity
conservation in fact is drawn.
Keywords: territory, nature protective fund, biodiversity, conservation.
Поставлене в заголовку замітки питання для більшості спеціалістів
природоохоронної справи може видатись абсурдним, а автор такої замітки –
далекий від суті предмету обговорення. Нагадаю, що природно-заповідні
території створені з метою збереження унікальних і типових природних
ландшафтів, генофонду рослин і тварин, сприятливих екологічних умов,
сприяння збереженню, відтворенню та збагаченню відновлювальних природних
ресурсів, збереженню природних і слабко окультурених ландшафтів для
оздоровлення та відпочинку людей [1]. Слід вказати, що теорія заповідних
територій, їхня типологія тощо достатньо повно розроблена і законодавчо
підкріплена [2].
Я не буду описувати типологію заповідних об’єктів, їхнє науководослідницьке та рекреаційне значення. Але зупинюся на таких питаннях: поперше – чи можна на заповідних територіях зберегти унікальні й типові
ландшафти, по-друге – чи можна зберегти генофонди рослин й тварин, і потретє – зберегти сприятливі екологічні умови (напевне, для рослин і тварин).
Щоб відповісти на ці питання звернемося до визначення, що таке ландшафт?
Ландшафт – це складна географічна система, усі складові частини якої увесь
3
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час взаємодіють між собою, постійно обмінюються речовиною та енергією [3].
Детальніше, поняття ландшафту як екосистеми розвинув М. Голубець [4].
Згідно з М. Голубцем елементарний ландшафт повинен охоплювати хоча б два
біогеоценози. Найменшим природно-територіальним комплексом ландшафту
вважають фацію [4]. Ландшафти можуть бути різних розмірів, від окремих
вершин гір до фізико-географічного округу [5], відтак малоймовірно щоб на
заповідній території можна зберігати географічний округ, враховуючи реалії з
дефіцитом землі в Україні. Наступне, будь-який ландшафт має властивий йому
ареал, який можна окреслити на мапі. Постає питання, наскільки ландшафти,
які охороняють вписуються у межі заповідного об’єкту.
Перейдемо до другого питання, власне збереження генофондів рослин і
тварин. Згадаємо, що вмістилищем генофонду є популяція, а генофондів –
популяційне різноманіття рослин і тварин. Постає питання наскільки повно
вивчена популяційна організація видів рослин і тварин, які насамперед
потребують охорони і власне, з метою їхнього збереження організовані ті чи
інші заповідні території. Ми притримуємося думки, що на охорону
заслуговують популяції, які є елементарними одиницями еволюції, тобто
природно-історичної популяції, здатні до самовідновлення і життєздатні [6].
Інші групи особин популяційних видів також можуть бути об’єктом охорони,
але постає питання, яка їхня еволюційна перспектива? Збереження популяцій
протягом еволюційного часу в значній мірі залежить від стану їхніх оселищ
(екосистем), тенденції змін в часі тощо [7]. Оскільки оселище для популяції –
це біотичне й абіотичне середовище її існування, то зберігаючи його, це
фактично збереження живого.
Власне на ці два питання, які були поставлені мною на початку цієї
замітки: збереження ландшафтів й генофондів на заповідних територіях, я не
знайшов відповіді. У мене склалося уявлення, що збільшення заповідних
територій автоматично призведе до збереження біотичного й ландшафтного
різноманіття. Це занадто оптимістично. Єдине, що можна стверджувати зі
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стовідсотковою ймовірністю, це те що збільшення заповідних територій сприяє
збереженню функціонування різноманітних екосистем із притаманними їм
функціями (послугами). Для того, щоб мати таку ж впевненість щодо
збереження на заповідних територіях ландшафтів й генофондів рослин і тварин
й екологічного середовища, то потрібно спочатку дослідити, що власне на
заповідних територіях представляють собою конкретні ландшафти і що ми
зберігаємо із генофонду рослинного й тваринного світу: абстрактні види, групи
особин популяційного рангу чи природно-історичні популяції, ценопопуляції,
зграї, сім'ї, колонії і т. д.
Єдине, що не викликає сумніву, це те, що природно-заповідні території
повинні стати пріоритетними під час вивчення популяційної організації видів,
структури й функцій оселищ, екосистем, їхньої динаміки, та базою для втілення
активних методів охорони й збереження та збагачення біорізноманіття.
1. www.esu.com.ua [електронний ресурс]
2. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 [електронний ресурс]
3. www.novageografia.com [електронний ресурс]
4. Голубець M. A. Екосистемологія. Львів: Місіонер, 2000. 315 с.
5. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука,
1978. 318 с.
6. Сулея М. Жизнеспособность популяций: Природоохранные аспекты /
ред. М. Сулея. М.: Мир, 1989. 224 с.
7. Царик Й. В. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій
Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / за ред.
Й. В. Царика. Львів: Сполом, 2016. 120 с.
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ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
НА ЛІСОВИХ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
Козловський М.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: ecoinst08@ukr.net
M. Kozlovskyy. APPROACHES TO CONSERVATION OF ECOSYSTEM
DIVERSITY IN THE FOREST PROTECTED AREAS OF UKRAINE.
Protected forests have to be divided onto three categories: absolutely protected – does
not need any intervention; ultimately protected – available for active nature
conservation means; specially protected or secondary forests – need an intensive
human intervention. The three levels of biodiversity conservation considered:
organism, population, ecosystem level. It is shown, that each of biogeocoenosis types
(ecosystem level) is characteristic by its own biotic community with special structurefunctional organization.
Keywords: forest ecosystems, protected areas, biodiversity, conservation.
У Карпатському регіоні, нещодавно, на території господарських лісів
виділено майже 100 тис. га пралісів, квазіпралісів чи природних лісів, які
заслуговують на особливу охорону як найефективніша форма збереження
біорізноманіття природних екосистем й еталони ведення лісового господарства
в майбутньому. Разом із цим у сучасних межах заповідних територій
розташовано багато вторинних екосистем, які не можуть бути збережені
шляхом пасивного заповідання і постійно змінюються під впливом природних
сукцесій.
Особливо актуальне це питання для регіональних природоохоронних
об’єктів, які у багатьох випадках створені помилково. Наприклад, території та
об'єкти природно-заповідного фонду ДП «Славське лісове господарство» мають
13 об’єктів, із яких 9 – створені у «старовікових високопродуктивних
6
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насадженнях ялини європейської», які натепер всихають й потребують
вилучення з природоохоронного фонду.
Така ситуація у лісових регіонах не поодинока, навпаки – типова, тому
першочерговим завданням у справі охорони природи має бути зміна підходів до
створення природоохоронних об’єктів. Існуючі натепер в Україні вимоги щодо
створення природоохоронних об’єктів базуються, в основному, на збереженні
«червонокнижних видів», деякі з яких на деградованих чи штучно сформованих
людиною територіях нерідко більш чисельні ніж у природних екосистемах.
Тоді як основою для створення природоохоронних об’єктів мають бути не
популяційні характеристики тих чи інших видів, а біотична система вищого
ієрархічного рівня – екосистема, а основним критерієм має бути не відсоток
заповідності території, а природність екосистем.
Існуюча натепер ситуація з наявністю вторинних лісів на природоохоронних територіях вимагає активних дій у декількох напрямах: або зміна
статусу природоохоронних об’єктів і переведення їх у статус господарських
лісів, або застосування в них активних форм охорони природи для відновлення
природної структури лісів. Окрім цього, необхідно переглянути підходи як до
створення природоохоронних об’єктів у майбутньому, так і до застосування
науково обґрунтованих заходів для відновлення природних екосистем на
існуючих заповідних територіях. Особливо важливою у цьому аспекті є роль
природних національних парків, які повинні мати розроблені довгострокові
плани збереження й відновлення природних екосистем.
На наше переконання, найменшою класифікаційною одиницею екосистем,
яку потрібно використовувати на практиці, є «тип біогеоценозу», який
територіально співпадає з рослинною асоціацією (типом фітоценозу) і
відповідає поняттю «тип лісу». Сам вибір класифікації для цього може бути
різний і вдосконалюватися з часом.
Якщо брати за основу роботу З. Ю. Герушинського (1996), то під охорону
в Українських Карпатах потрапляють 78 типів лісу, тоді як М. А. Голубець
7
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(2016) на ці й же території виділив 106 типів лісу, які відповідають типу
біогеоценозу. Очевидно, в майбутньому більша кількість критеріїв для
проведення класифікації чи знання про варіабельність типів лісу дозволить
виділити ще більше різноманіття лісових екосистем для їх охорони. Проте,
основним критерієм при прийнятті рішення щодо збереження лісових
екосистем має бути лише один – природність екосистеми.
Натепер наші знання про природність екосистем досить обмежені.
Основним критерієм є відповідність структурної організації конкретного
деревостану певному типу лісу. Оскільки встановлення типу лісу проведене
людиною, то не виключені варіанти, що описаний не сам тип лісу, а лише
окрема його стадія розвитку чи відновлення після господарського втручання в
минулому. Це можна зробити лише методами біоіндикації стану природності
екосистеми. У цьому напрямі є певні напрацювання науковців, які засвідчили
свою ефективність і знайдуть застосування у природоохоронній справі в
майбутньому.
Ліси у заповідній зоні мають бути поділені на декілька категорій: перша –
це праліси або ліси абсолютного заповідання, які не потребують жодного втручання. Друга – це квазіпраліси і ліси, які відновилися природним шляхом, чи
структура яких наближена до природних на постійно залісених територіях –
ліси умовного заповідання, у яких можуть бути застосовані заходи з елімінації
інтродукованих видів чи інші форми активної охорони, які сприятимуть
відновленню природної структури лісів. Третя – вторинні ліси, або ліси
особливого заповідання, які потребують переформатування із застосуванням
активних форм охорони, у тому числі й вирубування, зокрема інтродукованих
видів деревних порід.
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МУЗЕЙНА ВАЛОРИЗАЦІЯ ПРИРОДНИЧОЇ СПАДЩИНИ
ЗА УМОВ ФРАГМЕНТАЦІЇ УГРУПОВАНЬ
Чернобай Ю.
Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів
e-mail: yuchor@smnh.org
Yu. Chernobay. MUSEOLOGY VALORIZATION OF THE NATURAL
HERITAGE

UNDER

CONDITIONS

OF

THE

COMMUNITY

FRAGMENTATION. The article deals with the introduction of the chronotope
theory into the actual conditions of nature conservation objects, which has a direct
relation to the tourist attractiveness of the evaluated settlements. Such a combination
is a specific museum-tourist valorisation. The neomuseum (ecomuseum) conception
gives a set of situations in the network of chronotops and clusters of museum objects
and the environment. For the museum space, both synecological taxons and unique
artifacts, as carriers of non-material values in the composition of these taxons, are
important.
Keywords: valorisation, natural and cultural heritage, material values, intangible
values, fragmentation of settlements.
Сьогодні все більш очевидними стають ознаки глибинної трансформації
музейної справи, особливо в тих країнах, де вирішальне слово має громада, або,
у звичному для нас звучанні, місцеве самоврядування. На конференції
«Communicating the Museum» (CTM), у 2011 році в Дюссельдорфі, прозвучала
тема «Музей і ти» [3]. Згідно з нею поняття музейної аудиторії зникає. Є музей
і є конкретні відвідувачі. І завдання музею – встановити ці тисячі діалогів. Про
такий апофеоз індивідуалізму також вказує професор Т. Шола з Загреба
(Хорватія) [5;6]. Діалоговий режим в музейній інтерпретації цілковито підпадає
під положення теорії хронотопу. Цей аспект музейної комунікації був
розглянутий нами раніше [4], коли йшлося про вживання теорії хронотопу
9
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стосовно натурних умов природоохоронних об’єктів, тобто поза стінами музею.
Це, у свою чергу, прямо стосується туристичної привабливості даних оселищ.
Наслідком такого діалогу постає досить специфічна музейно-туристична
валоризація, за созологічною трактовкою цього поняття. Відомо, що
валоризація – це заходи з переоцінки або підвищення вартості товарів, цінних
паперів та іншого капіталу. У сучасній економічній науці прийнято термін
«valorisation», що означає «процес із збільшення основного капіталу» [1].
Ключовим є слово «заходи», бо без певних вкладень (матеріальних чи
нематеріальних) жодної валоризації не буде. У понятті «природно-культурна
спадщина» матеріальні та нематеріальні чинники валоризації тісно сплетені,
оскільки саме поняття спадщини вже передбачає встановлення її вартості [8].
Наукова цінність об’єктів спадщини нам відома з наукових, науковопопулярних та довідкових видань, тоді як про реальну грошову вартість
спадщини йдеться лише у спеціалізованих працях, до яких великого інтересу не
відчувається. Значною мірою це існує через брак відчуття власності на
«загальну» спадщину, бо «то не моє, і чого його берегти».
Індустрія туризму є чутливим індикатором ставлення суспільства до
загального руху культури у бік автономізації особистості, тобто до
індивідуалізації попиту. З’явився новий тип туриста – добре інформованого,
досвідченого, незалежного, такого, що критично ставиться до пропонованих
туристичних послуг. Він більш вибірковий і вимогливий до пропозицій, а
головне – орієнтований на самостійну побудову програми своєї подорожі, на
прояв індивідуальності та відхід від пересічних стандартів. Вже не людина
призначена для пізнання світу, а світ призначений для неї. Музей все частіше
трактується як розвага. Головним джерелом вражень стають тепер різні
інформаційні поля. Все більш значущою стає мандрівка – як «пошук себе», в
ході якої пізнаються нові соціальні, культурні та особисті ролі, ламаються
стереотипи, губляться звички і усталені норми поведінки. Враження, що
притягають сучасну людину до подорожі, є не тільки зовнішні, а й внутрішні,
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можливість виявити самого себе – зміненого, не через пізнавальні, але через
чуттєві чинники [7]. Однак, у перенасиченій модернізмом культурі, де людина
відчуває

потужний

інтелектуальний

пресинг,

консервативне

музейне

середовище стає для туриста дійсно ексклюзивною зустріччю, особливим
переживанням. Найбільш поширений сьогодні формат музейного туризму
орієнтований на некласичні музейні практики. Неомузейна (екомузейна) сфера
формує безліч ситуацій, інтегруючи мережевий простір між музеєм і життям,
узгоджуючи споглядання та дію, створюючи віртуальні образи обох частин
хронотопу. Залежно від профілю і тематики музею, його місця розташування,
архітектурних

особливостей

і

багато

іншого,

генерується

туристична

пропозиція, де змикаються музейна специфіка (особистий розвиток) з
туристичним

інтересом

(бізнес),

нематеріальне

з

матеріальним.

Таке

сполучення підпадає під категоризацію кластера [2].
Варіанти музейно-туристичного кластера невичерпні. Це переважно
етнографічні чи господарчі теми, коли музей експонує в реальність культурні та
ужиткові традиції свого регіону. Помітно, що музей у своєму прагненні
догодити запитам туріндустрії знову обирає статус кунсткамери – «кабінету
рідкостей», в якому превалює емпіризм. На маргінесах культури множаться і
клонуються так звані музейні симулякри. Зазвичай, це «квазімузеї» – музеї без
історії, без фондів, без постійного місця, без зберігача. Вони не здатні бути
чинниками валоризації, оскільки не містять нарративу спадщини, вони не
мають вартості об’єкта, а лише його віртуальний образ. Приклади туристичної
експлуатації музейної ідеї – це «музеї» кави, шоколаду, сала, вареників, сиру,
вина, парфумів, хліба тощо.
Варіантом музейно-туристичної валоризації природного середовища
виступають об’єкти, які ухвалою ІКОМ долучені до числа музеїв. У вітчизняній
типології вони розглядаються як один з видів установ музейного типу, до яких
належать пам’ятки природи, зокрема – регіональні ландшафтні парки. Статус
«постійної експозиції» реалізується на цих територіях у вигляді унормованих
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екологічних стежок та локальних інформаційних центрів з елементами
музейної експозиції.
Окремого розгляду заслуговує валоризація фрагментованих теренів.
Проблема збереження фрагментів передбачає увагу не тільки до таксономії,
популяційної структури, повночленності тощо. Важливо оцінити здатність
ценотичних елементів до самовідновлення у рамках вцілілого фрагменту та
подальшої демутації (сукцесій). Ті, хто вирішує зберігати не набір таксонів, а
умови для їх відновлення, виявляють респект до минулого не за рахунок
примарної консервації традиційних реліквій, а за рахунок їх поновлення у
змінених умовах.
Якщо йдеться про живі організми, заповідання стосується, скоріше,
процесу, ніж матеріальних елементів. Коли організм природно чи силоміць
позбавлений життя, ні муміфікація, ні таксидермія не здатні зберегти те, що
уявлялося найбільш цінним в живій істоті. Тому зусилля по збереженню
природи мають бути зосереджені на видах, угрупованнях, а не поодиноких
організмах. Адже біосфера постійно компенсує втрачені види та екосистеми
новими формаціями живих організмів, які виявляються не менш різноманітними і готовими адаптуватися до нових умов [9]. Красномовним
аргументом таких позицій є зникнення популяцій червонокнижних видів
рослин унаслідок зняття антропогенного пресу на землях, вилучених з
пасовищного та сінокісного використання.
Підсумок полягатиме у наступному:
• Пізнавальні потреби різних груп громади разом з чинниками довкілля
інтегруються у спадщину з підвищеною вартістю, що кладеться в основу
природничо-музейної валоризації.
• Подібність природних умов, подібні ідеали майбутнього неодмінно
спонукають до зв’язків у сфері транскордонного співробітництва між музейнотуристичними кластерами сусідніх країн.
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• Для ефективної верифікації природничо-музейної спадщини потрібні
законодавчі ініціативи щодо фінансових повноважень органів самоврядування,
на кшталт країн, суміжних із західними теренами України.
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СУКЦЕСІЇ ТАКСОНОМІЧНИХ ГРУП МЕЗОФАУНИ У ПРОЦЕСІ
МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДСТИЛКИ СОСНОВИХ ЛІСІВ
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Білецький Ю., Білецька М.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
e-mail: yura.lytsk@gmail.com
Y. Biletskyi, M. Biletska. THE SUCCESSIONS OF THE TAXONOMIC
MESOFAUNA GROUPS IN THE PROCESS OF THE MINERALIZATION
OF THE LITTER OF THE PINE FORESTS OF THE SHATSKY NATIONAL
NATURE PARK. It was analyzed the participation of the taxonomic mesofauna
groups in the successional changes of the destructive block of the litter of the pine
forests of Shatsky National Nature Park. It is established the differences of the rates
of the decomposition and species diversity in the oak-pine forests and pine forests
with the different moisturizing regimes.
Keywords: succession, mesofauna, pine forests, Shatsky National Nature Park.
Стабільність природних екосистем у значній мірі залежить від
функціонування їхнього деструкційного блоку, який замикає біотичний
колообіг. Прямі та опосередковані взаємодії різних груп редуцентів, зокрема
вплив мікроартропод та мезофауни на відмерлу органіку і мікрофлору, яка на
ній розвивається у значній мірі визначають швидкість розкладу і динамічні
процеси у підстилці й ґрунті [3]. Водночас зміни в органічному субстраті
спричиняють направлені зміни угруповань самих безхребетних. Н. М. Чернова,
яка детально досліджувала закономірності сукцесій угруповань безхребетних в
рослинному опаді, показала, що безперервна сукцесійна динаміка дозволяє
підтримувати відносно стабільну структуру горизонтів підстилки [2]. Таким
чином, вертикальна диференціація є, по суті, просторовим виразом сукцесії.
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Послідовність сукцесійних змін у деструкційних структурах мікрофлори та детритному субстраті має безліч варіантів, різних пристосувань і
особливостей. Однак завжди діяльність одних популяцій сапротрофів є
передумовою для реалізації функціональної програми інших популяцій.
Н. М. Чернова вказує, що у процесі еволюції сформувався конвейєрний
характер трансформації рослинних решток у біогеоценозах [2].
У досліджених нами соснових біогеоценозах деструкція рослинного
опаду у значній мірі визначається діяльністю сапротрофного блоку мезофауни.
Домінуюча роль у фрагментації свіжої підстилки дубово-соснових
суборів парку належить гломерисам, ківсякам і люмбріцідам. Супердомінантами у сирих і вологих суборах є гломериси, які у вологому дубово-сосновому
суборі становлять 18 ос./м2, у сирому дубово-сосновому суборі осушеному –
16 ос./м2, у сирому дубово-сосновому суборі – 12 ос./м2. Ківсяки представлені
меншою кількістю – 1,6–4,8 ос./м2. Активну участь у фрагментуванні підстилки
беруть і дощові черв’яки, кількість яких у цих суборах становить 2,7–6,4 ос./м2.
У сирих суборах до мезосапрофагів приєднуються слизняки, які трапляються
зрідка (1 ос./м2), у вологих суборах вони не виявлені. Проте у вологих суборах
до сапротрофного блоку приєднуються таргани (2–3,2 ос./м2).
У свіжих суборах домінантними є ківсяки (10,4 ос./м2); дощові черв’яки і
таргани трапляються рідше, кількість їх приблизно однакова – 2,7 ос./м2.
Досліджені нами свіжі субори – це вторинні біогеоценози, у мезофауні яких
сапрофаги становлять невелику частку (17,5–36 %), зате збільшується кількість
фітофагів (28–41 %).
Сапротрофний блок мезофауни представлений комплексом із підстилкових та ґрунтово-підстилкових екологічних груп. Підстилка, яка виконує
одночасно роль середовища існування і трофічної бази фітосапрофагів і
детритофагів, приваблює значну кількість безхребетних. Одні з найбільш
енергійних руйнівників підстилки – це гломериси, домінування яких ми
відзначаємо для вологих і сирих суборів. Вони разом із ківсяками, дощовими
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черв’яками та мікроартроподами (головно кліщами) є первинними руйнівниками підстилки. В. В. Іванців відзначає, що у процесі живлення дощових
черв’яків відбувається потрапляння разом з органічними рештками і мікроорганізмів [1]. Фрагментування рослинного опаду і розщеплення високомолекулярних сполук формують копрогенний шар, який збагачений мікрофлорою.
Вторинні руйнівники завершують деструкцію високомолекулярних
органічних сполук компонентів рослинних тканин, які не були перетравлені
первинними руйнівниками і мікрофлорою [3]. Завершення мінералізації
рослинного опаду відбувається за посередництвом вторинних деструкторів та
копрофагів. Найактивнішими серед них є личинки жуків, диплоподи і
мікроартроподи (кліщі, колемболи та ін.) [4]. Трофічна активність кліщів і
колембол має значення в механічній переробці органічного матеріалу [4].
Виїдаючи розм’якшені бактеріями і грибами рослинні тканини і руйнуючи
екскременти більших безхребетних, вони значно збільшують поверхню,
доступну для впливу мікроорганізмів і вилуговування, що додатково
прискорює руйнування [5].
Розкладання екскрементів фітофагів забезпечують у значній мірі личинки
жуків, які мають відповідний ротовий апарат, набір целюлозолітичних
ферментів і симбіотичні зв’язки з мікрофауною, яка підсилює трофічні
можливості сапрофагів [3].
У досліджених сосняках Шацького національного природного парку
можна встановити певний ряд із ділянок, які достатньо різняться: свіжий –
сирий – вологий субір. У цьому ряду спостерігається найтриваліша сукцесія з
повільними темпами розкладу органіки і бідністю видового різноманіття у
свіжому суборі та поступова зміна на короткотривалі сукцесії із швидшими
темпами

розкладу

та

більшою

видовою

зоодеструкторів у сирому та вологому суборах.
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СКЛАД ТА ЗМІНИ ТРЬОХ ГЕМІКЛОНАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙНИХ
СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»
Біляєв І., Бондаренко Г., Гарбуз Д., Дрогваленко М., Сєрватовська Є.,
Сударенко Ю., Тепленко Ю., Федорова А., Шабанов Д.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків
e-mail: annaph94@gmail.com, shabanov@karazin.ua
I. Biliaiev,

H. Bondarenko,

D. Harbuz,

M. Drohvalenko,

Y. Siervatovska,

U. Sudarenko, U. Teplenko, A. Fedorova, D. Shabanov. COMPOSITION AND
CHANGES OF THREE HEMICLONAL POPULATION SYSTEMS OF
WATER FROGS FROM NNP «GOMILSHANSKI LISY». Three R-E-Ep-HPS of
Siverskyi Donets center of Pelophylax esculentus complex diversity have been
studied. Each system has specific features of composition and dynamics. HPS of the
Iskov pond approximates to E-HPS; HPS of the Koryakiv Ravine’s pond and the
Lower Dobrytskyi pond belong to E-Ep-HPS. HPS number of the Iskiv pond’s HPS
is evaluated as 374±143, and for the Lower Dobrytskiy pond – 1264±619 individuals.
Keywords: Pelophylax esculentus complex, hemiclonal population systems,
diploids, triploids, Kharkiv region.
Гібридогенний комплекс зелених жаб Pelophylax esculentus complex
складається з Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), Pelophylax ridibundus
(Pallas, 1771) і їх геміклонального гібриду, для якого використовують подібну
до видової назву – Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Його представники
утворюють різні геміклональні популяційні системи (ГПС). Ми працювали в
R-E-Ep-субрегіоні Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб, де
відсутні P. lessonae і в багатьох ГПС наявні триплоїдні P. esculentus [8].
В Іськовому ставку (N 49°37'38», E 36°16'60») та ставку Корякового яру
(N 49°36'57», E 36°18'44») в 1995 р. Г. А. Лада [5] зареєстрував E-HPS (за
сучасними позначеннями), тобто ГПС виключно з диплоїдних P. esculentus.
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В 1996 р. в Іськовому ставку було знайдено єдиного триплоїда [3]. В 2000 р.
ставок було спущено; після його відновлення склад ГПС в ньому змінився.
Ймовірно [6], у 1995 р. для цієї ГПС були характерними такі схрещування:
♀(XL)(XR) × ♂(YL)(XR) → ♂(XL)(YL) : ♀(XL)(XR) : ♂(YL)(XR) : ♀(XR)(XR) →
♀(XL)(XR) : ♂(YL)(XR). Два амфігаметні гібридні клони відтворюють при схрещуванні самих себе, а також представників обох батьківських видів, що закономірно гинуть внаслідок незворотних змін у отриманих ними клональних
геномах.
У ставку Корякового яру відтворення зелених жаб у 2006–2010 рр.
практично припинилося. З 2015 р. тут спостерігається ріст чисельності ГПС,
пов’язаний, можливо, з небагатьма успішними виводками. У цій водоймі
описана R-E-Ep-HPS, тобто ГПС з ди- і триплоїдними гібридами [7]. Нижній
Добрицький ставок (N 49˚33′22″, E 36˚18′39″) населяє R-E-Ep-HPS з високою
часткою триплоїдів і поодинокими нестатевозрілими тетраплоїдами [8].
У червні-липні 2018 р. ми зібрали вибірки з трьох перелічених ГПС. Жаб
осліплювали ліхтарем і збирали руками в темний час доби. Таксономічну та
статеву належність визначали за зовнішніми ознаками. Жаб мітили відрізанням
пальців та збирали мазки крові. Сухі мазки фотографували під збільшенням
×40. Плоїдність жаб визначали за довжиною еритроцитів, яку вимірювали на
фотографіях [2] та за допомогою вивчення каріологічних препаратів клітин
кишківника [1]. Значущість відмінностей між складом вибірок 2017 та 2018
років визначали за критерієм Пірсона χ2. Чисельність ГПС оцінювали за
поверненнями міток минулих років за Петерсоном-Бейлі [4]. Результати наших
досліджень порівнювали з результатами попередніх років, отриманими
О. В. Мелешко та Р. М. Макарян. Склад досліджених вибірок показано в
таблиці, а динаміку складу ГПС (за результатами багаторічних спостережень) –
на рисунку.
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Склад досліджених у 2018 р. вибірок
Pelophylax esculentus
Pelophylax
ГПС

ridibundus

2n

3n

(диплоїди)

(триплоїди)

Усього

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

Іськів ставок

–

–

–

86

1

1

88

Ставок Корякового яру

–

–

1

86

–

7

94

Нижній Добрицький ставок

4

1

7

59

4

3

78

Чисельність нерестового стада ГПС Іськового ставка оцінена у 374±143
особини. Відмінності складу вибірки 2018 р. від аналогічної вибірки 2017 р. є
незначущими (р=0,6). Чисельність нерестового стада ГПС ставка Корякового
яру оцінити не вдалося; відмінності вибірок 2018 і 2017 рр. є значущими
(р=0,01). Чисельність нерестового стада ГПС Нижнього Добрицького ставка
оцінена у 1264±619 особин; склад вибірки значуще відрізняється від
попереднього року (р=0,003).
Наші результати підтверджують припущення [6], що ГПС Іськового ставка
повертається до стану, близького до E-HPS; втім, імовірно, для цієї ГПС
характерна наявність невисокої частки триплоїдів. ГПС ставка Корякового яру
та Нижнього Добрицького ставка ближче до E-Ep-HPS. Частка триплоїдів у
Коряковому яру залишається постійною, а в Нижньому Добрицькому ставку
зазнає значних коливань.
На наш погляд, унікальність особливостей складу та динаміки, яку
демонструють досліджені ГПС, робить їх цікавими об’єктами для подальших
досліджень.
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Рисунок. Динаміка складу трьох досліджених ГПС
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ЕКОЛОГІЧНІ НІШІ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ
ЗАХІДНОГО ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ
Бусленко Л., Іванців В.
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк
e-mail: lesybuslenko@rambler.ru
L. Buslenko, V. Ivanciv. ECOLOGICAL NICHES OF RAIN-WORMS OF
WESTERN VOLYNO-PODILLYA. In obedience to developed in the second half
of the twentieth age of conception of ecological niche, the authors of work analyzed
ecological niches from position of classification of life-form of Lumbricidae. It is set
in obedience to the conducted researches, that the ecological niches of rain-worms are
most full presented in the first to morfo-ecological type which can feed on-the-spot
soil. They carry out an important role in transformation of bedding. To the second
morfo-ecological the ground rain-worms belong to the type actually. They engulf all
tiers of the ground type and presented only five kinds.
Keywords: ecological niche, niches are trophic, realized spatial, morfoecological types, morfo-ecological groups, ecological factors.
Вперше поняття екологічної ніші було запропоноване Д. Грінелем [7]. Під
екологічною нішею він розумів функціональну роль і місцезнаходження
організму в угрупуванні. Автор трактував нішу, як мікропоселення. За
сучасною термінологією її потрібно вважати як просторову нішу. Ч. Елтон [5]
вперше надав цьому терміну статусу функціонального організму і йому
належить введення поняття трофічної ніші.
Г. Хатчінсон [6] вбачав в екологічній ніші багатомірний простір
(гіпероб’єм), а менший за гіпероб’єм простір – реалізовану нішу.
Ю. Одум [2] вказував, що місце оселення організмів це «адреса організму
або виду, а екологічна ніша є його «професія». Екологічна ніша – поняття дуже
ємне. Воно включає в себе фізичний простір, який обіймають організми. На
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функціонування організмів в угрупованнях впливають трофічні зв’язки,
градієнти зовнішніх чинників ґрунтів, структура ґрунтового профілю,
актуальна кислотність та інші. Ю. Одум [2] виділив просторову, трофічну та
багатомірну нішу.
За визначенням Е. Піанки [4] екологічна ніша – це система адаптацій
організмів або найрізноманітніші шляхи їхнього пристосування до належного
середовища. У становленні екологічної ніші важливе значення належить
екологічним ресурсам. Він вказує на активну природу життя та системи
адаптації. Відповідно до судження Е. Піанки [4] екологічну нішу розглядають
як систему адаптацій, різноманіття шляхів пристосування даної організмової
одиниці до певного середовища. У цьому аспекті розглянемо екологічні ніші
дощових черв’яків.
Дощові черв’яки є облігатним функціональним компонентом ґрунту.
Відомо, що вони заселяють усі природні ґрунти. Їхнє заселення і склад
визначається особливостями гідротермічного режиму, фізико-хімічними і
хімічними властивостями мінерального складу, структурою рослинного
покриву. Одночасно, ці тварини впливають на формування ґрунтового
профілю, синтезу гумусу. Живлячись відмерлими рослинними тканинами,
тварини утворюють органогенний шар.
Згідно з Т. С. Перель [3] класифікація життєвих форм Lumbricidae
представлена двома морфо-екологічним типами і шістьма морфо-екологічними
групами. До першого морфо-екологічного типу належать дощові черв’яки, які
живляться на поверхні ґрунтового покриву. Виділяють такі морфо-екологічні
групи: підстилкові, ґрунтово-підстилкові, нірники. У межах досліджуваного
регіону підстилкові види представлені: Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus
rubidus tenuis, D. rubidus subrubicundus, Lumbricus baicalensis, L. castaneus.
Dendrobaena octaedra. Екологічні ніші поширені в рівнинних, передгірних
і гірських територіях. Живуть в гниючих пеньках, стовбурах, гілках, іноді їхня
чисельність становить до 186 ос./м2. Вид здатний переносити мінусові
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температури до -12, -14 °С. Вологість екологічних ніш варіює в широкому
діапазоні. Проте вони надають перевагу мокрим і сирим ґрунтам. В
екстремальних умовах займають ходи ґрунтово-підстилкових і нірників. У
процесі еволюції виробили етологічні адаптації.
Dendrodrilus rubidus tenuis. Трофічною базою виду є підстилка листяних
лісів, трухляві дерева. Вид надає перевагу вологим і сирим екологічним нішам.
Масове розмноження особин відзначають на зрубах після першого року.
Dendrodrilus rubidus subrubicundus. Екологічною нішею для них є біотопи з
великим нагромадженням трав’янистих решток. Вони надають перевагу легким
ґрунтам і відіграють важливу роль у гумусоутворенні.
Lumbricus baicalensis. Черв’яки дуже рухливі. Екологічною нішею для них
є листяні й мішані ліси. За своїм відношенням до вологи їх можна віднести до
амфібіотичних організмів. Мають здатність заселяти прибережні ділянки
водойм. Сприяють формуванню гідро-повітряного режиму ґрунту.
Lumbricus

castaneus. Організми

уникають агробіоценозів. Надають

перевагу органічним решткам трав’янистого походження. Заселяють легкі
ґрунти. З особливостей відзначимо активну горизонтальну локомоцію. В
екстремальних умовах здійснюють вертикальну локомоцію.
Ґрунтово-підстилкова морфо-екологічна група представлена Lumbricus
rubellus, Eisenia fetida.
Lumbricus rubellus – один з найбільш поширених видів у мішаних лісах,
рідше хвойних. Вид евритопний і поширений далеко на північ. Він заселяє
біотопи з актуальною кислотністю, що сягає рН 3,2–6,5. В експериментальних
умовах надає перевагу листяному опаду вільхи. Живленню вільховим опадом
сприяє особлива організація травної системи й добрий розвиток вапняних залоз.
Його можна вважати найбільш активним руйнівником підстилки і органічних
решток.
Eisenia fetida. Типовий синантропний вид. Масово поширений в місцях
нагромадження сміття з великою відносною вологістю (понад 80 %).
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Нірникова морфо-екологічна група представлена Lumbricus terrestris.
Екологічні ніші є в біотопах рівнин, передгір’ї та гірських районах. Може
заселяти також агроценози. Має здатність прокладати глибокі вертикальні
ходи. Живиться у нічний період на поверхні ґрунту.
До другого морфо-екологічного типу належать власне ґрунтові дощові
черв’яки. Їх поділяють на такі морфо-екологічні групи: верхня ярусна, середня
ярусна, нижня ярусна.
Верхня ярусна морфо-екологічна група представлена Octolasion lacteum.
Займають вогкі, вологі, сирі і мокрі супіщані, легкі і середні суглинкові ґрунти
екологічні ніші. Найвища їхня чисельність у свіжих, мокрих ґрунтах. За
нашими даними O. lacteum може використовувати конденсовану воду з
поверхні ґрунту для стабілізації водного режиму організму, яка має місце у
нічному періоді. Вони мають здатність при нестачі вологи утворювати
діапаузні камери. Це типовий калькофільний вид. Оптимальні умови
середовища при актуальній кислотності рН 6,8–8,2.
Середня ярусна морфо-екологічна група представлена Аporrectodea
caliginosa, A. trapezoides, A. rosea.
Аporrectodea caliginosa. Вид має широку екологічну пластичність.
Поширений у найрізноманітніших біотопах. Одних з видів, що домінує в
агроценозах. Поєднання пучкового типу волокон у передньому кінці тіла з
перистим типом будови в запоясковій ділянці тіла сприяє прокладанню
вертикальних і горизонтальних ходів.
Аporrectodea trapezoides. Цю форму потрібно розглядати як три- і
тетраплоїди з хромосомним числом 54 і 72. Вони значно більші за А. caliginosa.
Щодо гранулометричного складу вони не відрізняються від диплоїдної форми.
Аporrectodea rosea. Вид еврибіонтний, індиферентний до гранулометричного складу ґрунту. При несприятливих умовах може займати верхній
ярус ґрунту. Надає перевагу суглинковому ґрунту. Заселяє мокрі, сирі. вологі з
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різним гранулометричним складом. Вид витривалий до низького вмісту кисню
в ґрунті.
Нижня ярусна морфо-екологічна група представлена Аporrectodea longa,
Octolasium transpadanum.
Аporrectodea longa. Екологічні ніші зосереджені у листяних і мішаних
лісах, полях, городах та луках. Основними чинниками, що сприяють їхньому
поширенню, є гідротермічний, газовий режими і високий вміст органічних
решток. Мають здатність прокладати вертикальні ходи довжиною понад
один метр.
Octolasium transpadanum. Екологічні ніші зосереджені в суглинкових і
глинистих ґрунтах. Особини надають перевагу вогким, вологим і сирим
ґрунтам, які містять багато органічних решток.
1. Іванців В. В. Структурно-функціональна організація комплексів
ґрунтових олігохет західного регіону України. Луцьк: РВВ «Вежа» Вол.
держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 400 с.
2. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 2. 376 с.
3. Перель Т. С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей в фауне СССР / Т.С. Перель. Наука,1979. 272 с.
4. Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981. 400 с.
5. Elton Ch. Animal Ecology. Sidwick and Jackson, London, 1927. 209 p.
6. Hutchnson G. E. Treatise on Limnology // Geography, Physica and
Chemistry, New York, John Wiley and Sons, 1957. Vol. I. 1015 p.
7. Grinnell J. The niche relationships of the California transher // Auk, 1917.
№21. Р. 346–382.
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ІНДИКАТОРНІ ВИДИ ЧОРНОМОРСЬКОГО УГРУПОВАННЯ
ОБРОСТАННЯ
Варігін О.
Інститут морської біології НАН України, Одеса
e-mail: sealife_1@email.ua
A. Yu. Varigin. INDICATOR SPECIES OF THE BLACK SEA FOULING
COMMUNITY. The fouling community in three coastal regions of the northwestern
part of the Black Sea in varying degrees remote from the estuary of the Dnieper River
was studied. Representatives of Isopoda Jaera sarsi Valkanov, 1936, Amphipoda
Ampithoe ramondi Audouin, 1826 and Gastropoda Theodoxus fluviatilis (Linnaeus,
1758) can be classified as indicator species. The nature of their distribution depends
on the influence of transformed river waters on the structure of the Black Sea fouling
community.
Keywords: indicator species, transformed river waters, Black Sea.
Останнім часом зміни клімату призводять до значних коливань обсягу
стоку річок, які впадають в північно-західну частину Чорного моря [1]. Ці
явища мають певний вплив на видовий склад угруповання обростання твердих
субстратів в прибережній зоні моря.
Метою роботи було виявлення індикаторних видів безхребетних, за
характером розподілу яких можна з'ясувати ступінь впливу трансформованих
річкових вод на структуру морського угруповання обростання. Для досягнення
цієї мети в трьох районах моря в різному ступені віддалених від гирла ДніпроБузького лиману в усі сезони 2017 року збирали проби обростання твердих
субстратів на однаковій глибині 3,5 м. Відомо, що річкові води з цього лиману
потрапляють в море і, трансформуючись, поширюються уздовж берега в
південно-західному напрямку аж до Одеської затоки [2]. Перший досліджений
район, що перебуває під безпосереднім впливом річкового стоку, розташований
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біля мису Аджіяск, другий – біля села Григорівка, що на південь від гирла
Григорівського лиману і третій – в Одеській затоці в районі Біостанції
Одеського університету.
В результаті проведених досліджень в складі угруповання обростання в
усіх районах моря було виявлено 47 видів безхребетних, серед яких лише три
мали індикаторні властивості. Так, представник рівноногих ракоподібніх Jaera
sarsi був виявлений лише в районі м. Аджіяск. Цей вид може вважатися
індикаторним, так як є характерним мешканцем прісних і солонуватих вод
Понтокаспійского басейну. Серед різноногих ракоподібних найбільш розповсюджений вид Ampithoe ramondi траплявся лише в районі Григорівки та
Біостанції. Ці ракоподібні не переносять опріснення води і мешкають в
саморобних трубчастих будиночках. У зв'язку з цим їх можна віднести до
індикаторних видів. Серед черевоногих молюсків тільки один вид Theodoxus
fluviatilis траплявся лише в районі м. Аджіяск. Цей молюск відносять до
індикаторних видів з огляду на те, що зазвичай мешкає в прісних водах, хоча і
витримує невелике осолонення.
Таким чином, проведений аналіз розподілу окремих видів безхребетних
угруповання обростання в трьох районах моря, що в різному ступені піддаються впливу трансформованих річкових вод, показав, що деякі з них можуть
бути організмами-індикаторами стану навколишнього водного середовища.
1. Адобовский В. В. Влияние погодных условий зимне-весеннего периода
2018 г. на гидрологические процессы прибрежной зоны моря и
приморских водоемов // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского
морей. 2018, № 1. С. 171–177.
2. Большаков В.С. Трансформация речных вод в Черном море. Киев:
Наук. думка, 1970. 328 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ РУДОЇ НОРИЦІ
В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО РАДІАЦІЙНО- ЕКОЛОГІЧНОГО
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
1
1
2

Василенко А., 2Тукаленко Є.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», Київ
e-mail: andre_batista@ukr.net

Vasylenko A., Tukalenko E. RESERCH OF MYODES GLAREOLUS
POPULATION IN RADIOACTIVE CONTAMINATION CONDITIONS OF
CHERNOBYL

RADIATION

AND

ENVIRONMENTAL

BIOSPERE

RESERVE. Material was collected in two seasons (summer and autumn). The
number of animals in non- polluted arias is bigger, then in polluted arias in summer
and got no difference in autumn. The quantity of males in all arias and seasons is
higher then quantity of females. The ratio of weight to lenght shown interruption in
preparing to winter. Gamma spectrometry shown that activity of Cs137 in bodies of
rodents are higher in autumn then in summer.
Keywords: radioactive contamination, myodes, population, Cs137.
Широке використання радіоактивних елементів як у військових, так і в
господарських цілях та пов’язане з цим радіоактивне забруднення території,
робить актуальними дослідження впливу цих забруднень на живі організми.
Дослідження чисельності популяції на забруднених та незабруднених територіях (особа/100 пасткодіб) показало, що влітку на незабруднених територіях
чисельність достовірно вища (38,83 ос. на 100 п/д), ніж на забруднених
(29,05 ос. на 100 п/д) [3]. Статеве співвідношення влітку на всіх територіях
залишається з переважанням самців, і лише восени на забруднених територіях
співвідношення наближається до 1:1. Морфометричні дослідження виявили, що
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восени маса тіла тварин знижується, а довжина тіла залишається без
достовірних змін [2, 3], що може свідчити про порушення підготовки до
зимівлі. Дані гамма-спектрометрії вказують, що восени рівень зовнішньої
активності ізотопу Cs137 спостерігається у більшій кількості тварин, ніж влітку
[1]. Це пояснюється зміною харчового раціону у зв’язку із зміною клімату.
1. Маклюк Ю. А. Оценка параметров выведения 90Sr и

137

Cs из организма

диких и лабораторных мелких млекопитающих in vivo, после их
естественного загрязнения в Чернобыльской зоне / Ю. А. Маклюк //
Радиационная биология. Радиоэкология. 2007. № 4. С. 444–456.
2. Рябоконь Н. И., Гончарова Р. И. Динамика радиоэкологических и
генетических процессов в популяциях модельных видов млекопитающих при радиоактивных загрязнениях экосистем / Н. И. Рябоконь
// Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь.
3. Гончарова, Р. И. Биологические эффекты в природных популяциях
мелких грызунов. Описание стационаров. Динамика концентраций γизлучающих радионуклидов в популяциях двух видов мелких
млекопитающих / Р. И. Гончарова, Н. И. Рябоконь // Радиац. биол.
Радиоэкол. 1998. Т. 38, вып. 5. С. 737–745.
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ГНІЗД МУХОЛОВКИ СТРОКАТОЇ
(FICEDULA HYPOLEUCA) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
1
1

Гнатина О., 2Шкаран В.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
2

Шацький національний природний парк, смт Шацьк
e-mail: zoomus@franko.lviv.ua

O. Hnatyna, V. Shkaran. NEST MATERIAL OF EUROPEAN PIED
FLYCATCHER (FICEDULA HYPOLEUCA) IN THE SHATSKY NATIONAL
NATURAL PARK. We examined nest material of European Pied Flycatcher
(Ficedula hypoleuca) from the nest boxes in pine forests on the territory of Shatsky
National Natural Park. The nests (n=23) were collected during 2005–2009. The thin
pine bark (often with thin birch bark) and pine needles were found in all nests. Grass,
roots of dicotyledonous plants, leaves of oak and birch, moss are important part of
pied flycatcher nests. Thin wooden branches, fragments of wood and lichens
occurred. Fern, bast, stems of dicotyledonous plants and components of
anthropogenic origin were rarely found.
Keywords: nest material, Ficedula hypoleuca, nest boxes, Shatsky National
Natural Park.
Заселення птахами різних біотопів залежить від декількох факторів,
одним з яких є наявність придатних для розміщення гнізд місць. Тому птахи
дуплогніздники охоче заселяють штучні гніздівлі у молодих деревних
насадженнях. Ми досліджували, які матеріали використовує мухоловка
строката (Ficedula hypoleuca), що заселяє штучні гніздівлі в сосновому
середньовіковому лісі Шацького національного природного парку.
Основною породою у біотопах була сосна, іноді траплялися береза та дуб,
рідко вільха. В наземному покриві виявлені верес, чорниця, лишайники, мох.
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Усі гнізда зібрані після гніздового сезону (переважно восени) в 2005 р.,
2007–2009 рр. Всього зібрано 23 гнізда. Після збору гнізда просушували,
зважували (з точністю до 0,1 г) та розбирали в камеральних умовах. Кожну
складову зважували та оцінювали їх частку за об'ємом.
Серед гніздового матеріалу Ficedula hypoleuca виявлено близько 15
компонентів. Гнізда складалися з 3–8, частіше з 5–6 компонентів. Основні
компоненти гнізд мухоловки строкатої, їх частка за об'ємом та вага,
представлені в таблиці. Гнізда мухоловки строкатої важили від 16,8 до 88,9 г, в
середньому 48,5±4,5 г.
Частка та вага гніздових компонентів у гніздах
Ficedula hypoleuca у Шацькому НПП
Показники

M±m

кора

кора

сосни

берези

67,0±4,4 13,4±4,5

злаки

хвоя
сосни

9,6±1,9 6,0±1,3

корені
дво-

листки
мох

дольних

дуба і
берези

6,9±3,0

3,7±0,8

5,9±2,0

% за

min

20

1

1

1

0,5

1

1

об'ємом

max

90

41

40

25

48

10

34

n

23

10

21

23

18

12

16

M±m

27,7±3,3

2,5

3,2±1,5

1,1±0,3

1,5±0,5

min

4,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

max

57,6

5,8

13,7

12,2

23,6

4,5

7,8

n

22

10

21

23

18

12

16

вага, г

3,7±0,8 3,7±0,7

Тонкі пластинки кори сосни були виявлені в усіх гніздах і є основним
гніздовим матеріалом. В 43,5% гнізд було виявлено також пластинки кори
берези. У всіх гніздах використана хвоя сосни. Хоч її об'єм зазвичай невеликий,
проте в окремих випадках він становив до 25% гнізда. Злаки виявлені в 91,3%
гнізд і займають в середньому близько десятої частини гнізда. Корені
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дводольних (ймовірно вересу і чорниці) виявлені в 78,3% гнізд, і в деяких
випадках можуть становити до половини об'єму гнізда. Листки дерев
(переважно дуба та берези) виявлені в 69,6% гнізд. Більше ніж в половині гнізд
(52,2%) виявлений мох, хоча птах використовує його в невеликих кількостях.
Тонкі гілки дерев (виявлено в 17,4% гнізд), шматки деревини (13%) та
лишайники (8,7%) траплялися в гніздах в незначних кількостях. Поодиноко
траплялися стебла дводольних рослин, листя папороті та луб дерев. В трьох
гніздах виявлені компоненти антропогенного походження (шматки поліетилену, нитки). Лоток гнізда мухоловки строкатої вистелений тонкими стеблами
злаків. Загалом склад кожного гнізда Ficedula hypoleuca значною мірою
залежав від видів рослин, які траплялися навколо гнізда, хоча гнізда в
однакових біотопах також відрізнялися.

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕРБІЇ
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Національний лісотехнічний університет України, Львів

Івано-Франківська обласна рада Українського товариства мисливців і
рибалок, Івано-Франківськ
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I. Delegan, M. Luschak. SERBIA HUNTING ECONOMY. The Republic of
Serbia is one of the six European biodiversity centers. Hunting economy organically
integrates with ecological and economic system of the country. Hunting economy
provides the use of favourable natural conditions and resources, and promotes
increase of economic attractiveness of regions, their self-financing. Some problems in
the hunting industry of the Republic of Serbia are desribed. Similar problems that
exist in the Ukrainian hunting industry are pointed out.
Keywords: hunting, Serbia, hunting grounds, mammals, birds.
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Республіка Сербія – один з шести європейських центрів біорізноманіття.
На її території зосереджено близько 70% європейських видів ссавців і 74%
видів птахів. Мисливськими вважаються 29 видів ссавців і 33 види птахів.
Державну політику у сфері мисливського господарства в Сербії формує
Міністерство сільського, лісового та водного господарства. Фінансування
державної програми розвитку мисливського господарства здійснюється за
рахунок державного і місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів
мисливських об’єднань та зацікавлених фізичних і юридичних осіб. Потенційні
джерела фінансування – кошти, що надаються в рамках двосторонніх і
багатосторонніх угод, міжнародні фонди у тому числі і ЄС. Розподіл коштів
здійснюється прозоро, на конкурсних засадах і з врахуванням пріоритетів.
Загальна площа мисливських угідь країни – 8 828 588 га, полювання дозволене лише на її частині – 73,6%. Лісові мисливські угіддя займають 3,2 млн га,
у тому числі листяні – 92,1%, хвойні – 6,2%, змішані – 1,7%, лісистість – 36,0%.
Переважають дубові – 32% і букові – 29,3% ліси. Державних лісів 44%, решта
приватні й комунальні. Сільськогосподарські угіддя охоплюють 5,4 млн га, із
яких використовується 3,4 млн га, у тому числі 75% ріллі. Понад 70% земель
обробляється домогосподарствами. Більшість таких господарств – 77,7%,
займає площу до 5 га, від 5 до 10 га – 14,1% і від 10 до 50 – 7,2%, решта
(1,0%) – понад 50 га. Пересічне домогосподарство обробляє близько 3 га землі.
Вирощують здебільшого зернові (1,8 млн га) і технічні (376,8 тис. га) культури.
Пересічна площа мисливського господарства – 27,3 тис. га, максимальна –
124,0 тис. га. Найбільша частка мисливських угідь – 89,6% надана у користування Товариству мисливців, незначна – державним лісам Центральної Сербії
(6,2%), Воєводини (2,1%) і національним паркам (1,7%). Мінімальна площа
мисливських угідь, в яких ведеться господарство на сарну, зайця, фазана або
перепілку, встановлена залежно від висоти над рівнем моря і становить –
2 000 га, на висоті до 200 м н. р. м., 3 000 га, від 200 до 800 м н. р. м. і 5 000 га,
понад 800 м н. р. м., а в угіддях, де головними об’єктами полювання є олень
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лісовий і свиня дика, – 5 000 га, незалежно від висоти н. р. м. Площа вольєрного
господарства не менше 300 га.
Мисливські угіддя надаються у користування публічно, на конкурсних
засадах, на 10 років, а власникам землі – на 20 років. Переважне право на угіддя
мають: претенденти, які пропонують найкращу інвестиційну програму розвитку
мисливського господарства; власники та постійні користувачі земельних
ділянок; користувачі мисливських угідь, які продовжують строк користування
угіддями. Розмір орендної плати в спеціальних господарствах складає 5%, а
в звичайних – 10% від запланованого надходження на поточний рік. До
державного фонду кошти сплачуються (60%) не пізніше 15 квітня, до місцевих
бюджетів (40%) не пізніше 31 грудня поточного року. Користувач угідь зобов’язаний працевлаштувати щонайменше одного єгеря, який має відповідну
освіту і ліцензію. Передбачені значні (1,5–3,0 млн с. д.) штрафні санкції за
порушення правил користування мисливським фондом, у тому числі й за
спроби розселення інтродукованих видів і несвоєчасну оплату за користування
угіддями. Право на відшкодування збитків, заподіяних мисливськими тваринами, мають тільки ті фізичні та юридичні особи, які вжили усіх заходів з
метою запобігання потенційно можливих збитків. Збитки, заподіяні видами
тварин, що охороняються, відшкодовуються з державного бюджету. Компенсація збитків, заподіяних мисливському господарству фізичними або юридичними особами, становить від 500 до 1,0 млн с. д. Товариство мисливців Сербії
(80,5 тис. мисливців) є членом міжнародних організацій – СІС, FACE і FСІ.
Низовий колектив товариства є юридичною особою, суб’єктом мисливського
господарства і він економічно самостійний.
Для здійснення полювання потрібно мати мисливський квиток, контрольну
картку, дозвіл на полювання або ліцензію. Здобутого звіра позначають спеціальною биркою, виданою користувачеві управлінням лісами. Здобута дичина
належить користувачу мисливських угідь, котрий щорічно пропонує ціни
на полювання, послуги, м'ясо і трофеї, які затверджують центральні
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органи. Наприклад, у мисливських господарствах державних лісів Сербії, в
сезон 2016/17 рр., плата за індивідуальне полювання на оленя лісового залежно
від маси трофея становила: до 2,49 кг – 21,9 тис., 5 кг – 100,6 тис., 10 кг –
1,5 млн с. д. За відстріл оленяти – 4,4, олениці – 7,0 і самця-шпильчака –
8,7 тис. с. д. Вартість добування самця сарни залежно від маси трофея становила – від 4,4 тис. при масі трофея до 199 г, до 131,3 тис. с. д, при масі трофея
500 г. Ціни на добування трофейного кабана диференційовані залежно від
довжини нижніх іклів: до 11,99 см – 8,75 тис., 26,00 см – 271,25 тис. с. д. Вивіз
трофеїв, що становлять або перевищують національні рекорди, заборонений.
Держава викупляє рекордні трофеї за бюджетні кошти. Хутрових звірів,
залежно від виду, добувають за ціною: заєць – 2,9, лис – 4,4, кіт лісовий – 8,8 і
вовк – 43,8 тис. с. д. Птахів полюють за ціною: гуси і слуква – 1,3 тис. с. д,
фазан вільний – 962,5, вольєрний – 787,5, качки і припутень – 525,0, перепілка і
горлиця – 262,5 с. д. за одну особину (далі ос.). Зазначені ціни не включають
послуг. Норма добування водоплавних птахів – 4 гуски або 7 качок на день.
Ціна за день полювання групи мисливців з 10–15 осіб у вольєрі, де гарантується
добування 30 кабанів становить – 65,6 тис. с. д. Одноденне полювання групи з
10 мисливців у природних угіддях з гарантією відстрілу 10 кабанів коштує 375
тис., а дводенне – 625 тис. с. д. Зазначена вартість включає послуги, сніданки і
обіди. М'ясо оцінюється окремо. Ціна за один кілограм м'яса добутих
оленеподібних мисливських тварин (випотрошена туша) різна залежно від
господарства. Наприклад, сарни – 265,5–437,5, оленя – 175,0–262,5, муфлона –
175,0–306,3, кабана – 131,3–218,7 с. д.
Розцінки за послуги встановлені залежно від пори року, виду полювання і
господарства. До прикладу, полювання на пернатих влітку оцінюється в 875 с. д., а
восени – 1,3 тис. с. д. з мисливця в день. Полювання на оленеподібних з
опорядженням й оцінкою трофея – від 875 до 2,6 тис. с. д. з мисливця на добу.
Вартість інших послуг складає: перекладач – 2,2 тис. с. д. за день, оренда зброї –
1,3 тис. с. д, оренда мисливського собаки щодня 875 с. д. Один день (два виходи –
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ранковий і вечірній) індивідуального полювання у супроводі єгеря обійдеться
мисливцеві в 3,3 тис. с. д. Полювання на вольєрних фазанів групі мисливців з 4–12
осіб залежно від кількості випущених птахів (50, 100 і 200) обійдеться в 41,3, 66,5 і
107,1 тис. с. д. відповідно. Вартість включає послуги. В іншому господарстві за
100, 200 і 300 випущених під постріл фазанів треба заплатити 108,1, 174,1 і 240,6
тис. с. д. відповідно (1 євро = 119 с. д.).
Загальна

чисельність

оленеподібних

в

угіддях

Сербії

становить

204,3 тис. ос., у тому числі сарна – 83,7%, кабан – 12,3%, олень – 3,7%,
скельниця – 0,3%. Фактичний обсяг добування – 20,5 тис. ос., у тому числі:
сарна – 55,5%, кабан – 39,7%, олень – 4,7%. Пересічна щільність населення
сарни 22,5, у вольєрних господарствах до 147 ос. на 1 000 га угідь. Чисельність і
добування кабана впродовж останніх п’яти років коливається у межах 17,5–25,0
та 5,0–11,0 тис. ос., а щільність населення – 2,8–3,3 ос. на 1 000 га угідь.
Поголів’я і добування оленя – 4,8–7,5 і 0,8–1,0 тис. ос. відповідно. Щільність
населення оленя 0,9–15,2 ос., у вольєрах 19–195 ос. на 1 000 га угідь. Загальна
чисельність хутрових звірів 892,7 тис. ос., у тому числі: заєць – 75,1%, лис –
6,4%, куниця кам’яна – 3,5%, вивірка – 3,4%, соня лісова – 2,3%, борсук – 1,9%,
ласка – 1,5%. Фактичний обсяг добування хутрових – 84 383 тис. ос. у тому
числі: заєць – 71,3%, лис – 19,1%, куниця кам’яна – 4,2%, шакал – 3,2%, кіт
лісовий – 1,0%, борсук – 0,7%. Серед пернатої дичини за чисельністю і обсягом
добування переважають популяції куроподібних – 736,2 і 126,4 тис.,
голубоподібних – 447,3 і 20,7 тис. та гусеподібних птахів – 434,3 і 21,8 тис. ос.
відповідно. В Сербії до мисливських віднесені й потенційно шкідливі птахи,
зокрема – ворона сіра, сорока, сойка, грак, баклан великий і чапля сіра, на яких
полюють цілий рік за винятком грака і сойки.
На загал, в Сербії мисливське господарство органічно вписується в
еколого-економічну систему країни, забезпечує використання сприятливих
природних умов і ресурсів та сприяє збільшенню економічної привабливості
регіонів, їх самофінансуванню. Проте, як зазначено у Стратегії розвитку
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мисливського господарства Республіки Сербії на 2014–2029 рр., мають місце і
певні проблеми, зокрема: недосконале природоохоронне і мисливське законодавство; низький рівень організації і ведення моніторингу популяцій диких
тварин і середовища їх існування; відсутність науково обґрунтованих програм
управління популяціями основних видів мисливських тварин; недостатній
рівень кваліфікації працівників зайнятих у мисливському господарстві; низький
рівень інфраструктури, технічного і технологічного забезпечення мисливськогосподарських об’єднань. Схожі проблеми існують і в мисливському
господарстві України.

ПАРАЗИТОФАУНА ГОЛОВЕШКИ-РОТАНА PERCCOTTUS GLENII
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N. Dzyziuk, I. Dykyy, Y. Kvach. FAUNA OF PARASITES OF CHINESE
SLEEPER PERCCOTTUS GLENII IN THE WATER RESERVOIRS OF LVIV
CITY AND ITS OUTSKIRTS. The parasites of the Asian invasive ﬁsh, Chinese
sleeper Perccottus glenii, were studied in 3 localities indifferent parts of Lviv,
Western Ukraine. Intotal, 4 taxa of parasites were registered; among them 1 species
of ciliates, 1 species of cestodes, 1 species of trematodes and 1 species of
monogenides. Cestoda Nippotaenia perccotti and monogenea Gyrodactylus perccotti
were the most widespread parasites in this locality.
Keywords: Chinese sleeper, parasites, Nippotaenia perccotti, Gyrodactylus
perccotti, Lviv.
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Головешка-ротан

Perccottus

glenii

Dybowski,

1877

(Actinopterygii:

Odontobutidae) у водоймах Львова є адвентивним видом риб із природнім
ареалом на Далекому Сході. Зараз ротан широко поширений територією
Східної та Центральної Європи. В Україні вперше був знайдений у верхів’ї
р. Дністер у 1980 р. [3].
Разом із головешкою були також ко-інтродукованінативні паразити, такі
як моногенез Gyrodactylus perccotti Ergens and Yukhimenko, 1973 та цестода
Nippotaenia perccotti [1]. Моногенея G. рerccotti у Європі вперше була знайдена
у басейні Вісли в Польщі. В Україні вперше знайдена в басейні Дніпра біля
Києва [5]. Цестода N. perccotti є поширеним паразитом риб родини
Odontobutidae на території Японії, Китаю та Далекого Сходу Росії [4]. В Європі
цей паразит ротана вперше виявлений у Словенії у 2003 р., в Україні вперше
знайдений в Івачівському водосховищі, басейн Дністра [1].
Дослідження паразитофауни адвентивних видів риб, особливо такого
успішного в інвазії виду, як Perccottus glenii, є надзвичайно важливим, оскільки
його нативні паразити можуть вражати багатьох важливих промислових риб з
ряду Perciformes.
Таблиця 1
Параметри вибірки головешки, відловленої у досліджених водоймах
м. Львова і околиць
Водойма

Водойма на вул. Стрийській

Кількість

Дата

Лінійні виміри, мм

особин

Sl

Tl

20

63,4 ± 4,4

76,1 ± 3,7

22.09.2017

15

53,6 ± 11,2

65,1 ± 13,2

12.10.2017

19

127,5 ± 19,9

141,0 ± 36,7

21.09.2017
30.09.2017

Озеро на території РЛП
«Знесіння»
Став заповідного урочища
Майдан Жовківського ДЛГ
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Таблиця 2
Зараженість паразитами особин Perccottus glenii у досліджених водоймах
м. Львова і околиць
Став на вул.
Стрийській

Вид паразита

РЛП
«Знесіння»

Майданський
став

Ciliophora

Trichodinasp.

P (%)

30

13,3

—

MI

4,7 ± 5,3

5,5 ± 6,4

—

IR

1-5

1 - 10

—

A

1,4

0,7

—

Cestoda
Nippotaenia
perccotti

P (%)

65,0

6,7

36,8

MI

3,7 ± 2,1

5,0

7,9 ± 4,9

IR

1-7

5

1 – 15

A

2,4

0,3

2,9

Monogenea
Gyrodactylus
perccotti

P (%)

15,0

33,3

10,5

MI

7,3 ± 11,0

1,0 ± 0,0

1,0 ± 0,0

IR

1 - 20

1

1

A

1,1

0,3

0,1

Trematoda

Trematodasp.met

P (%)

—

—

10,5

MI

—

—

1,0 ± 0,0

IR

—

—

1

A

—

—

0,1

Вжиті скорочення: P – (prevalence) поширеність;
MI – (mean intensity) середня інтенсивність зараження;
IR – (intensity range) діпазон інтенсивності зараження
A – (abundance), >2 = переважаючий (основний) вид, 0.6-2 = другорядний, <0.2
= трапляється рідко
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Метою нашої роботи було дослідити і оновити базу даних про наявність
та параметри інвазії паразитами популяції головешки у водоймах з території
первісного поширення, а саме у місті Львів.
Збір матеріалу для дослідження проводили у вересні-жовтні 2017 р. у
трьох локалітетах (табл. 1). Живу рибу транспортували на кафедру зоології
біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, де зберігали в акваріумі.
Подальший паразитологічний аналіз був проведений протягом 3 діб після
відлову риби згідно з рекомендаціями [1,2]. У риб заміряли стандартну (SL, см)
і біологічну (TL, см) довжину, для яких були розраховані середні величини і
стандартне відхилення.
Загалом нами було виявлено 4 види паразитичних організмів, з них 2 –
специфічні паразити Perccottus glenii: 1 вид Ciliophora, один вид Cestoda, 1 вид
Monogenea і 1 вид Trematoda (метацеркарії). Інфузорій-триходін та метацеркарій сисунів ідентифікувати до виду не вдалося.
Отже, найбільш поширеними паразитами головешки на території
первісного поширення у м. Львові виявились ко-інтродуковані види Nippotaenia
perccotti та Gyrodactylus perccotti, ними були заражені представники зі всіх
досліджуваних водойм.
1. Kvach Y, Drobiniak O, Kutsokon Y, Hoch I (2013) The parasites of the
invasive Chinese sleeper Perccottus glenii (Fam. Odontobutidae), with the
first report of Nippotaenia mogurndae in Ukraine. Knowl. Manag. Aquat.
Ecosyst., 409, 05. DOI: 10.1051/kmae/2013048
2. Kvach Y, Ondračková M, Janáč M, Jurajda P (2016) Methodological issues
affecting the study of fish parasites. 1. Duration of live fish storage prior to
dissection. Dis. Aquat. Organ., 192: 107–115. DOI: 10.3354/dao02990
3. Reshetnikov A.N. (2010) The current range of Amur sleeper Perccottus glenii
Dybowski, 1877 (Odontobutidae, Pisces) in Eurasia. Russian Journal of
Biological Invasions, 1(2): 119–126.
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4. Scholz T., Brabec J., Kuchta R. (2017) Nippotaeniidea Yamaguti, 1939. In:
Planetary Biodiversity Inventory (2008–2017): Tapeworms from Vertebrate
Bowels of the Earth. J. N. Caira and K. Jensen (eds.). University of Kansas,
Natural History Museum, Special Publication No. 25, Lawrence, KS, USA,
pp. 243–250.
5. Zaichenko N.V. (2015) Finding of Gyrodactylus perccotti (Plathelminthes,
Gyrodactylidae) in water bodies of Kyiv region. Vestnik Zoologii, 49(2):
181–184.

ДИНАМІКА ВЕГЕТАЦІЇ НАДЗЕМНОЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ
РОСЛИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЯХ ІЗ ВИСОКИМ ПРЕСИНГОМ
ДИКИХ РАТИЧНИХ І БЕЗ
Домніч А., Бідник В.
Запорізький національний університет, Запоріжжя
e-mail: volf.zp@gmail.com

A. Domnich, V. Bidnyk. DYNAMICS OF VEGETATION ABOVE-GROUND
AND UNDERGROUND VEGETATION ON THE TERRITORY WITH HIGH
PRESSING WILD HERBIVORES AND WITHOUT IT. We compared the
dynamics of stocks of phytomasses of above-ground and underground vegetation on
the territory of reserves areas, with a high impact of wild herbivores and without.
Changes in stocks showed that the difference between studied areas was 5–35%,
where the bigger margin was on the territories without the influence of herbivores.
The reserves of underground phytomass are typically larger in areas where food
activity of herbivores are present.
Keywords: vegetation, stocks, herbivores, reserve areas, food activity.
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Останні роки в Україні йде збільшення кількості приватних мисливських
господарств, заказників і приватних парків, де чисельність та щільність диких
ратичних у рази, якщо не у десятки разів перевищує природну. Тому вивчення
харчування диких ратичних, та їх впливу на рослинний покрив, є одним із
найважливіших питань. З екологічного боку запитання дає змогу розкрити ті
шляхи екологічних відносин, за якими відбувається перенесення енергії та
регуляція видозміни самого навколишнього середовища. Так і з суто раціонального, оскільки вивчення видозміни середовища у майбутньому дасть змогу
чіткого розуміння зміни запасів кормів і необхідної підгодівлі як мінеральної,
так і звичайної. Особливо гострого значення це питання набуває на територіях,
де копитні тварини перебувають в умовах надвисокої щільності з обмеженням
здатності їх природної міграції.
Територія дослідження була обрана не випадково, оскільки на території
Азово-Сиваського національного природного парку (надалі – АСНПП) існує
велике угрупування диких ратичних. Загальна щільність ратичних: олень
шляхетний, лань європейська, кулан туркменський склала 432,8 ос/1000 га.
Одночасно, на території заказника «Федотова коса» їх вплив загалом відсутній,
що може бути розцінено як контрольні показники. З метою оцінки запасів
кормів надземної трав’янистої рослинності, їх підземної вегетативної маси і
впливу диких копитних на неї, були досліджені та описані дослідні ділянки
(n = 120), зі загальної площею 120 м2. Період досліджень складав 3 сезони
(весна, літо, осінь) 2016 року.
Аналізуючи матеріал, бачимо, що весною 2016 р. найбільший запас
надземної фітомаси у лузі – 740,8 г/м2 та степу – 714,35 г/м2, а запас підземної
поступається і складає 349 та 598,9 г/м2 відповідно. Заказник «Федотова коса»
весною має наступні запаси: надземна – 1001 г/м2 у лузі, 1348 г/м2 в степу, та
підземна – 527 г/м2 та 855,3 г/м2 відповідно. Сумарний запас надземної та
підземної фітомаси склав 2403 г/м2 у АСНПП та 3731,3 г/м2 у лузі. У літню
пору року ці цифри менші. Так, надземні запаси в національному парку
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становлять 249,4 г/м2 у степу й 369,9 г/м2 у лузі, та підземні – 581,4 г/м2 і
1200 г/м2 відповідно. Слід зауважити, що на «Федотовій косі» показники
надземних запасів більш ніж удвічі вищі порівняно з парком, і складають
761,9 г/м2 у степу та 522,7 г/м2 у лузі. Хоча, одночасно зазначимо, що підземні
запаси на «Федотовій косі», навпаки, поступаються запасам АСНПП майже
вдвічі та становлять: 447,9 г/м2 (степ) та 738,4 г/м2 (луг). Загальний запас у
АСНПП склав 2400,5 г/м2 у степу та 2470,9 г/м2 у лузі, що поступається
весняним показникам у лузі на 35 %.
Отже, бачимо, що загальний запас надземної і підземної фітомаси в
АСНПП поступається «Федотовій косі» на 5–35%. Залежність зміни запасів
надземної і підземної фітомаси характерно від весни до осені, з високих до
менших, оскільки відбувається як висихання рослинності так і її поїдання
тваринами в АСНПП. Більший запас підземної фітомаси щодо надземної чітко
прослідковується на території з високою щільністю диких ратичних.

СУБСТРАТНІ ГРУПИ МОХОПОДІБНИХ ГІДРОЛОГІЧНОГО
ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
«ПОТЕЛИЦЬКИЙ»
Драч Ю., Мамчур З.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: yuradrach91@gmail.com
Yu. Drach, Z. Mamchur. SUBSTRATE GROUP OF BRYOPHYTES OF
HYDROLOGICAL

RESERVE

OF

NATIONAL

IMPORTANCE

«POTELYTSKYІ». First time we investigated bryophytes of within wetlands (162
ha) and water protection zone (760 ha) of hydrological reserve of national importance
«Potelytskyі» (Lviv region). Totally we found 70 species of bryophytes of two
divisions (Marchantiophyta, Bryophyta). Four substrate group of bryophytes was
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identified on researched area: epigeic (80,6 %), epiphytic (37,5 %), epixylic (43,1 %)
and epilithic (9,7 % which include the substrates of artificial origin).
Keywords: hydrological reserve of national importance «Potelytskyі», bryoflora,
substrate group of bryophytes, wetlands.
Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Потелицький»,
створений 11 вересня 1980 року загальною площею 162 га. Розташований на
північ від с. Потелич та захід від с. Борове (Жовківський район Львівської
області) у межах заплави р. Рата [3]. У заказнику охороняється низинне болото,
де розвинуті осокові фітоценози, вербові розріджені чагарники, чорновільхові
заплавні ліси [1, 2]. Варто зауважити, що дослідження флори мохоподібних на
цій території проводяться вперше.
Збір матеріалу проводили маршрутним методом у період травень – липень
2017 року в заплавно-болотних комплексах р. Рата, поблизу джерела
«Бейжине» та на ділянках водоохоронної зони заказника (760 га), зокрема у
соснових і мішаних лісах на піщаному ґрунті, на полях і у селі Борове. За
період обстежень знайдено 70 видів мохоподібних (відділи Marchantiophyta –
2 види і Bryophyta – 68).
На території дослідження виділено чотири типи субстрату, на яких
поселяються мохоподібні, і, відповідно, чотири групи мохоподібних: епігейні
(на різних типах ґрунтового покриву), епіфітні (кора живих дерев, що включає
прикореневу і стовбурову зони), епіксильні (гнила деревина різного ступеня
розкладу), епілітні (кам’янисті субстрати, у тому числі антропогенного
походження).
Основною групою мохоподібних на території Потелицького гідрологікного заказника є епігейні – 80,6 %. Це переважно види родин Amblystegiaceae
Kindb., Brachytheciaceae Schimp. та Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch., що
поширені у вільшнякових лісах, де завдяки річці Рата створені умови
додаткового зволоження. Найпоширенішими видами є Brachythecium rutabulum
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(Hedw.) Schimp., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Climacium dendroides
(Hedw.) Web. et Mohr та Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.
У соснових лісах на піщаному ґрунті росте 19,5 % від усіх видів. Це
переважно

типові

ксерофіти

–

Abietinella

abietina

(Hedw.)

Fleisch.,

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp., Polytrichum piliferum Hedw. Syntrichia
ruralis (Hedw.) Web. et Mohr та інші. На відкритих ділянках на землі між
травою, в умовах незначного затінення, поширено 16,7 % видів.
На корі дерев, зокрема Alnus glutinosa (L.) Gaerth., моховий покрив добре
розвинений. Тому тут знайдено значну кількість видів епіфітів – 37,5 %. Серед
них поширені як факультативні епіфіти – Hypnum cupressiforme Hedw.,
H. pallescens (Hedw.) P.Beauv., Dicranum montanum Hedw., Callicladium
haldanianum (Grev.) Crum, так і облігатні – Orthotrichum patens Bruch ex Brid.,
Syntrichia papillosa (Wils.) Jur. та інші.
Сприятливим субстратом для поселення мохоподібних є відмерла
деревина. Залежно від ступеня розкладу деревини тут можуть траплятися
епіфіти (на перших стадіях розкладу), яких згодом замінять факультативні й
облігатні епіксили. Загалом на території заказника таких видів знайдено 43,1 %.
Серед них найчастіше трапляється Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats., Lophocolea
heterophylla (Schrad.) Dumort. та Tetraphis pellucida Hedw.
Найменш представленою є група епілітів – 9,7 %. При цьому усі види
були знайдені на субстратах антропогенного походження поблизу с. Борове –
бетонні плити, огорожі, мости і т.д. Це переважно види, які легко адаптуються
до антропогенно змінених умов (Bryum argenteum Hedw., Didymodon rigidulus
Hedw,. Tortula muralis Hedw. та інші), і унаслідок відсутності конкуренції з
боку інших мохоподібних можуть займати значні площі на таких субстратах.
Для мохоподібних властива широка екологічна валентність, тому багато з
них обирають зазвичай не один субстрат, а можуть поселятися на декількох.
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Аналіз вивчення бріофітів гідрологічного заказника «Потелицький»
вказує на необхідність подальшого детального дослідження його природних
оселищ, зокрема, водно-болотних комплексів.
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O. Dubovyk. THE IMPORTANCE OF URBAN GREENERY IN LVIV FOR
PRESERVING BIODIVERSITY AMONG BIRDS IN CITY. It was analyzed
species diversity of birds in urban greenery in Lviv, Ukraine, in winter and breeding
period. We found that urban greenery is an important habitat for bird species
protected by national and European treaties. Thus, among wintering species 24 are
protected by the Berne convention, 7 – by the Bonn convention, 2 species have the
SPEC 2 status. Among breeding birds 49 are protected by the Berne convention, 24 –
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by the Bonn convention, 4 species have the SPEC 2 status. Two species of the Red
Data Book of Ukraine are breeding, two are wintering in urban greenery.
Keywords: urban ecosystems, nature conservation, protected species, urban
open space, synanthrope.
Хоча природоохоронні заходи, переважно, спрямовані на мінімально
трансформовані ландшафти, дослідження біорізноманіття територій, що піддаються антропогенному впливу та фрагментації, надають чимало інформації про
структурно-функціональні зв’язки в екосистемах та окремих угрупованнях
урбанізованих територій [1, 2]. Особливе природоохоронне значення мають
лісові масиви передмість та зелені зони міст [2]. Стратегія розвитку міста,
зокрема, Львова, передбачає формування природного екологічного каркасу
міста [3], проте, для досягнення цієї мети важливий моніторинг та збереження
різноманіття окремих елементів екосистем міста. Відтак, метою цієї роботи є
аналіз природоохоронних статусів видів птахів, які достовірно трапляються в
зимовий і гніздовий період в зелених зонах Львова.
Матеріалами слугували результати обліків населення птахів в зимовий та
гніздовий періоди 2017/2018 рр., проведених на восьми модельних ділянках в
адміністративних межах Львова методом лінійних трансект [4]. Сумарна площа
досліджених ділянок складає 465,6 га, тобто 10,5 % усіх насаджень міста.
На досліджених ділянках зареєстровано три види птахів Червоної книги
України: «вразливий» – голуб-синяк Columba oenas в лісопарку «Погулянка» та
Стрийському парку в гніздовий період; «рідкісний» – дятел білоспинний
Dendrocopos leucotos в лісопарку «Білогорща» в зимовий та гніздовий період;
«недостатньо відомий» – сова довгохвоста Strix uralensis в Освицькому Гаю під
час кочівлі в зимовий період. Примітно, що два останні види зареєстровані в
передмісті. Крім цього, на трьох ділянках в зимовий період і на чотирьох – в
гніздовий трапляється підкоришник короткопалий Certhia brachydactyla,
включений до Списку регіонально рідкісних тварин, що потребують охорони в
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межах Львівської області. Достовірно доведене

гніздування цього виду в

Стрийському парку.
Два види, які мають статус SPEC 2, зареєстровані на зимівлі: коноплянка
Linaria cannabina та золотомушка жовточуба Regulus regulus. На гніздуванні
трапляються такі види зі списку SPEC 2, як щедрик Serinus serinus, мухоловка
сіра Muscicapa striata, золотомушка жовточуба та сорокопуд терновий Lanius
colurio. Зазначимо, що останній виявляє преференції не стільки до насаджень,
скільки до чагарників та рудеральних травостоїв, які складають певну частку
площі модельних ділянок. Зі списку SPEC 3 в зелених зонах Львова зимують
три види, гніздяться шість.
Із зимуючих видів під охороною Додатку І Пташиної директиви ЄС
перебувають: сова довгохвоста, дятел білоспинний, жовна чорна Dryocopus
martius, жовна сива Picus canus, дятел сирійський Dendrocopos syriacus та
середній Leiopicus medius. Окрім вказаних видів (за виключенням сови
довгохвостої), на гніздуванні відмічені також сорокопуд терновий та мухоловка
білошия Ficedula albicollis. Всі ці види належать до птахів із Резолюції №6
Бернської конвенції, для яких створюється мережа Емеральд (Смарагдова
мережа) в Україні [5].
24 зимуючих та 49 гніздових видів птахів підлягають суворій охороні
згідно з Додатком ІІ Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни та
природних середовищ існування в Європі. 7 зимуючих та 24 гніздових видів
птахів включені до Додатку ІІ Боннської конвенції про збереження мігруючих
видів диких тварин.
Зелені

насадження

Львова

–

важливі

території

для

збереження

різноманіття дендрофільних птахів регіону, незалежно від природоохоронного
статусу цих територій. Лісопарк «Білогорща», Освицький Гай, Голосківське
кладовище, Личаківське кладовище, лісопарк «Погулянка», Личаківський парк
та Стрийський парк є цінними оселищами для видів птахів, які перебувають під
охороною як національних, так і міжнародних актів.
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ ФІНЛЯНДІЇ –
ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
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M. Zhizhin, О. Оrlov. NATIONAL NATURAL PARK OF FINLAND –
QUINTESSENCE (INDICATOR) OF ECOLOGICAL CULTURE. Information
about peculiarities of the creation, geographical location and functioning of national
natural parks in Finland was given. Functional zoning ofterritory of parks was
examined, withallocation of corresponding zones. Dynamics of visitors number in
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national natural parks in Finland at the last period was shown. Specifics of protection
of biodiversity on different levels of organization of living under recreational use of
landscape in the parks was illuminated. The role of national natural parks in forming
of ecological culture of population of Finland was underlined.
Keywords: national naturаl park, ecosystems, protection of biodiversity,
recreation.
Збереження біорізноманіття на різних рівнях організації живого неможливо без дотримання екологічної культури людським суспільством. Внаслідок
суттєвої різниці у фізико-географічних умовах, особливостей етногенезу та
становлення державності, актуальні питання природно-заповідної справи (ПЗС)
вирішуються не тільки у світі, але навіть в ЄС по-різному. Значну подібність
Україна має з Фінляндією, з якою вона пов’язана не тільки через загальний
процес формування природних екосистем під час зледенінь, але майже сторічну
територіальну приналежність до однієї держави – Російської імперії.
З усіх категорій природних заповідних об’єктів, як згідно з МСОП, так й
в Україні, найбільшу значущість для формування світогляду мають національні
природні парки (НПП). Їхній стан, з одного боку, відбиває історичне ставлення
етносу до природи, а з другого – вони сприяють найефективнішому становленню екологічної культури населення, яка й забезпечує сталий розвиток
держави. Згідно з вказаною ідеологією лише в НПП визнається пріоритетне
право не людини, а дикої природи.
Вектор руху України до вступу в ЄС змушує дотримуватися відповідних
стандартів, але подекуди створює складності в багатьох сферах життя
суспільства. Особливо наочно це демонструє стратегія збільшення площі
природно-заповідного фонду (ПЗФ), відсоток якого на 01.01.2018 р. в Україні
становив 6,6%, в той час як в Європі не менше 10%, а в Німеччині та Австрії –
25%, Великобританії – 19%. Здається парадоксальним, що в найбільш
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екологічно та матеріально благополучних країнах Фенноскандії він не
перевищує 5%. Так, у Фінляндії він становить лише 2,7%, Швеції – 1,6%.
Однією з головних причин подібного явища, на наше переконання, є висока
екологічна культура населення, підтердженням чого є організація першого
НПП в Європі саме у Швеції ще у 1909 році.
У Фінляндії на сьогодні нараховується 40 національних природних парків
загальною площею близько 1 млн га, що складає 2,7% території країни. Вони
мають багато спільного, але й суттєво різняться між собою. Модель створення
й функціонування НПП Фінляндією була запозичена у США, тобто поєднання
охорони природи й рекреаційного використання без утилітарного вживання.
НПП відрізняються за часом створення, площею, інтенсивністю та сезоном
відвідування, загальним рекреаційним навантаженням на одиницю площі,
кількістю і видами послуг, складністю структури природних ландшафтів тощо.
Така кількість НПП, які розташовані в різних природних умовах, дозволяє
забезпечити широку гаму занять відвідувачів.
Перший НПП Пюхатунтури був заснований у 1938 р. у Лапландії, потім
його територію збільшили, і в 2005 р. він отримав назву Пюхя-Луосто. Його
організації передували 60-річні дискусії щодо надання статусу: заповідника або
НПП. З 1956 року розвиток мережі НПП у країні став одним з головних
напрямків охорони довкілля, підтвердженням чого є створення одразу семи
НПП. Необхідно підкреслити, що сучасний стан збереженості природних
екосистем Фінляндії дозволяє створювати нові парки навіть у туристичних
зонах, як наприклад, організований в 2017, парк Хосса (Hossa) на площі
110 км2. Він символізує сторіччя утворення держави й тисячоліть природи
Суомі. Ландшафти з корінними лісами, що збереглися майже незмінними з
часів льодовикового періоду, кришталево чистими озерами й піщаними
грядами в певному сенсі є квінтесенцію фінської природи.
У цьому НПП великий асортимент занять для відвідувачів із дуже різними інтересами. Так, здаються в оренду гірські велосипеди, каяки, SUP-борди,
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пропонуються чотири нових велосипедних маршрути, що прокладені по майже
незайманим лісам. Природа тутешніх місць пропонує багато видів відпочинку,
в тому числі спостереження за ведмедем з спеціально обладнаної кабінки,
походи в супроводі гіда по місцях, пов’язаних із бойовими діями, сафарі на
їздових собаках і навіть йога й пілатес на SUP-бордах. Якщо природа парку
Hossa відбиває сучасний період розвитку держави, то НПП Лапландії характерризують стан минулого, на базі якого й сформувався сучасний етнос фінів.
Найбільшими за площею НПП Фінляндії є: Лемменйокі – 2850 км2; Урхо
Кекконен – 2550 км2; Паллас-Юллястунтурі (або Оунастунтурі) – 1020 км2;
Прибережні острови – 500 км2; Сюете – 299 км2; Оуланка – 279 км2. Найменші:
Перямері – 2,5 км2, Рокуа Оулу – 4,3 км2, Петкелйярві – 6 км2, Пюхя-Хяккі –
13 км2, Пяйянне – 14 км2.
Найпопулярнішими серед громадян Суомі й гостей країни вже тривалий
час є Паллас-Юллястунтурі (або Оунастунтурі), Оуланка, Урхо Кекконен,
Нууксіо, Пюхя-Луосто, Реповесі, Прибережні острови, Архипелаг Таммисаарі.
Так, за кількістю відвідувань в 2017 році першим був парк ПалласЮллястунтурі (Pallas-Yllästunturi), за ним розташувалися парк Урхо Кекконена,
Нууксіо і Колі.
У Фінляндії на території парків менш суворі правила, ніж у Швеції, бо
дозволена риболовля. Але є «заборонні» зони (по типу заповідних), де заборонені риболовля навіть вудкою, збір ягід та грибів, вільне відвідування,
будівництво будь-якої інфраструктури. У них можливо пересування лише по
тропах, а в період гніздування птахів узагалі заборонений доступ відвідувачів.
Заповідні зони, як правило, невеликі за площею, створюються в найцінніших
місцях. Наприклад, у національному парку Саламаярві (Salamajärvi), площею
6200 га (Центральна Фінляндія), де охороняються старовікові хвойні ліси з
верховими болотами, є заборонна зона в центрі парку, що займає 1/3 території.
Також до парку прилягає заповідник Саламанперя (Salamanperä), площею
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1270 га, категорія I-а МСОП зі старовіковими лісами, де відвідування взагалі
заборонено.
Майже всі НПП північної Фінляндії зазнають антропогенного впливу з
боку корінного населення – саамі, якому дозволено традиційне природокористування на охоронних територіях, включаючи заповідники. Тому, навіть
в найбільш незайманих НПП, таких, як Сарек в Швеції (найбільш «дикий»
парк континентальної Європи), саамі дозволено випасати домашніх північних
оленів,

займатися

мисливством

(навіть

ставити

капкани

на

звірів),

рибальством, користуватися снігоходами і навіть гелікоптерами. На думку
багатьох дослідників, НПП північної Лапландії не відповідають І категорії
МСОП. Формально цей факт не дозволяє відносити до І категорії і говорити
про захист природи від впливу людини. Проте, по суті, в даних фізико-географічних умовах людину слід розглядати як рівноцінний компонент даної
екосистеми. Вона вилучає частину надлишків біомаси, використовуючи лише
для себе, а не на продаж. Тим більше, що чисельність саамі в країні становить
близько 7 тис. осіб. Структура екосистем регулюється кількістю біомаси
автотрофного блоку.
Режим використання обумовлює правила поведінки, які вкладаються у
формулу: мінімум шкоди природі + максимум комфорту для відвідувача =
гармонія взаємовідношень між людиною та природою.
Всю необхідну інформацію про парки, маршрути, місця розведення
багаття, стоянок для палаток тощо можна отримати у візіт-центрах, що
організовані при багатьох (не всіх!!!) НПП, які розповідають про природу і
культуру регіону. У центрах можна придбати детальні карти, отримати поради,
відвідати тематичні виставки. При в’їздах до НПП обов’язково розміщена карта
й висвітлені правила поведінки.
Популярність НПП у Фінляндії постійно зростає, що було особливо
помітно в минулому році, коли країна відмічала сторічний ювілей. Кількість
відвідувачів збільшилася на 10% і склала 3,1 млн/рік. Всі НПП керуються
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Головним лісовим управлінням Фінляндії (фін. Metsähallitus – Метсяхаллітус),
яке відповідає за особливо охоронні природні території та збереження їх
природної і культурної спадщини. Під контролем Метсяхаллітуса є понад 12
млн га державних земель та акваторій, а одним із головних завдань є керування
та використання територій таким чином, щоб вони давали найбільшу користь
фінському суспільству. Тому таке зростання кількості відвідувачів викликає
певну турботу Лісового управління через збільшення витрат на благоустрій
парків.
Якщо вважати, що відвідувачі несуть витрати, тим самим збільшуючи
ВВП держави, то цей показник свідчить про неухильне зростання не тільки
екологічної, але й економічної значущості національних природних парків. Так,
фахівці з Франції оцінили, що прибуток від впровадження NATURA-2000 на
рік становить 142 євро на гектар, або в 7 разів більше, ніж затрати. В Фінляндії
35 національних природних парків та 10 інших природоохоронних територій
щорічно отримують 70 млн євро за рахунок туристів, а 1 євро інвестицій
приносить 20 євро прибутку.
Досвід Суомі, як й інших країн Фенноскандії, свідчить, що збереження
біорізноманіття можливо лише за умови високої екологічної культури. Формування нової української школи та освіти, за основу якої прийняті принципи
фінляндської, дозволяє нам сподіватися, що у майбутньому структурнофункціональна організація ландшафтів та їх компонентів у нашій країні буде
поступово наближатися до стандартів європейської спільноти. Слід додати, що
екологічна освіта, яка має величезну впливову роль у формуванні нації,
потребує в Україні концептуального, організаційного та структурного
вдосконалення.
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ГІЛЛЯСТОВУСІ РАКИ (CLADOCERA) ПЕЛЧИНСЬКОГО СТАВУ
У ДОСЛІДЖЕННЯХ БЕНЕДИКТА ДИБОВСЬКОГО
Іванець О.
Львіський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: oleh_ivanets@ukr.net
O. Ivanets. CLADOCERA OF PELCHINSKIY POND IN RESEARCHES OF
BENEDICT DYBOWSKI. Benedict Dybowski – polish zoologist with a
multifaceted scientific interest. Much of the research of this scientist was aimed at the
study of Cladocera the city of Lviv (Pelchinskiy pond) and the surrounding regions.
As a result of careful research in the area of taxonomy Cladocera new varieties and
the taxa of this group of crustaceans were described.
Keywords: zooplankton, Cladocera, Lviv, Pelchinskiy pond, Benedict Dybowski.
Б. Дибовський – видатний польський зоолог з багатогранними науковими
інтересами, дослідник фауни Сибіру. Він очолював кафедру зоології та Інститут зоології, був деканом філософського факультету університету Яна Казимира (нині Львівський національний університет імені Івана Франка). Б. Дибовський разом із своїм асистентом М. Гроховським досліджували гіллястовусих
раків (Cladocera) прісних вод на теренах Галичини. При цьому значна увага
приділялася водоймам м. Львова і, зокрема, Пелчинському ставу [2, 4, 6].
Пелчинський став існував ще у XVI ст., він належав монахамдомініканцям. Згодом свою назву він отримав від імені власниці Єфросинії
Пелки. У 1820 р. за ініціативою заступника головнокомандувача збройними
силами Галичини, генерала Йогана-Карла Фреснеля тут спорудили військову
школу плавання, в якій, окрім вояків, навчалися і цивільні особи. Пелчинський
став ліквідували у 1921 р. Його було засипано, вулицю Пелчинську (нині вул.
Д. Вітовського), яка огинала цю водойму, випрямили. Пізніше на цьому місці
влаштували сквер парку культури (тепер парк ім. Б. Хмельницького) [1, 3].
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У Пелчинському ставі було зареєстровано 18 таксонів Cladocera. Їхній перелік поданий в одній з фундаментальних публікацій Б. Дибовського і М. Гроховського «Spis systematyczny Wioślarek (Cladocera) krajowych», що вийшла у
1895 р. в журналі польського товариства природничників імені Коперника
«Космос». У цій роботі закладено основи методології досліджень у царині
таксономії та систематики Cladocera [5]. Для актуалізації отриманих Б. Дибовським і М. Гроховським матеріалів, доцільно зробити їх доступними й навести
огляд Cladocera у тій формі, як це зробили автори станом на 1895 р. (див. табл.).
Гіллястовусі раки (Cladocera) Пелчинського ставу за матеріалами
Б. Дибовського і М. Гроховського [5]
Таксони
Daphnella brachyura, Lievin.
Leiodaphnia gracilis, Hellich.
Leiodaphnia hyalina, Leydig.
Hyalodaphnia Cederstroemii, Schoedler.
Simocephalus congener, Koch.
Simocephalus exspinosus, Koch.
Simocephalus vetulus, O. F. Müll.
Scapholeberis mucronata, O. F. Müll.
Scapholeberis mucronata var. microcera. nob.
Scapholeberis mucronata var. acera. nob.
Ceriodaphnia polonica var. kromaniana. nob.
Bosmina cornuta, Jurine.
Alona affinis, Leydig.
Leydigia acanthocercoides, Fischer.
Leydigia quadrangularis, Leydig. var. leopolitana. nob.
Coronatella inornata, var. Nalibokiana.
Pleuroxus aduncoides. nob.
Chydorus caelatus, Sсhoedler.

Б. Дибовський і М. Гроховський, аналізуючи отримані матеріали, описали
низку нових для науки варієтетів і таксонів Cladocera, зокрема, підродину
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Aloninae,

підродину

Chydorinae,

рід

Kurzia,

підрід

Ctenodaphnia,

рід Oxyurella.
Проведені цими вченими дослідження не втратили актуальності й у наші
дні. Колекційні матеріали Cladocera, зібрані Б. Дибовським і М. Гроховським,
зберігають в Зоологічному музеї Львівського національного університету імені
Івана Франка.
З метою поглибленого вивчення відповідних таксонів гіллястовусих раків,
ретроспективної характеристики екологічного стану гідробіоценозів важливими
є

подальші

морфометричні

дослідження

цих

колекційних

зразків

із

використанням актуальних на сьогодні методів статистичного та генетичного
аналізу, сканувальної електронної мікроскопії, комп’ютерної томографії.
1. Ґранкін П. Е. Попередники басейнів: стави та купальні давнього Львова
// Статті (1996–2007). Львів: Центр Європи, 2010. С. 237–239.
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КЛІМАТОГЕННІ ЗМІНИ ПОПУЛЯЦІЙ І ОСЕЛИЩ РІДКІСНИХ ВИДІВ
РОСЛИН ВИСОКОГІР’Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Кияк В.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: vlodkokyjak@ukr.net

V.

Kyyak.

CLIMATOGENIC

CHANGES

OF

POPULATIONS

AND

HABITATS OF RARE PLANT SPECIES AT HIGH MOUNTAIN ZONE OF
THE UKRAINIAN CARPATHIANS. The populations of chionophilic, hydro- and
hygrophilic plant species and their communities are most changed. Large-scale
landslides of the soil occurred in 2018 on the eastern, steep, snow-covered slopes of
the Chor nohora alpine belt.
Keywords: climate changes, plant populations, highland, Carpathians.
Види й угруповання високогір’я особливо чутливі до потепління, оскільки
температура є тут головним лімітуючим чинником. Високогірна біота
адаптована до низьких температур, які водночас обмежують поширення видів з
менших висот.
Найбільших кліматогенних змін зазнають популяції, фітоценози й їхні
оселища у нижній частині високогір’я – на верхній границі лісу, в
субальпійському і на контакті субальпійського й альпійського поясу.
Відбуваються швидкі зміни популяційних параметрів і фітоценотичних
позицій видів в угрупованнях. Холодовитривалі й вологолюбні видипсихрофіти, до яких належить більшість представників раритетної флори
високогір’я, зазнають негативного впливу не лише від песимізації абіотичних
чинників середовища внаслідок кліматичних змін, але й від прогресивного
розвитку тривіальних фонових видів психро- і мезофітів із широкою екологічною амплітудою. У результаті пришвидшення росту, розвитку і репродукції,
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а відтак збільшення життєвості популяцій мезофітів, відбуваються зміни
взаємовідносин між компонентами фітоценозів у бік домінування конкурентів
над представниками стрес-толерантної і рудеральної стратегії. Найшвидших
змін зазнають популяції і оселища, розташовані на заповідних територіях,
оскільки кліматогенні зміни підсилюються демутаційними сукцесіями.
Найбільших змін зазнають популяції гідро- і гігрофільних видів рослин і
їхні угруповання. На різних висотах у субальпійському й альпійському поясах
притаманне пересихання джерел, потічків, боліт і невеликих лентичних водойм.
Особливо це характерне для другої половини літа – через зменшення кількості
опадів і збільшення температурних максимумів.
Серед скельних угруповань найбільш толерантними до кліматичних змін є
ті фітоценози, які розташовані на прямовисних малозадернованих стрімчаках,
завдяки чому майже не колонізуються чагарниками. Однак більшість скельних
оселищ, які розташовані на верхній границі лісу й субальпійському поясі,
інтенсивно заростають деревними і чагарниковими видами.
Особливого впливу зазнають хіонофільні оселища. Внаслідок малосніжних
зим і пришвидшеного танення снігу вегетаційний період у них подовжився на
1–1,5 місяця порівняно з 80-ми і 90-ми роками, дуже істотно збільшилася сума
ефективних температур і зменшилася вологість ґрунту.
Загалом для сезонних ритмів популяцій лучних і чагарничкових
високогірних угруповань характерні прискорення усіх фенофаз приблизно на
один місяць. При цьому таку ж залежність встановлено і щодо прискорення
піків кривих цвітіння для фітоценозів.
Локально у високогір’ї виникають нові специфічні кліматогенні загрози.
Так, навесні 2018 р. на східних стрімких багатосніжних схилах альпійського
поясу відбулися великомасштабні зсуви ґрунту, які зійшли разом зі сніговими
лавинами. Такі зсуви спостерігаються вперше за весь час наших досліджень –
від 1981 року. Вони відбулися внаслідок різкого потепління на початку квітня,
яке було характерне позитивними температурами як вдень, так і вночі, відтак
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перенасиченням грунту талою водою і сходженням снігових лавин разом з
ґрунтом. Внаслідок зсувів зруйнована значна частина популяцій раритетних
видів, зокрема: Gentiana punctata, G. acaulis, Pulsatilla alba, Rhododendron
myrtifolium, Ptarmica lingulata, Heracleum carpaticum та ін. Найбільшого
руйнування зазнали оселища по Чорногірському хребту в межах висот 1900–
1700 м н.р.м. на східних схилах гір Говерла, Пожижевська, Данцер, Шпиці,
Ребра та ін.
На інших багатосніжних площах відзначене випрівання деяких видів,
зокрема, масово у Vaccinium myrtillus.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ УГРУПОВАНЬ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ
ТА МАКРОФІТІВ ВОДОЙМ М. ЛЬВОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
Кіндратів Ю., Хамар І., Назарук К.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
е-mail: yulia_paprotska@ukr.net
Y. Kindrativ, I. Khamar, K. Nazaruk. VARIETY OF FRESHWATER
MOLLUSC COMMUNITIES AND MACROPHYTES IN THE WATER
RESERVOIRS OF LVIV CITY AND ITS OUTSKIRTS. Freshwater molluscs are
important component of trophic chains. They are natural biofilter in aquatic
ecosystems. Species composition of malacofauna and macrophytes of the six water
reservoirs of Lviv and its outskirts were investigated, namely Zadorozhnie (Baikal)
lake, Vynnyky lake, Pustomyty water reservoir, Briukhovychi lake, Mala (Lviv)
Shveytsaria lake and Hlynna Navaria lake. These water reservoirs are under intensive
anthropogenic (recreation) impact. 11 species of freshwater molluscs and 23 species
of macrophytes were found out in total in the water reservoirs.
Keywords: freshwater molluscs, macrophytes, lake, anthropogenic impact.
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Молюски є важливим компонентом трофічних ланцюгів водойм, вони
створюють природний біофільтр у водних екосистемах, здатні акумулювати
полютанти, радіоактивні елементи і беруть активну участь в очищені водойм.
Макрофіти здатні поглинати та накопичувати біогенні елементи й органічні
речовини.
Метою роботи було з’ясувати видову різноманітністю угруповань
молюсків та макрофітів водойм м. Львова та його околиць, встановити зв’язок
їхньої одночасної присутності.
Досліджено видовий склад малакофауни та макрофітів шести водойм
міста Львова та його околиць: озеро Задорожнє, Винниківське озеро, водойму у
м. Пустомити, Брюховицьке озеро, Малу (Львівську) Швейцарію та Глинну
Наварію.
За нашими дослідженнями на водоймах виявлено 23 види макрофітів.
Найбільш численним (домінуючим) видом виявився Phragmites communis Trin
(частота трапляння 100 %), що вказує на мулисто-торф’янисті грунти та
високий вміст органічних речовин. Також часто трапляються: Acorus calamus L.
(100 %), Ceratophyllum demersum L. та Typha latifolia L. (по 83 % кожен).
Рідкісними виявилися угруповання: Nymphaea candida G. et C. Presl.,
Potamogeton lucens L., Potamogeton crispus L., Nuphar lutea L. (озеро Задорожнє), Stratiotes aloides L., Lycopus europaeus L. (Винниківське озеро),
Oenanthe aquatica L. (водойма у м. Пустомити), Schoenoplectus lacustris L.
(Брюховицьке озеро), Butomus umbellatus L., Myriophyllum spicatum L. (Мала
Швейцарія) та Myosotis palustris L. і Hydrocharis morsus-ranae L. (Глинна
Наварія).
Також нами виявлено 11 видів молюсків. Найбільш чисельним серед
молюсків виявився Planorbis corneus (частота трапляння 100 %), що пов’язано з
численними угрупованнями Ph. communis, з яким він пов’язаний топічними та
трофічними зв’язками. Також часто трапляються: Lymnaea palustris – 83 %, та
L. stagnalis – 67 %. Рідкісними (численні угруповання, що траплялися тільки в
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одній

водоймі)

виявилися

Bithynia

tentaculata

(Винниківське

озеро),

L. аuricularia (Брюховицьке озеро), L. оvatа (Мала Швейцарія), P. рlanorbis
(Глинна Наварія), Dreissena polymorpha та Unio pictorum (озеро Задорожнє) та
Viviparus contectus (водойма у м. Пустомити).
Встановлено зв’язок одночасної присутності між B. tentaculata, Stratiotes
aloides L. та L. europaeus L. (Винниківське озеро); L. аuricularia та Sch. lacustris
L. (Брюховицьке озеро); L. оvatа, M. spicatum L. та B. umbellatus L. (Мала
Швейцарія); P. рlanorbis та M. palustris L. (Глинна Наварія); U. pictorum,
D. polymorpha, N. candida G. et C. Presl., P. perfoliatus L., N. lutea L. та
T. angustifolia L. (озеро Задорожнє); V. contectus та Oenanthe aquatica L.
(водойма у м. Пустомити).
Отже, на досліджуваних водоймах виявлено 23 види макрофітів та 11
видів молюсків. Встановлено зв’язок одночасної присутності між молюсками та
макрофітами.

БІОТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ
РОДИНИ LYMNAEIDAE ВОДОЙМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Колтун І., Хамар І., Царик Й.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: ira27shevchuk@gmail.com
І. Koltun, I. Khamar, J. Tsaryk. BIOTIC RELATIONS OF FRESHWATHER
MOLLUSCS (FAMILY LYMNAEIDAE) IN THE LAKES OF THE SHATSK
NATIONAL PARK. Freshwater molluscs of the Lymnaeidae family are an
important component of the hydrobiocenosis, and form a complex consortium
system. They are associated by trophic, topical, foric and fabric relations with
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different living organisms, which we consider by example of reservoirs of different
trophies of the Shatsk National Nature Park.
Keywords: freshwather molluscs, biocoenosis, consortive relations, trophic,
topical, fabric, foric relations, Shatsk national park.
Біоценоз – це сукупність живих істот у межах однієї екосистеми або
біогеоценозу, які взаємопов’язані між собою біотичними зв’язками і створеним
ними середовищем [5]. За класифікацією В. Н. Беклемішева, виділяють
трофічні, топічні, форичні, фабричні зв’язки між організмами [1]. Найголовніша і найпоширеніша взаємодія між живими організмами, проявляється на
рівні трофічних зв’язків, котрі виникають тоді, коли представники або
продукти їхньої життєдіяльності одного з видів є об’єктами живлення для
особин іншого. Але роль інших взаємовідносин не можна недооцінювати,
оскільки топічні зв’язки виникають тоді, коли внаслідок життєдіяльності
одного виду змінюються умови існування іншого; форичні – це участь одного
виду в поширенні іншого; фабричні – це використання одним видом продуктів
життєдіяльності іншого виду для влаштування свого помешкання [1, 6].
Розглянемо біотичні взаємозв’язки на прикладі прісноводних молюсків
озер різної трофності Шацького національного природного парку. Прісноводні
молюски є важливим гетеротрофним компонентом гідроекосистем, які беруть
участь у колообігу речовин і трансформації енергії [2, 7].
Збір матеріалу проводили в літній період 2018 року на озерах Пісочне,
Світязь (слабомезотрофні, прозорі, великі, глибокі водойми); Люцимер, Кримне
(мезотрофні, з низькою прозорістю, великі, глибокі озера); Острів’янське,
Соминець (евтрофні з низькою прозорістю, великі та малі за площею з малою
глибиною) Шацького національного природного парку.
На досліджуваних водоймах нами виявлено представників 23 видів
черевоногих (Gastropoda) і двостулкових (Bivalvia) молюсків, а саме Lymnaea
stagnalis, L. palustris, L. auricularia, L. ovata, L. ampla, L. truncatula, L. peregra,
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Planorbis planorbis, Anisus vortex, Planorbarius corneus, Viviparus contectus,
V. viviparus, Bithinia tentaculata, B. Leachii, Oxyloma elegans, Unio tumidus,
U. pictorum, Dreissenna polimorpha, Anodonta cygnea, A. anatina, Sphaerium
corneum,

Phisidum

henslowanum,

Musculium

lacustre.

Найвища

частота

трапляння характерна для Lymnaea stagnalis, а унікальними (ті, які траплялися
тільки в одній водоймі) лімнеїдами виявилися L. peregra. і L. truncatula.
Трофічні зв’язки. Здебільшого ці молюски є всеїдні. Найчастіше вони
траплялися на занурених у воду стовбурах дерев або стеблах водяних рослин,
оскільки на них осідають органічні речовини й мікроорганізми, які сприяють
їх розкладанню. Ставковики поїдають цей шар органічних залишків,
бактерій, найпростіших, синьо-зелених водоростей і ряски. Ми спостерігали,
як за допомогою радули ставковики зішкрябують водорості з нижньої
поверхні листя латаття білого (Nymphaea alba) та інших водяних рослин.
Також вони можуть живитися яйцями і личинками інших водяних тварин,
нападати на поранену рибу, пуголовків або тритонів. Водоплавні та й інші
птахи захоплюють ставковиків і поїдають їх, розбиваючи черепашку об
камінь або захопивши молюска пальцями однієї ноги, пошкоджують
черепашку дзьобом. Деякі птахи живляться ними разом із черепашкою.
Також, ставковики є джерелом харчування для різних прісноводних риб,
земноводних і водяних ссавців [8].
Топічні зв’язки. Молюски родини Lymnaeidae проявляють прямі топічні
зв’язки з різними макрофітами, які використовують для прикріплення яйцевих
капсул і як оселище. Найчастіше ставковиків спостерігали між листками
Phragmites communis (Очерет звичайний), Typha latifolia (Рогіз широколистий).
Кладки яєць є і на черепашках живих чи мертвих молюсків. Черепашки
ставковиків використовують як субстрат, на якому відкладають яйця різноманітні безхребетні тварини. Інколи лімнеїд можна спостерігати у гніздах водоплавних птахів, оскільки вологе й затінене середовище гнізда приваблює їх [4].
Представники родини Lymnaeidae є проміжними живителями деяких видів
66

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій

плоских червів, тобто певні стадії їх розвитку є тісно пов’язані з молюсками
топічним зв’язком.
Форичні зв’язки. Яйця і самі молюски можуть бути перенесені
різноманітними тваринами, що сприяє їх розселенню. Ставковики, в свою
чергу, на своїх черепашках транспортують яйця, личинки і представників
безхребетних тварин, таких як гідри, молюски, личинки хірономід, волохокрильців та інших [3]. Як наслідок того, що ставковики є проміжними
живителями багатьох трематод, вони сприяють розселенню червів.
Фабричні зв’язки. Що стосується фабричних зв’язків, то даних обмаль,
однак відомо, що личинки хірономід і волохокрильців використовують
черепашки молюсків для побудови своєї хатки [3].
Таким чином, представники родини Lymnaeidae (ставковики) заселяють всі
досліджувані водойми. У більшості водойм вони є домінантними та є важливим
компонентом гідробіоценозу, і формують складну консорційну систему.
Найрізноманітніші консорційні зв’язки ставковиків виявлено нами у мезотрофних із низькою прозорістю, великих, глибоких озерах (Люцимер, Кримне). У слабомезотрофних, прозорих, великих, глибоких водоймах (Пісочне,
Світязь) консорційні взаємини між ставковиками та іншими організмами були
представлені здебільшого як трофічні, менше топічні, форичні й фабричні
зв’язки.
Трофність водойм визначає різноманіття зв’язків молюсків із іншими
автотрофними і гетеротрофними організмами.
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ГЕМІКЛОНАЛЬНЕ СПАДКУВАННЯ У ЗЕЛЕНИХ ЖАБ: ВИПАДКОВИЙ
КУРЙОЗ, ПЕРЕХІДНИЙ СТАН ЧИ ЗАКОНОМІРНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ?
Кравченко М., Пустовалова Е., Федорова А., Шабанов Д.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків
e-mail: marinakravchenko2106@gmail.com, shabanov@karazin.ua
M. Kravchenko, E. Pustovalova, A. Fedorova, D. Shabanov. HEMICLONAL
INHERITANCE

OF

WATER

FROGS:

OCCASIONAL

INCIDENT,

TRANSITION STATE OR THE NATURAL STAGE OF DEVELOPMENT? We
propose hypothesis that defines hemiclonal inheritance as a rare natural evolutional
way to overcome interspecies hybrid sterility (as well as clonality and polyploidy).
The main consequences of hemiclonal inheritance are clonal evolution of genomes
and homological interspecies recombination. On the example of hybridogenic
Pelophylax esculentus complex we discuss possible reasons and steps of evolution of
hemiclonal population systems (HPS). We also discuss unique types of HPS that are
typical for the Siverskyi Donets center of diversity of water frogs.
Keywords: Pelophylax esculentus complex, hybridogenesis, hemiclonal
population systems, recombination, multilevel selection.
Геміклональне спадкування у зелених жаб (рис. 1) часто розглядають як
певний етап становлення гібридного тетраплоїдного виду [1]. Так, у зелених
ропух триплоїдія може бути як випадковістю, так і етапом виникнення
гібридних видів [6]. На відміну від ропух, популяційні системи зелених жаб, що
містять триплоїдів, закономірно виникають у багатьох місцях ареалу [7] і здатні
до стійкого та тривалого існування [3, 4].
Ми розглядаємо геміклональність як закономірний (хоча й рідкісний) шлях
подолання стерильності міжвидових гібридів (рис. 2). Ми пропонуємо гіпотезу
щодо шляху походження цього феномену та характеру добору, що його
забезпечує (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Геміклональне відтворення міжвидових гібридів зелених жаб і
типові HPS в Сіверсько-Донецькому центрі їх різноманіття
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Рис. 2. Ймовірний механізм походження геміклонального спадкування
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Рис. 3. Ймовірні етапи еволюції HPS зелених жаб
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Результатами геміклонального спадкування є клональна еволюція геномів,
одним з наслідків якої є явище гібридної амфігаметності (= гібридної
амфіспермії) [2, 4], а також гомологічна міжвидова рекомбінація між
батьківськими видами [3].
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРАНІАЛЬНОГО СКЕЛЕТА ВОВКА
ЗВИЧАЙНОГО ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ
Лебедєва Н.
Запорізький національний університет, Запоріжжя
e-mail: natalyredfox@gmail.com

N. Lebedeva. CRANIAL SKELETON MORPHOLOGICAL TRAITS OF THE
GREY SOUTHEASTERN UKRAINE WOLF. Cranial skeleton metric features of
the southeastern Ukraine wolf were studied. The predator skull is of a mesocephalic
type. Statistically significant differences were observed for the 8 out of 23 features
measured. The range of the species variability was 7,46 %. The main contribution to
general variability of 9 features is introduced by males, and 4 – by females. The
average sexual dimorphism index demonstrates insignificant degree display in the
investigated region wolf. The development stability integral index proves development
stability of the investigated population specimens.
Keywords: grey wolf, morphological traits, cranial skeleton, morphological
variety, variability, sexual dimorphism index, development stability integral index.
Збереження біорізноманіття є основою для підтримки життєвозабезпечуючих функцій біосфери та існування людини. Це завдання не може бути
реалізовано без фундаментальних досліджень, спрямованих на розробку
принципів та практичних заходів охорони довкілля і на екосистемному, і на
популяційно-видовому рівнях [1].
Морфологічне різноманіття як окремий компонент біорізноманіття
заслуговує самостійної уваги та вивчення. До того ж дослідження особливостей
реалізації фенотипічного потенціалу популяції в умовах мінливого середовища
є важливим теоретичним завданням для розуміння механізмів стійкості
біологічних систем [2, 3].
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Вовк (Canis lupus L., 1758), якому притаманна значна екологічна
пластичність, заслуговує уваги зоологів і як вид, що відіграє важливу роль в
екосистемах та народному господарстві, і як вид занесений до Європейського
червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у
світовому масштабі.
Матеріалом для дослідження були черепи 51 самця та 38 самиці вовка
наукової колекції кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології
Запорізького національного університету. Оцінка морфологічних особливостей
черепа хижака проводилась за 23 ознаками, а оцінка стабільності розвитку
популяції визначалась за величиною флуктуючої асиметрії 26 білатеральних
ознак краніального скелета.
Череп вовка півдня України мезоцефалічного типу (ЦІ = 53,44 %). Не
дивлячись на те, що майже за всіма показниками самці хижака дещо крупніші
за самиць, вірогідні статеві відмінності спостерігаються для 8 (потилична і
вилична ширина, ширина роструму і твердого піднебіння, висота черепа,
довжина верхнього та нижнього рядів зубів, довжина нижнього ряду щічних
зубів) із 23 досліджуваних краніометричних ознак.
Розмах видової мінливості краніометричних ознак вовка досліджуваного
регіону становив 7,46 %. Найбільш мінливими ознаками є ширина роструму і
ширина між іклами. Варіабельність ознак більша у самиць порівняно з самцями
(розмах 9,64 % та 7,24 % відповідно). За 9 ознаками (основна довжина, довжина
лицьового відділу, мастоїдна ширина, міжокова ширина, ширина між
надоковими відростками, вилична ширина; ширина роструму, ширина твердого
піднебіння, довжина нижньої щелепи) основний внесок у загальну мінливість
роблять самці, а за 4 (довжина твердого піднебіння, потилична ширина, ширина
між іклами, довжина верхнього ряду щічних зубів) – самиці.
Показник статевого диморфізму краніометричних ознак досліджуваного
виду варіює у межах 1,05–7,14 %, усереднений показник становить 2,91 %, що
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свідчить про незначний ступінь прояву статевого диморфізму вовка південного
сходу України.
Встановлено, що симетрія білатеральних структур краніального скелета у
самців коливається у межах 17,0–51,2 %, а у самиць – 10,7–56,8 % особин.
Частіше симетричність у самців спостерігалась за висотою висхідної гілки
нижньої щелепи, а у самиць за довжиною підочноямкового отвору та
довжиною внутрішньої ніздрі. І у самців, і у самиць переважає правобічна
асиметрія краніометричних ознак.
Середній показник флуктуючої асиметрії коливається в самців у межах
0,002–0,038, а у самиць 0,004–0,042. Статистично вірогідні статеві відмінності
спостерігаються за двома ознаками (довжина нижньої щелепи до зчленівного
відростка та до кутового відростка).
Інтегрований

показник

стабільності

розвитку

самців

становить

0,012±0,001, самиць – 0,015±0,001, що свідчить про сталість розвитку особин
досліджуваної популяції.
1. Суворов А.П. Внутривидовой полиморфизм волка (Canis lupus)
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ВПЛИВ ЗАРЕГУЛЮВАННЯ СТОКУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
УГРУПОВАНЬ ПРИУСТЄВИХ ДІЛЯНОК РІЧОК
Лєснік В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: vliesnik@gmail.com

V. Liesnik . AN IMPACT OF A FLOW MANAGING ON DINAMIC OF
RIVER COMMUNITIES CONDITION AROUND OUTFALL. Changes on the
quality of water and its dynamic has impact river community and destroy the
ecological web of a river system. A lentic lineaments conceal a flows with better
conditions. Migrant reophilic creatures obtain a trouble for elements on picking life
environment.
Keywords: river community, dam, fish, flow, outfall, migration.
Ефективне функціонування річкових екосистем серед іншого залежить від
збереження їхніх континуальних властивостей (наступності, цілісності). Водне
середовище, у поєднанні з еволюційно усталеним складом біоти, повинне
забезпечити часом дуже відмінні за обсягом потоки матеріалу й енергії, не
наражаючи систему на колапси й відмови. Високу лабільність та буферний
потенціал підтримує висхідне галуження річкової мережі, що зберігає
різнорідність умов у її поєднаних елементах.
Серед усіх гідробіонтів риби найбільше користають з такої властивості
водного потоку. Щоразу, коли певна ділянка середовища існування втрачає
привабливість через циклічні природні зміни чи внаслідок господарювання,
риби можуть скочуватися до найближчого вузла галуження мережі, де дія
стресового чинника буде послаблена «більш якісною» водою. У таких місцях
існує можливість тимчасово чи на стало обрати для проживання інший потік.
Зазвичай риба згодом звикає переборювати несприятливі обставини у такий
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спосіб і тримається неподалік устя. Щільність заселення і видове різноманіття
іхтікомплексів досліджених нами річок у місцях впадіння допливів помітно
більші, ніж у руслах поза зонами впливу вузлів мережі. Приустєві ділянки
допливів важливі, перш за все, у пору нестабільної гідрологічної ситуації в
окремих частинах гідромережі. Особливо це стосується періоду сезонних і
онтогенетично обумовлених міграцій (розселення молоді).
За незначної відмінності зваженого, хімічного й газового вмісту вибір
напрямку висхідного руху переважно випадковий, але, за умови високої
чисельності мігрантів, ефект зграї дозволяє раціонально скерувати їхнє
переміщення у більш перспективний струмінь. Важливо, щоб таких моментів
вибору було більше, і щоб вони працювали прозоро і швидко.
У випадку зарегулювання стоку шляхом спорудження греблі на ділянці
нижче вузла галуження, лімнічні умови, що поширюються вище устя приток,
маскують атрактивні властивості потоків, провокують неоптимальний розподіл
мігруючих компонентів біоти. Найчастіше преференції дістають напрямки, що
першими пропонують лотичні умови.
Таким чином, спорудження гребель і утворення водосховищ на водотоках,
які мають виразно лотичний характер і реофільні комплекси біоти, окрім
очевидних фізичних перешкод розподілу й міграціям гідробіонтів, нівелює
еволюційно значущі механізми забезпечення раціонального використання ними
життєвого простору.
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БАТРАХОФАУНА ДВОХ ВІДДІЛЕНЬ
РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
1
1,2
3

Марущак О., 2Некрасова О., 3Оскирко О.

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Київ

ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ
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O. Marushchak, O. Nekrasova, O. Oskyrko. BATRACHOFAUNA OF TWO
AREAS OF RIVNENS'KIY NATURE RESERVE. We investigated the
composition of the species of the batrachofauna of two areas of the Rivnens'kiy
Nature Reserve and adjacent territories. In general, in the collections from the
investigated territories, the following species were registered: B. bombina (44,44%),
H. orientalis (15,38%), P. fuscus (14,53% ), L. vulgaris (11,11%), B. viridis (5,13%),
R. arvalis (4,27%), T. cristatus (2,56%), B. bufo (2,56%). Green frogs from
Pelophylax esculentus complex were dominating among all 10 registered species and
were not included into the count. Also evidences of natterjack toad (E. calamita)
were found according to the information from the staff of the reserve.
Keywords: batrachofauna, Rivnens'kiy Nature Reserve.
Амфібії є надзвичайно чутливими до різноманітних змін умов навколишнього середовища. Саме ця група тварин першою реагує на вплив полютантів антропогенного походження, глобальні зміни клімату та спричинені
ними опосередковані зміни в біоценозах. На сьогодні по всьому світу реєструється різке зменшення чисельності або повне зникнення багатьох видів амфібій
та рептилій, скорочення та фрагментація їх ареалів, підвищення різноманіття та
загальної частки морфологічних аномалій в природних популяціях цієї групи
тварин [1,2]. Деякі рідкісні види та такі, що перебувають під захистом
різноманітних внутрішньоукраїнських та міжнародних конвенцій (Бернська
конвенція 1979 року, Вашингтонська конвенція 1973 року, міжнародні червоні
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списки МСОП тощо) є надзвичайно чутливими до змін їх природного
середовища (боліт, каналів, вологих лук, старовікових лісів тощо), а особливо
до змін режимів вологості та температур. Було показано, що в майбутньому
деякі види, наприклад ропуха очеретяна (Epidalea calamita (Laurenti, 1768),
ризикують втратити до 70 відсотків свого природного ареалу на Поліссі [2], при
чому на сьогодні за деякими літературними даними [3], актуальних знахідок
цього виду вже на території Рівненської області не було. Також зміни
кліматичних умов та антропогенна трансформація природного середовища
відкриває можливість для проникнення та масового розмноження інвазійних
видів, що чинять негативний вплив на місцеву біоту, наприклад ротанголовешка, що харчується молоддю та ікрою земноводних, лімітуючи їх
чисельність, а подекуди і надзвичайно її знижуючи [4]. Тому актуальність
дослідження полягає в уточненні списків видів земноводних в об’єктах
природно заповідного фонду для моніторингу та контролю чисельності
популяцій, вчасного виявлення видів, що опинилися під загрозою, виявлення
фактів зникнення амфібій, або різкого зменшення їх чисельності з метою
збереження біорізноманіття.
Територія досліджень належить до Північно-східного району української
частини басейну р. Прип’ять за ознакою різноманітності батрахоугруповань, а
саме 2 відділення Рівненського природного заповідника (надалі РПЗ): масив
Переброди та масив Сомине (Рівненська область) [5]. У період з 10.05.3018 по
16.05.2018 було здійснено польові дослідження фауни земноводних у двох
масивах Рівненського природного заповідника та орнітологічному заказнику
місцевого значення Вовча гора. Збір матеріалу проводили за допомогою
стандартних методів [6]: маршрутним методом (ширина маршрутної лінії – 4 м,
або берегової лінії – 2 м) за загальнопрнийнятим характером вибірок. Відлов
проводився вручну або за допомогою ручного сачка. На наявність амфібій
також було перевірено старі каналізаційні споруди. Також наявність деяких
видів підтверджували акустично. Випадки наявності морфологічних аномалій
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фотографували та визначали згідно з «Класифікацією аномалій безхвостих
амфібій» [8].
Батрахофауна масиву «Сомине». Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus,
1761) – кумка червоночерева (Appendix II, resolution №6 of Berne Convention).
Було зареєстровано 29 особин за вокалізацією 29 особин на 1,5 км маршруту
(0,002 ос./100 м), а також численні пуголовки. Також було виявлено численних
представників комплексу зелених жаб (Pelophylsx esculentus complex) (31
ос./100 м). Cеред них Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) – жаба їстівна
(Appendix III of Berne Convention) траплялася масово, як і Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882) – жаба ставкова (Appendix III of Berne Convention). Було
виявлено 3 екземпляри з аномальною дорсомедіальною лінією. За вокалізаційними сигналами було виявлено 13 особин райки східної – Hyla orientalis
(Bedriaga, 1890) (Appendix II of Berne Convention).
Батрахофауна орнітологічного заказника місцевого значення «Вовча
гора». Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) – часничниця звичайна (Appendix II of
Berne Convention). Доволі чисельна вздовж полів на кордоні заказника та у
піщаних кар’єрах поблизу дороги 1,5 ос./100 м (15 ос./1 км маршруту). Було
виявлено 10 ос./100 м B. bombina за вокалізацією вздовж тимчасових водойм у
старих піщаних кар’єрах. Один екземпляр (дворічок) Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
– ропуха сіра (Appendix III of Berne Convention) було знайдено у старому
піщаному кар’єрі. 5 вокалізуючих самців H. orientalis було виявлено поблизу
дороги Київ – Варшава. Один екземпляр Rana arvalis Nilsson, 1842 – жаба
гостроморда (Appendix II of Berne Convention) було знайдено в старому
піщаному кар’єрі. Один екземпляр (цьогорічок) Lissotriton vulgaris (Linnaeus,
1758) – тритона звичайного (Appendix III of Berne Convention) було знайдено в
старому піщаному кар’єрі.
Батрахофауна поблизу садиби Рівненського природного заповідника,
ур. Дубки. Виявлено дві особини R. arvalis. Одна з них мала морфологічну
аномалію – брахідактилія, вкорочений другий палець на нижній лівій кінцівці.
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Виявлено 1 особину Bufotes viridis (Laurenti, 1768) – ропуха зелена (Appendix II
of Berne Convention). Також вона чисельна в м. Сарни. Було виявлено 6 особин
B. bombina та 2 особини часничниці звичайної.
Батрахофауна масиву «Переброди». L. vulgaris знайдений масово у 64
кварталі Північного лісництва (12 особин на 20 м канави): 4 самця та 8 самиць.
Також тут було зареєстровано 1 особину інвазивного виду – ротана (Perccottus
glenii, Dybowski, 1877). Виявлено 1,3 ос./100 м R. arvalis (2 особини на 150 м
маршруту) в 64 кварталі Північного лісництва. Одна особина Triturus cristatus
(Laurenti, 1768) (Appendix II, resolution №6 of Berne Convention) виявлена в 60
кварталі. P. esculentus виявлена масово у комплексі разом з P. lessonae, яку було
обліковано за вокалізацією, проте у зборах вона не траплялась. За селом
Вежинь (на Пн.) вздовж каналу виявлено 11,3 ос./100 м B. bombina (17 особин
на 150 метрів каналу). Виявлена одна особина T. cristatus в 29 кварталі та 1
особина R. arvalis на межі с. Вежинь і лісу. Численні пуголовки P. fuscus
виявлені у каналах, річках та калюжах (14 особин на 5 метрів берегової лінії).
Зафіксовано активне харчування лелек цими тваринами. Виявлено велику
кількість представників комплексу зелених жаб (P. esculentus 2 ос./2 м берегової лінії, P. lessonae 5 ос./2 м берегової лінії). 6 вокалізуючих самців райки
східної виявлені північніше с. Переброди та 1 самець на Зх. від с. Вежинь. Усі
виявлені особини зовнішніх морфологічних аномалій не мали. Цікавими в плані
подальших досліджень є території масиву Сира Погоня, оскільки за свідченнями працівників Рівненського природного заповідника, там також трапляється ропуха очеретяна, знахідки якої на цій території можуть свідчити про
потенційно крайню точку ареалу цієї амфібії.
Дослідження виконане за підтримки Державного Фонду Фундаментальних
Досліджень (ДФФД Ф76/15-2018). Також висловлюємо подяку Франчуку М. та
співробітникам РПЗ за всебічну допомогу у виконанні дослідження.
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РОЗПОДІЛ ЛЕЖАНОК САРНИ (CAPREOLUS CAPREOLUS)
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НА ТЕРИТОРІЇ
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ»
Никоненко А.
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро
e-mail: anastasiia.nykonenko@gmail.com
А.

Nykonenko.

DISTRIBUTION

OF

THE

ROE

DEER

BED-SITES

REGARDING TO THE VEGETATION. We studied roe deer bed-sites at the
Dnipro-Oril Nature Reserve. Roe deer prefer to choose bed-sites at the distance of
1,5–3,0 m from trees and shrubs. Trees near the bed sites are in average 7-8 m in the
height. The index of canopy cover reaches 62,06 ± 9,13 % (61,60 ± 13,98 in the
pinery and 53,05 ± 23,96 % in the elk oak).
Keywords: roe deer, Сapreolus capreolus, bed sites, canopy cover, Dnipro-Oril
Nature Reserve.
Вивчення екології сарни як широко розповсюдженого представника
ратичних є важливим для створення науково обґрунтованих заходів збереження
біорізноманіття та відновлення популяцій. Ми досліджували лежанки сарни в
Природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський». Сарни обирають місця
для лежанок переважно в 1,5–3,0 м від дерев та чагарників. Вони можуть
робити лежанки і в безпосередній близькості від рослин (20–30 см), і на
відстані, що перевищує 3,5–5,0 м. Висота дерев біля лежанок не перевищує 15 м
(робінія), а зазвичай їхня максимальна висота дорівнює 7–8 м (дуб, шовковиця,
абрикос, гледичія). В соснових насадженнях висота сосен сягає 30 м. Лежанки
часто розташовуються поблизу молодих рослин 0,2–0,6 м заввишки.
Зімкненість крони в середньому складає 62,06 ± 9,13 % (з мінімумом в 9,00 та
максимумом в 87,98 %). В соснових насадженнях показник зімкненості крон
вище, ніж у в’язовій діброві (61,60 ± 13,98 та 53,05 ± 23,96 % відповідно).
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АНАТОМІЧНА БУДОВА ПЛОДУ В OENOTHERA BIENNIS
Одінцова А.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: amorpha@ukr.net
A. Odintsova. ANATOMICAL FRUIT STRUCTURE IN OENOTHERA
BIENNIS. The fruit wall in Oenothera biennis was studied on hand sections under
the light microscope. Two types of unicellular trichomes on exocarpium were found –
long tapering trichomes and short blunt trichomes. Mesocarpium is composed of
three zones – external mechanical zone with thickened cellulose cell walls, middle
parenchymatous zone and internal mechanical zone with lignified cell walls.
Endocarpium cells are not lignified. The anatomical structure of the fruit wall in
Oenothera biennis is similar to that in Epilobium and Circaea species.
Keywords: fruit wall, trichomes, exocarpium, endocarpium, lignified
mesocarpium.
Досліджено під світловим мікроскопом структуру перикарпію і перегородок плоду в євразійського виду Oenothera biennis. Виявлено, що екзокарпій
плоду-коробочки сформований зі сплощених багатокутних дрібних основних
клітин, серед яких наявні численні аномоцитні продихи та трихоми. У потовщених оболонках основних клітин наявні численні порові канали. Виявлено
одноклітинні трихоми двох типів: прості та залозисті. Прості трихоми довгі,
загострені, загорнуті догори, з потовщеною багатоклітинною основою або без
неї. Залозисті трихоми щільно вкривають плід, серед них є короткі відстовбурчені волоски з тупою верхівкою і дрібні зігнуті булавоподібні залозки.
Мезокарпій багатошаровий, зовнішні 2–4 шари мезокарпію мають потовщені у
кутах нездерев’янілі оболонки. Середні шари мезокарпію крупноклітинні, з
тонкими оболонками; тут наявні численні видовжені ідіобласти з рафідами.
Внутрішні шари мезокарпію залишаються дрібноклітинними і лігніфікуються.
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Клітини ендокарпію дрібні, нездерев’янілі. Перегородки плоду зберігають однакову товщину від стінки плоду до центральної колонки плоду; їхні субепідермальні шари клітин мають здерев’янілі оболонки, як і клітини внутрішніх шарів
мезокарпію, в той час як епідермальні клітини не дерев’яніють, як і клітини
ендокарпію. Клітини центральної колонки зберігають целюлозні оболонки.
Виявлені нами особливості анатомічної структури плоду в Oenothera
biennis (включно з типами трихом і зонуванням оплодня) ідентичні до описаних
нами раніше особливостей плоду в інших представників родини Onagraceae:
Circaea [1] та Epilobium [2]. Проте, в роді Circaea плід є нерозкривний однонасінний, а плід у роді Epilobium коробчастий, відрізняється від плоду Oenothera
за формуванням септифрагальних щілин у середній частині перегородок.
Різноманітність трихом на стінці плоду, поряд з морфологічними ознаками плоду, вже використовувалась для діагностики видів роду Oenothera [3], проте
структура перикарпію в цьому роді досі не була досліджена. Згідно з нашими
даними, анатомічна структура плоду в досліджених представників родів
Oenothera, Circaea та Epilobium виявляє більш консервативний характер, ніж
його морфологічна будова і може бути важливою для з’ясування філогенії
родини Onagraceae.
1. Одінцова А.В. Анатомо-морфологічна будова плоду в Circaea lutetiana
L. (Onagraceae) // Матер. Всеукр. науково-практ. конф. з міжнар.
участю «Тернопільські біологічні читання ‒ Ternopil Bioscience ‒
2017», (Тернопіль, 2017). Тернопіль: Терно-Граф, 2017. С. 73‒76.
2. Одінцова А.В., Клімович Н.Б. Анатомо-морфологічна будова плоду
Epilobium hirsutum та E. angustifolium (Onagraceae) // Укр. бот. журн.
2017. Т. 74, № 6. С. 582–593. doi: 10.15407/ukrbotj74.06.582.
3. Rostaсski K., Rostaсski A., Gerold-Śmietaсska I., Włsowicz P. EveningPrimroses (Oenothera) occurring in Europe. Katowice-Kraków: W. Szafer
Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. 2010. 157 pp.
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БІОІНДИКАЦІЯ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОТОКІВ І ВОДОЙМ М. ЛЬВІВ
Пилипів Ю., Савицька О.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: yra.pilipsv@gmail.com
Pylypiv Y., Savytska O. BIOINDICATION OF THE WATER QUALITY IN
RIVERS, LAKES AND PONDS OF CITY LVIV. We all know that our rivers,
lakes and ponds exposed a high level of anthropogenic pressure nowadays. With the
help of biological methods for assessing pollution, the state of water in four largest
rivers and some lakes and ponds of city Lviv was studied and analyzed in this paper.
Based on results of samples were calculated indexes. They demonstrate that rivers,
lakes and ponds of the city inhabit mostly by living organisms that can live in highly
polluted waters.
Keywords: bioindication, water quality, zoobenthos, organic pollution, Lviv.
Біоіндикація є зручним, простим та ефективним методом моніторингу
стану навколишнього середовища. Використання цього методу дозволяє
відстежувати стан локальних природних екосистем на різних рівнях організації
живого та на основі цього розробляти адекватні управлінські рішення щодо
раціонального використання природних ресурсів і захисту планети в цілому для
майбутніх поколінь. Окрім цього, моніторинг та біоіндикація дозволяють
відстежувати антропогенні зміни водного середовища, які проявляються
передусім у динаміці кількісних та якісних показників популяцій живих
організмів у водних екосистемах.
Упродовж 2014–2016 рр. досліджували якість води у водотоках Львова та
його околицях – річках Зубра, Водяний-Стара (басейн Чорного моря) та
Марунька і Полтва (басейн Балтійського моря). Проби зообентосу (n=24)
відбирали на трьох створах у кожній річці та опрацьовували згідно загальноприйнятих гідроекологічних методик [1]. Визначали показники індексів
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Вудівіса (ТВІ) та Гуднайта-Уітлі (ГУ), згідно яких оцінювали якість води.
Упродовж зимово-весняного періоду 2016 р. досліджували якість води у
водоймах трьох найбільших парків м. Львів – ставу у Стрийському парку і
озерах у парках «Горіховий Гай» та «Піскові Озера», визначивши для цих
акваторій індекси ГУ та Майєра [2].
Видове різноманіття бентосу у пробах досліджених рік, озер та ставків
включало представників ракоподібних (Cyclopidae), комах (Ephemeroptera,
Coleoptera, Chironomidae, Ceratopogonidae), червів (Oligochaeta, Hirudinea,
Nematoda) та молюсків (Gastropoda). У пробах найчастіше траплялись
представники Chironomidae та Oligochaeta.
Згідно з обчисленим біотичним індексом ТВІ, водотоки м. Львів як
восени, так і весною дуже забруднені. Практично на усіх створах відбору проб
цей індекс дорівнював 1–2, а річка Полтва виявилась найбільш забрудненою
серед усіх досліджуваних водотоків зі значенням індексу 0.
Отримані значення індексу Майєра (для водойм) засвідчили, що озера та
ставки м. Львів населяють переважно мешканці сильно забруднених вод –
Chironomidae, Oligochaeta та Ceratopogonidae (5 клас якості води) [3].
Значення індексу ГУ для водотоків та водойм парків м. Львів показало,
що навесні ріки, озера та ставки міста були сильно забруднені органічними
речовинами, про що свідчила велика чисельність олігохет у пробах (96–100%).
Згідно з даним показником води річок м. Львів в осінній період чистіші (30–
60%). Для паркових гідроекосистем його значення доволі помірні (25–50%),
оскільки антропогенне навантаження на них обмежується, зазвичай, лише
рекреаційним впливом.
Таким чином отримані показники засвідчують незадовільний екологічний
стан водотоків на водойм м. Львів і вказують на необхідність впровадження
природоохоронних заходів, які б обмежили антропогенний вплив на водойми та
водотоки в межах міста, а також забезпечили б їх природне самоочищення.
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ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛІ (HYMENOPTERA) – ЗАПИЛЮВАЧІ
SOLIDAGO CANADENSIS L.
Питель С., Тимків І., Затушевський А.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: pytelsofia98@gmail.com
S. Pytel, I. Tymkiv, A. Zatushevsky. HYMENOPTERA – THE POLLINATORS
OF THE INVASIVE PLANTS SOLIDAGO CANADENSIS L. We investigated
pollinators of the invasive plant Solidago canadensis during August – October 2017
near villages Velyki Hrybovychi and Malekhiv (Lviv region). During our research,
we collected 132 specimens of Hymenoptera (13 species) which belong to six
families: Apidae – 4 species, Halictidae – 1 sp., Andrenidae – 1 sp., Vespidae – 4 sp.,
Eumenidae – 2 sp. and Crabronidae – 1 sp. All specimens are kept in the
entomological collections of the Zoological Museum of Ivan Franko National
University of Lviv.
Keywords: Hymenoptera, pollinators, invasive plant, Zoological Museum of
Ivan Franko National University of Lviv.
Золотушник канадський (Solidago canadensis L.) – це багаторічна рослина,
корінна у Північній Америці, яка поширилась по ряду європейських країн
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(Німеччина, Австрія, Франція, Греція, Болгарія, Італія, Латвія, Польща,
Португалія, Іспанія, Сербія, Україна, Швеція, Словенія, Словаччина, Норвегія,
Нідерланди, Македонія, Ірландія, Ісландія, Угорщина, Фінляндія, Естонія,
Данія, Хорватія, Бельгія, Білорусь, Андорра, Албанія) Росії, Південній Америці,
Австралії та Південно-Східній Азії після її введення, як декоративної [3].
S. canadensis завезли в Європу як декоративну рослину в 1645 році [2], а
перші спостереження за дикими популяціями в Європі датуються, приблизно,
1850 роком [4].
На сьогодні ця рослина трапляється по всій Європі і внесена у «Список
інвазійних видів» як вид, що завдає шкоди аборигенним видам рослин,
навколишньому середовищу та біологічному різноманіттю.
Solidago canadensis L. перебуває у «чорному списку» рослин: Швейцарії,
Білорусії та Франції. Також цей вид занесений до «Чорної книги Середньої
Росії» (2010) і «чорного списку» Республіки Башкортостан (2016) зі статусом 2
– чужорідний вид, який активно розселяється і натуралізується в антропогенно
порушених і природних місцепроживаннях [1].
Золотушник канадський трапляється, практично, по всій території
України, тож на сьогодні є актуальними дослідження цієї рослини, зокрема, її
запилювачів.
Ми проводили дослідження протягом серпня – жовтня 2017 року у
Жовківському р-ні Львівської обл. (зокрема, на околицях с. Малехів та
с. Великі Грибовичі).
У результаті досліджень ми спіймали 13 видів перетинчастокрилих, котрі
належать до шести родин: Apidae, Andrenidae, Halictidae, Vespidae, Eumenidae
та Crabronidae.
Родини Apidae та Vespidae є найчисельнішими за кількістю спійманих
видів (по 4 види). Представники родини Apidae: Apis mellifera Linnaeus, 1758,
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763), Bombus lapidarius Linnaeus, 1758, та
клептопаразит Bombus campestris (Panzer, 1801). Представники родини
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Vespidae: Polistes dominulа (Christ, 1791), Polistes nimphа (Christ, 1791), Vespula
germanica (Fabricius, 1793), Vespa crabro Linnaeus, 1758.
Родина Eumenidae у наших зборах була представлена двома видами:
Symmorphus gracilis Brullé, 1832 та Eumenes crucifera Provancher, 1888.
З родин Andrenidae, Halictidae та Crabronidae під час досліджень ми
спіймали лише по одному виду: Andrena limata Smith, 1853, Halictus subaurata
Rossi, 1792 та Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799), відповідно.
Обраний нами напрям роботи потребує триваліших та більш детальних
досліджень в майбутньому. Проте, наведені вище результати досліджень вже
дозволяють припускати, що перетинчастокрилі є, імовірно, найбільш продуктивними та важливими запилювачами Solidago canadensis на наших територіях.
1. Абрамова Л. М., Рогожникова Д. Р., Крюкова А. В. Структура
популяций инвазивного вида Solidago canadensis L. в республике
Башкортостан // Проблемы популяционной биологии: материалы XII
Всероссийского популяционного семинара памяти Николая Васильевича Глотова (1939–2016) Йошкар-Ола: ООО ИПФ «Стринг», 2017.
С. 13–15.
2. Kowarik I. Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa
// Stuttgart, Germany: Ulmer. 2003. 380 pp.
3. Popay I. Solidago canadensis (Canadian goldenrod). 2014. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: https://www.cabi.org/isc/datasheet/50599
4. Wagenitz G. Solidago. In: Hegi G. (2d ed.9: Illustrierte Flora von
Mitteleuropa, vol. VI (3.1)). Carl Hanser, München. 1964. P. 16–29.
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КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД ГЕЛОФІТНИХ РОСЛИН КРЕМЕНЕЦЬКОГО
БОТАНІЧНОГО САДУ
Скакальська О., Ковальчук І.
Кременецький ботанічний сад, Кременець
e-mail: kovalchukolja@ukr.net

Skakal's'ka O., Kovalchuk I. COLLECTION OF THE MARSH PLANTS IN
THE KREMENETS’ BOTANICAL GARDEN. The data on the creation of a
collection of marsh plants with decorative qualities in the collections and exposition
parts of the Kremenets Botanical Garden are highlighted. The collection of marsh
plants will serve as a training base for students, students and other professionals, as
well as for background monitoring and repatriation in the disappearing location. The
most numerous families in the collection are Cyperaceae, Iridaceae, which together
make up 47% of the total number of families, all the remaining 6–7%.
Keywords: collection, marsh plants, introduction.
Інтенсивне зростання антропогенного впливу на фітобіоту водно-болотних
угідь зумовлює необхідність детального вивчення особливостей созологічного
стану рослинності [2]. Болотні рослини (гелофіти) використовуються для
озеленення ділянок з високим рівнем вологості й кислотності ґрунту. Зазвичай
вони застосовуються у низинах і вздовж заболочених ділянок для формування
ландшафтного дизайну. Відбір і введення у культуру нових видів раритетних
гелофітних рослин – важливе завдання сучасної ботанічної науки, яке може
бути розв’язане за допомогою інтродукції. Це дозволяє збагатити рослинні
ресурси, поліпшити асортимент декоративних рослин, що використовуються у
зеленому будівництві.
В експозиційній частині Кременецького ботанічного саду підготовлено
територію та закладено колекцію болотних рослин.
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Станом на 2017 рік колекція нараховує 10 родин, 10 родів, 16 видів рослин,
більшість становлять осоки, комахоїдні види та інші рослини, які занесені до
Червоної книги України. Інтродукуються такі болотні види: Tofieldia calyculata
(L.) Wahlend., Juncus subnodolosus Schrank., Iris palуstris L., Drosera rotundifolia
L., Spiranthes amoena (M. Bieb.) Sprend., Iris versicolor L., Iris pseudocorus L.,
Pinguicula vulgaris L., Caltha palustris L., Molinia caerulea (L.) Moench. (рис. 1).

Рис. 1. Систематичний спектр по родинах колекції гелофітів, 2017 рік.
Найбільше в колекції представлені такі родини: Cyperaceae, Iridaceae, які
разом становлять 47% від загальної кількості родин, усі решта 6–7%.
За звітний період проводилося інтродукційне вивчення біологічних,
екологічних, адаптаційних особливостей представників колекції.
Життєвим формам і формам росту водно-болотних рослин, а також їх
класифікаціям присвячені численні дослідження. Особливо варто під креслити
роботу Скальгорна [1], що майже цілком присвячена життєвим функціям
судинних рослин. Дослідження еколого-бiологiчних i еколого-морфологiчних
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особливостей видів у процесі їх онтогенетичного розвитку про функції екофаз,
екоперiодiв i екоциклiв у розвитку водних i болотних рослин, групи бiоморф
водних макрофiтiв можна об'єднати в наступні групи (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація життєвих груп болотних рослин.
Переважаючу групу становлять пелехтофіти – 38%, це рослини, що виростають у болотній екофазі, де проходять повний цикл розвитку. У наземній
екофазі звичайно розвиваються на ділянках після оголення ґрунтів, пов'язаного
зі зниженням рівня води. 31% становлять охтогідрофіти – це види, які зростають у процесах заростання при зниженні рівня води у водоймах. Наступною
групою є евохтофіти – 19%, життєвий цикл рослини пов'язаний із прибережною
і болотною екофазами, у яких продовжується повний розвиток кореневищних
пагонів. Та найменшу групу – 12% становлять плейстогелофіти – це види рослин, велика частина життєвого циклу яких проходить в болотній і прибережній
екофазах.
На колекційній ділянці постійно проводиться моніторинг за вказаними
видами, вимірюється Ph-метром кислотність ґрунту та за необхідності
проводиться закислення субстракту. Гелофітні види є чутливими до будь-яких
змін антропогенного характеру, тому необхідно відновлювати їхній природний
стан і захищати їх від згубного втручання людини.
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Колекція болотних рослин слугуватиме як навчальна база для учнів,
студентів й інших спеціалістів, а також для фонового моніторингу і репатріації
у зниклі місцезростання. Подальші дослідження будуть спрямовані на
встановлення і порівняння адаптивних можливостей, ступеня стійкості
ценопопуляцій видів ex situ та in vitu. Виявлення факторів, які впливають на
динаміку чисельності й забезпечення охорони їх природних локалітетів.
1. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды // Дубина Д.В.,
Гейне С., Гроздова З. И., др. К.: Наукова думка, 1993. 435 с.
2. Попович С.Ю., Корінько О.М. Раритетне дендрорізноманіття: проблематика та охорона. // Матер. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 2010.
С. 41–46.

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-ГІС ТЕХНОЛОГІЙ І МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ФЛОРИ ТА ФАУНИ НА ПРИРОДООХОРОННИХ
ТЕРИТОРІЯХ: ПРИКЛАД З ПЗ «РОЗТОЧЧЯ»
1,2
1
2
3

Струс Ю., 3Стах В.

Державний природознавчий музей НАНУ, Львів

Природний заповідник «Розточчя», смт Івано-Франкове

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: yurastrus@gmail.com

Yu. Strus, V. Stakh. USAGE OF WEB-GIS TECHNOLOGY AND MOBILE
APPS FOR MONITORING OF FLORA AND FAUNA ON PROTECTED
AREAS: AN EXAMPLE FROM THE «ROZTOCHIA» NATURE RESERVE.
This short communication describes the general implementation schema of web-GIS
technology and mobile apps for data collection in the Nature Reserve «Roztochia».
Combination of apps, specially developed to satisfy reserve’s needs, and web-GIS
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allows effective, standardized collection of data on species distribution of animals
and plants on the territory of the reserve. In the «Roztochia» reserve the data
collection workflow was developed using the NextGIS set of software products
(NextGIS web-GIS, NextGIS Formbuilder and NextGIS Mobile) and currently
counts five separate apps for different purposes.
Keywords: monitoring, flora, fauna, protected areas, web-GIS, NextGIS.
Наукові працівники більшості заповідників та національних парків в
Україні на сьогодні проводять дослідження флори та фауни для літописів
природи [2] і публікацій виключно традиційними польовими методиками із
занесенням зібраної інформації у польові щоденники з подальшою камеральною обробкою зібраного матеріалу, наприклад, перенесенням інформації у
базу даних (у кращому випадку). Спосіб збору і запису даних залежить від
фаховості конкретного працівника об’єкту ПЗФ і його самодисципліни, що
може стати проблемою при спробі залучити до збору польових даних ширше
коло співробітників, які не є зоологами чи ботаніками, наприклад, працівників
лісової охорони і т.д. В такому випадку добитись систематичного записування
спостережень, чи навіть просто перевірити достовірність зібраної інформації
часто є важко, а то і неможливо.
Вже давно існують технології, які здатні в значній мірі автоматизувати
процес збору польових даних з використанням мобільних пристроїв:
смартфони, планшети, КПК тощо, і налагодити автоматичне перенесення
зібраної інформації на персональний комп’ютер у настільну ГІС, або на
віддалений сервер у веб-ГІС. Така автоматизація сильно спрощує запис зібраної
у полі інформації, оскільки мобільні пристрої автоматично реєструють
місцезнаходження об’єкту інтересу, дату, час і ще будь-яку інформацію,
включно з фото, що дозволяє досліднику, по-перше, зосередитись більше на
польових дослідженнях, а по-друге, дозволяє збирати дані одночасно кільком
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спостережникам у стандартизований спосіб, а також швидко синхронізувати
весь накопичений матеріал з веб-ГІС сервером чи ПК.
Існує досить багато програмних рішень (OpenDataKit, Survey123,
NextGIS Mobile, Collector for ArcGIS і т.д.) для налагодження автоматичного
збору польових даних через мобільні додатки. Ця публікація не має на меті
дати вичерпну характеристику всіх існуючих систем, про що можна прочитати
окремо на сайтах відповідних ресурсів, чи в оглядових статтях [1]. Метою цієї
публікації є описати, як такі системи можна використовувати у польовій роботі
на прикладі досвіду з ПЗ «Розточчя».
Для збору польових даних у ПЗ «Розточчя» нами було створено серію
мобільних додатків на базі програми NextGIS Mobile, за допомогою розробника
форм NextGIS Formbuilder. Процес створення таких додатків не вимагає
спеціальних знань з програмування і є під силу будь-якому впевненому користувачеві ПК. Важливим є лише певне розуміння того, як працюють геоінформаційні системи, що таке типи даних і як взагалі варто організовувати таблиці у
базах даних. Детально ознайомитись з принципами створення мобільного
додатку на базі NextGIS можна у офіційній документації цього програмного
забезпечення, що вільно доступне не веб-сайті розробника (http:// nextgis.com).
Загалом на сьогодні створено 5 додатків для окремого збору інформації:
смертність земноводних і рептилій на дорозі T-1425, що перетинає заповідник;
спостереження птахів; знахідки слідів життєдіяльності хребетних тварин;
розташування гнізд хижих птахів і чорного лелеки, а також загальний додаток,
що слугує для збору інформації про розташування старих дерев, нір ссавців,
випадків браконьєрства і т.д., тобто будь-якої іншої корисної інформації, яку
можна здобути під час польових спостережень. На теперішній момент,
найбільше інформації зібрано за допомогою першого додатку, який стосується
смертності земноводних і рептилій, а також додатку щодо трапляння птахів.
Уся схема працює наступним чином: спостережник один раз встановлює
на мобільному пристрої з операційною системою Android мобільний додаток
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NextGIS Mobile, а потім як локальний сервіс додає додаток/анкету, розроблену
у програмі NextGIS Formbuilder, яка власне і слугує для збору польових даних у
потрібний спосіб. Додаток для збору інформації про смертність земноводних і
рептилій містить наступні поля для введення даних: 1) координати місця
виявлення (заповнюється автоматично, на основі даних з GPS приймача, вбудованого у мобільний пристрій); 2) точні дата і час (аналогічно, заповнюються
автоматично); 3) ім’я спостережника (вводиться тільки один раз, під час
першого користування, далі відтворюється автоматично); 4) вид земноводного
чи рептилії (вибирається із заздалегідь введеного списку ще на етапі розробки
додатку); 5) кількість особин (ціле число; вводиться кожного разу); 6) поле для
приєднання фото (поле не є обов’язковим для заповнення; фото за потреби
можна робити безпосередньо з додатка).
Уся інформація після введення, а це тільки поля 4, 5 та інколи 6, після
підтвердження зберігається у локальній пам’яті пристрою і кожних 2 години
(час налаштовується), автоматично, без втручання користувача синхронізується
з веб-ГІС сервером, куди відправляються усі дані, включно з фото. Це
відбувається лише за наявності інтернет-з’єднання, але може бути реалізовано і
через інші вбудовані способи експорту зібраної інформації (через електронну
пошту, чи як локальний файл).
Опинившись на веб-ГІС сервері NextGIS, зібрана інформація стає загальнодоступною для усіх користувачів цієї веб-ГІС, як через браузер (рис.), так і на
настільній ГІС через широко розповсюджені протоколи WFS і WMS. Тобто, при
додаванні відповідних WFS чи WMS сервісів в проект, настільна ГІС буде
автоматично синхронізуватись з локальним комп’ютером. У разі вибору саме
WFS протоколу для доступу до даних на сервері, вона ще й може бути редагована
на локальному ПК і потім синхронізована з веб-ГІС і мобільним додатком.
Таким чином, можна повністю безкоштовно створити ефективну, швидку,
автоматизовану систему для збору інформації про знахідки тварин і рослин на
території об’єкту ПЗФ для великого колективу спостережників.
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Рис. Вигляд веб-ГІС у вікні браузера з точками місць виявлення загиблих
амфібій на дорозі, що прилягає до заповідника (кожна точка інтерактивна і при
натисканні на неї випливає віконце з детальною інформацією про конкретне
спостереження).
Через можливість фотографування, автоматичний запис географічних
координат знахідки, дати і часу, а також через можливість вибору назви виду чи
типу об’єкту з короткого, заздалегідь введеного спеціалістом списку, такий
додаток можуть використовувати і люди погано знайомі з різноманіттям тварин
і рослин, адже дані пізніше будуть проаналізовані спеціалістом.
1. Прилуцький О. 8 мобільних колекторів геоданих для Android. 2015.
Інтернет

ресурс:

http://www.50northspatial.org/ua/8-mobile-geodata-

collectors-android
2. Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю, Парчук Г.В. та ін. Програма Літопису
природи для

заповідників та

національних

природних

парків:

методичний посібник / за ред. д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко.
К.: Академперіодика, 2002. 103 с.
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РІДКІСНІ ТАКСОНИ DORYLAIMIDA (NEMATODA)
В ІНТРАЗОНАЛЬНИХ ОСЕЛИЩАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ
1
1

Сусуловська С., 2Крайнер Л., 2Сусуловський А.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
2

Державний природознавчий музей НАН України, Львів
e-mail: solomija.s.a@gmail.com

S. Susulovska, L. Krainer, A. Susulovsky. RARE TAXA OF DORYLAIMIDA
(NEMATODA) IN INTRAZONAL HABITATS OF WESTERN UKRAINE. The
analysis of phyletic structure of soil taxocens of Dorylaimida in intrazonal habitats of
Western Ukraine revealed the presence of representatives of three very rare genera:
Boreolaimus, Nevadanema, and Makatinus. All these taxa reported from Ukraine for
the first time. They can be used as model groups in the research of mechanisms of
biotic diversity formation.
Keywords: taxonomy, rare taxa, Boreolaimus, Nevadanema, Makatinus.
Попередній

аналіз

філетичної

структури

таксоценів

ґрунтових

Dorylaimida в інтразональних оселищах заходу України дозволив встановити
присутність представників низки дуже рідкісних родів: Boreolaimus Andrassy,
1998, Nevadanema Alvarez-Ortega, Pena-Santiago, 2011 (Qudsianematidae),
Makatinus Heyns, 1965 (Aporcelaimidae). Всі ці таксони є новими для фауни
України. Для них характерне широке, а часто й всесвітнє, розповсюдження та
низька чисельність в межах таксонів.
Рід Boreolaimus вперше виявлений за межами приполярного регіону
Голарктики. З семи видів світової фауни, шість відомі лише з півночі Європи
(Швеція і Норвегія) та один з Аляски [2]. В зборах з території Українських
Карпат виявлено B. septemtrionalis Andrassy, 1998, раніше відомий лише за
першоописом з Лапландії, та ще три нові для науки види. Завдяки знахідці
першого амфіміктичного представника роду, доповнено його діагноз. Види, що
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зараз віднесені до роду Boreolaimus, морфологічно досить чітко відрізняються
від усіх представників родини Qudsianematidae. Вони, очевидно, складають
монофілетичну групу, основними апоморфіями якої є ознаки, пов’язані з
будовою задньої частини тіла, зокрема вакуолізована термінальна частина
хвоста та видозмінена структура кутикули його латеральних секторів.
На заході України також було зібрано ряд популяцій рідкісного
голарктичного роду Nevadanema, що представлений у світовій фауні лише
трьома видами. Для даного монофілетичного таксону характерна дуже
оригінальна морфологія, а основні апоморфії стосуються будови передньої
частини тіла. Зокрема в його представників різко відділена область губ та
відносно довгий спис з малим отвором. Таксономічний аналіз показав, що
більшість наших популяцій належить до типово виду N. nevadense AlvarezOrtega, Pena-Santiago, 2011, який відомий лише за першоописом з високогір’я
Іспанії (2800 м н.р.м.) [1]. На Розточчі також виявлено новий для науки вид, що
найбільш чітко діагностується за такою плезіоморфною ознакою, як поперечна
орієнтація вульви.
Рід Makatinus налічує 8 видів у світовій фауні, переважна більшість яких
розповсюджена в тропічній зоні. Для роду характерна унікальна серед
Dorylaimida ознака, а саме наявність більше ніж однієї пари (від 2 до 5)
преклоакальних суплементів у самців. В результаті таксономічного аналізу
українських популяцій роду Makatinus, встановлено, що на досліджуваній
території він представлений трьома видами, M. cf. aquaticus Jimenez-Guirado,
1994 та двома новими для науки видами.
Виявлені таксони є важливими модельними групами при дослідженні
механізмів формування біотичної різноманітності.
1. Alvarez-Ortega, S., Pena-Santiago, R. Nematodes of the order Dorylaimida
from Andalucia Oriental, Spain. Nevadanema nevadense gen. n., sp. n.
(Qudsianematidae) from Sierra Nevada National Park // Nematology. 2012.
Vol.14, No 2. P. 249–264.
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2. Andrassy, I. The genus Boreolaimus gen. n. and its six species (Dorylaimida:
Qudsianematidae), nematodes from the European Arctic // Fundamental and
Applied Nematology. 1998. Vol.21, No 5. P. 553–567.

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ФАУНИ МОШОК (SIMULIIDAE, DIPTERA)
КІВЕРЦІВСЬКОГО НПП «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»
Сухомлін К., Зінченко О., Зінченко М.
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки, Луцьк
e-mail: Sukhomlin.Katerina@eenu.edu.ua, Zinchenko.Oleksandr@eenu.edu.ua
K. Sukhomlin, О. Zinchenko, М. Zinchenko. PRELIMINARY ANALYSIS OF
BLACKFLIES FAUNA (SIMULIIDAE, DIPTERA) ON THE TERRITORY OF
THE KIVERTSOVSKY NNP «TSUMANSKA PUSHCHA». In the territory of the
national park «Tsumanska Pushcha» in 2018 have been recorded 13 species of
Simulium blackflies from 5 subgenera: Nevermannia Enderlein, 1921 (2),
Eusimulium Roubaud, 1906 (1), Boophthora Enderlein, 1921 (1), Wilhelmia
Enderlein, 1921 (2), Simulium Latreille, 1802 (7). In total, S. (B.) erythrocephalum is
dominant (ID≥ 30%) and S. (S.) ornatum, S. (N.) volhynicum, S. (B.)
erythrocephalum are the most prevailing (ID ≥ 60%) in the park hydrotops. The
maximum density of preimaginal phases of development was observed in the 2nd
decade of April (1700 individuals/dm2) and 1 decade of May (1500 individuals/dm2).
Keywords: Simuliidae, NNP «Tsumanska Pushcha», fauna, abundance,
distribution.
Дослідження видового різноманіття кровосисних мошок та їх екологічних
особливостей у природних ландшафтах Волинського Полісся дає можливість не
лише оцінити склад симуліїдоценозу та можливих рівнів його чисельності у
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природних угрупованнях, але й дозволяє виявити основні закономірності
виникнення масових спалахів симуліїдотоксикозу худоби. Такі дослідження
актуальні при розробці екологічно обґрунтованих практичних рекомендацій
щодо регуляції чисельності кровососів.
Матеріалом для написання роботи служили власні збори і спостереження
за фауною мошок Ківерцівського району. Дослідження проводили у квітні –
липні 2018 рр. методами маршрутних зборів та спостережень на 1 стаціонарі,
поблизу с. Сокиричі (Ківерцівський р-н). Обстежено річки Конопелька
(с. Сокиричі [50°51′51″ пн. ш., 25°29′55″ сх. д.], с. Муравище [51°51′22″ пн. ш.,
25°34′13″ сх. д.], с. Пальче [50°46′46″ пн. ш., 25°38′19″ сх. д.]), Путилівка
(с. Ставок [50°46′41″ пн. ш., 25°48′22″ сх. д.]), Кормин (поблизу с. Берестяне
[50°58′33″ пн. ш., 25°52′58″ сх. д.]), Рудка (неподалік с. Журавичі [50°58′50″ пн.
ш., 25°42′19″ сх. д.]), Грушвиця (дорога Луцьк-Маневичі [51°46′46″ пн. ш
25°23′04″ сх. д.]), меліоративні канали (с. Дерно [50°46′55″ пн. ш., 25°48′22″ сх.
д.], с. Цумань [50°53′37″ пн. ш., 25°52′58″ сх. д.]). Збір водних фаз розвитку та
активність нападу мошок проводили за загальноприйнятими методиками [2; 3;
4]. Зібрано 15 спиртових проб і досліджено 1883 особини личинок, лялечок та
імаго мошок. Кількісне співвідношення визначали за методикою В. М. Беклємішева [1] із визначенням індексу домінування (ІД), індексу поширення (ІП)
виражених у відсотках.
На території національного природного парку «Цуманська пуща» зареєстровано 13 видів мошок, що належать до роду Simulium та 5 підродів (табл.
1): Nevermannia Enderlein, 1921 (2), Eusimulium Roubaud, 1906 (1), Boophthora
Enderlein, 1921 (1), Wilhelmia Enderlein, 1921 (2), Simulium Latreille, 1802 (7).
У межах парку зареєстровані лише представники роду Simulium, серед
яких найбільшу кількість видів (53,8 % від загальної кількості) має підрід
Simulium, оскільки інші підроди представлені 1 або 2 видами. Підрід Simulium
об’єднує представників 5 груп видів: venustum (5 видів), ornatum (1 вид),
noelleri (1 вид).
103

Матеріали наукової конференції, смт Шацьк, 13–16 вересня 2018 року, ISBN 978-966-919-419-0

Таблиця 1.
Відносна чисельність та поширення (у %) преімагінальних фаз розвитку
мошок у Ківерцівському НПП «Цуманська пуща»
№
за/
п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Вид

Конопелька

ПутиліКормин
вка
річки

ІД

ІП

ІД

ІП

S. (Nevermannia)
volhynicum (Usova 6,2 46,7 15,5 6,7
et Sukhomlin, 1990)
S. (N.) lundstromi
(Enderlein, 1921)

Рудка

1,2

ІД

ІП

-

-

6,7

-

-

-

-

S. (Eusimulium)
0,6 20,0
aureum Fries (1824)

-

-

-

-

ІД

ІП

Грушви Меліораця
тивні
канали
ІД

ІП

46,4 6,7 27,3 6,7

-

-

42,9 6,7

ІД

ІП

-

-

-

-

9,4

6,7

1,5 33,3

-

-

32,4 60,0

-

-

0,6 33,3

-

-

1,9 13,3

23,5 53,3 19,7 6,7 50,0 6,7

-

-

9,1 6,7 4,7

8.

S. (S.) noelleri
Friederichs, 1920

3,5 20,0 15,5 6,7

-

-

-

-

9,1 6,7

9.

S. (S.) longipalpe
Beltyukova, 1955

2,4 13,3

-

-

-

-

-

-

-

10

S. (S.) morsitans
Edwards, 1915

2,9 20,0

-

-

-

-

-

-

11

S. (S.) posticatum
Meigen, 1838

0,5 13,3

-

-

-

-

-

14,0 20,0

-

-

-

-

9,2

-

-

-

-

Разом

100

6,7

100

100
104

7,1 66,7

85,9 13,3 4,0 20,0

S. (Simulium)
ornatum Meigen,
1818

13

ІП

-

S. (Boophthora)
- 10,7 6,7 45,5 6,7
erythrocephalum 33,7 40,0 40,8 6,7 (De Geer, 1776)
S. (Wilhelmia)
- 9,1 6,7
equinum (Linnaeus, 0,2 13,3 8,5 6,7 50,0 6,7 1758)
S. (W.) lineatum
2,1 13,3 (Meigen, 1804)

S. (S.)
shevtshenkovae
Rubtsov, 1956
S. (S.) simulans
Rubtsov, 1956

ІД

-

7.

12

Разом

6,7 22,4 80,0

-

-

3,8 33,3

-

-

-

2,2 13,3

-

-

-

-

2,7 20,0

-

-

-

-

-

0,4 13,3

-

-

-

-

-

-

12,7 20,0

-

-

-

-

-

-

8,3

100

100

100

100

6,7
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У всіх досліджених водотоках НПП «Цуманська пуща» були виявлені
преімагінальні фази розвитку симуліїд, але не на усіх ділянках, так на ділянці
р. Кормин поблизу с. Берестяне, мошки не виявлені, оскільки швидкість течії
дуже низька (0,1–0,2 м/с), що створює несприятливі умови для розвитку
симуліїд. Загалом у р. Конопелька в межах парку зареєстровано 13 видів, у
р. Путилівка – 5 видів, у р. Грушвиця – 5 видів, у р. Рудка – 3 види, у р. Кормин
– лише 2 види та у меліоративних каналах – 3 види (табл. 1). Максимальну
щільність преімагінальних фаз розвитку спостерігається у 2 декаді квітня
(1700 особин/дм2

р.

Рудка,

поблизу

с. Журавичі)

і

1

декаді

травня

(1500 особин/дм2 р. Конопелька, поблизу с. Сокиричі). Необхідно зауважити,
що впродовж року проточність з швидкістю течії вище, ніж 0,3 м/с і вмістом
розчиненого у воді кисню вище, ніж 12,5 мг/л зберігається у річках Конопелька,
Путилівка та Грушвиця, відповідно у них розвиваються весняні та літні
покоління симуліїд. У р. Кормин, Рудка та більшості меліоративних каналів
проточність зберігається лише у ранньовесняний період, а влітку швидкість
течії й вміст розчиненого у воді кисню зменшуються, або вони взагалі
втрачають проточність, тому розвиток мошок припиняється.
У річках НПП «Цуманська пуща» домінує (ІД 32,4) S. (B.) erythrocephalum,
субдомінантне положення (ІД 22,4) займає S. (S.) ornatum, численним (ІД 12,7) є
S.

(S.)

shevtshenkovae,

S. (N.) lundstromi,

S.

нечисленні

(E.)

aureum,

(ІД
S.

1,5–8,3)
(W.)

–

lineatum,

S. (N.)
S.

volhynicum,
(S.)

noelleri,

S. (S.) longipalpe, S. (S.) morsitans, S. (S.) simulans, рідкісниі (ІД 0,4–0,6) –
S. (W.) equinum, S. (S.) posticatum.
Розповсюдженими у національному парку є S. (S.) ornatum (ІП 80,0), який
трапляється практично у всіх водотоках, не виявлений він лише у р. Рудка та
S. (N.) volhynicum (ІП 66,7) і S. (B.) erythrocephalum (ІП 60,0). Поширеними (ІП
33,36) є 3 види: S. (E.) aureum, S. (W.) equinum, S. (S.) noelleri. До непоширених
(ІП 13,3–20,0) належать 6 видів: S. (N.) lundstromi, S. (W.) lineatum,
S. (S.) longipalpe, S. (S.) morsitans, S. (S.) posticatum, S. (S.) shevtshenkovae.
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Локальне поширення (ІП 6,7) має S. (S.) simulans, який виявлений лише у
р. Конопелька.
Таким чином, за попередніми результатами досліджень, у водотоках
Ківерцівського

національного

природного

парку

«Цуманська

пуща»

зареєстровано 13 видів мошок з роду Simulium, серед представників якого
найбільшу кількість видів (53,8 %) має підрід Simulium, інші підроди
представлені 2 (Nevermannia, Wilhelmia) або 1 (Boophthora, Eusimulium) видами.
Загалом у гідротопах парку домінуючим (ІД > 30 %) є S. (B.) erythrocephalum,
розповсюдженими (ІП ≥ 60 %) є S. (S.) ornatum, S. (N.) volhynicum,
S. (B.) erythrocephalum.
1. Беклемишев В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М.: Наука, 1970. 502 с.
2. Каплич В.М., Сухомлин Е.Б., Усова З.В., и др. Фауна и экология мошек
Полесья. Минск: Ураджай, 1992. 264 с.
3. Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae): Фауна СССР: Двукрылые.
М.-Л.: АН СССР, 1956. Т. 6. Вып. 6. 860 с.
4. Сухомлін К.Б., Зінченко О.П. Мошки (Diptera, Simuliidae) Волинського
Полісся. Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі
Українки, 2007. 308 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДОБУДУВАННЯ FORMICIDAE В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД УМОВ ЇХ ПРОЖИВАННЯ
Царик І.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: itsaryk@yahoo.com
I. Tsaryk. THE PECULIARITIES OF FORMICIDAE NEST-BUILDING
DEPENDING ON THEIR LIVING CONDITIONS. Formicidae nest-building is
diverse and depends on insolation and other factors. Besides, Formicidae ant-hills are
peculiar «engineer» constructions that have an influence on the environment. On the
other hand, Formicidae are very sensitive to the habitat microconditions – availability
and number of their nests can witness the environmental naturalness.
Keywords: ant-hill, nest diversity, environmental function, macrohabitat.
Formicidae є однією із соціальних груп тварин, які для свого існування
будують гнізда. У гнізді особини мурашок провадять свій розвиток та
знаходять захист від хижаків. Конструкція гнізд тісно пов’язана із біологією
тих чи інших видів мурашок, а також є залежною від середовища, у котрому
живе той чи інший вид. Відтак, мурашники можуть бути наземними,
земляними, деревними, а також розміщуватися в тріщинах скель, під корінням і
в тріщинах будівель [1]. Гнізда мурашок доцільно розглядати як специфічні
«інженерні» споруди, в яких формується, живе та функціонує видове
різноманіття інших видів тварин, а іноді й рослин. Окрім цього, це також є
осередком впливу на навколишнє середовище, перш за все, на ґрунт [2].
На

сьогодні

недостатньо

літературних

даних

щодо

внутрішньої

конструкції гнізд мурашок. Відомо, що найбільш складні за конструкцією
гнізда будують руді лісові мурашки (Formica rufa Linnaeus, 1761).
До групи наземних гнізд належать земляні горбки, мохові горбки, горбки
із землі і рослинних решток. Деревні гнізда у старих пеньках та мертвій
деревині будують деякі представники родів Camponotus, Dolichoderus, Formica,
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Myrmica. Земляні гнізда характерні для таких видів, як Myrmica rubra (Linnaeus,
1758), Lasius niger (Linnaeus, 1758), Lasius flavus (Fabricius, 1781), представників
роду Messor. Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) формує гніздо біля основи
дерева, прогризаючи гнилу деревину і будуючи перегородки, що відділяють
галереї для фуражування від інших частин гнізда. Загалом, гнізда мурашок
призначені для захисту від негоди та для функціонування стабільного
середовища, в якому проходить життєвий цикл виду. Таким чином, ціль гнізда
полягає у пом’якшенні впливу всіх чинників навколишнього середовища
(абіотичних і біотичних) і підтриманні мікроклімату на рівні, необхідному для
життєдіяльності сім‘ї [3].
Отже, цей короткий огляд конструкцій гнізд різних видів мурашок дає
змогу оцінити ступінь впливу «інженерних споруд» мурашників на функціонування зооценозів як складових компонентів природних чи трансформованих
екосистем. Необхідно відзначити, що життєво важливим чинником, який
впливає на вибір місця побудови гнізда є сонячна радіація, адже дуже мало
видів мурашок пристосувалися до затінених територій, – більшість видів,
зазвичай, закладають свої гнізда на відкритих ділянках. Багато видів мурашок
переходять на нові місця, якщо їхні гнізда затінюються деревами і, відповідно,
знижується температура мікрооселища. Отже, мурашки переселяються на інші
території у результаті кліматичної чи біотичної загрози, тому можна
припустити, що наявність та кількість мурашників свідчить про природність
біогеоценозів та зміни, які в них відбуваються.
1. Захаров А. А. Специфика организации сообществ у социальных
перепончатокрылых. В кн.: Системные принципы и этологические
подходы в изучении популяций. Пущино, 1984. С. 91–107.
2. Царик І. Значення соціальних комах (Formicidae) для збереження біоти
антропогенно трансформованих екосистем. Вісник Львів. нац. ун-ту.
Сер. біол. 2010. Вип. 54. С.138–144.
3. Брайен М. Общественные насекомые: Экология и поведение: Пер. с
англ. М.: Мир, 1986. 400 с.
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ПОСЕЛЕННЯ ПРИПУТНІВ (COLUMBA PALUMBUS L.) НА ТЕРИТОРІЇ
ШАЦЬКОГО БІОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО СТАЦІОНАРУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Шидловський І., Назарук К.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: shydlyk@gmail.com
Shydlovskyy I., Nazaruk K. COLUMBA PALUMBUS L. NESTING ON THE
TERRITORY OF THE SHACTS BIOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL
STATIONARY OF THE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF
LVIV. In this paper we described the density and cases of interesting nesting of the
Woodpigeon (Columba palumbus) on the territory of Shatsk biologycal and
geographical stationary of the Ivan Franko National University of Lviv.
Keywords: Columba palumbus, nesting density, placement of the nest, Shatsky
National Natural Park.
Протягом 2016–2018 років на території Шацького біолого-географічного
стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка, що на
оз. Пісочному неподалік с. Гаївка, відмічено нетипово високу щільність
гніздових пар припутнів. Цей вид з другої половини ХХ століття почав процес
синурбізації у Західній та Центральній Європі, а в ХХІ столітті – і в Східній,
зокрема на заході України. Ще у 1986–1990-х роках припутні на території
Шацького НПП гніздилися не ближче ніж за 500 м від населених пунктів, а вже
у 2010 році – поруч з людьми, на базах відпочинку між вагончикамимагазинами, причому на малій висоті (від 1,7 м).
Літературні дані вказують на те, що в синурбізованих популяціях
припутня нетипове гніздування нерідкісне явище. Зокрема, про це пишуть:
Rebecca [6], Химин [5], Хорняк [4], Лыков [3], Кузьо, Шидловський [2].
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Випадки нетипового гніздування відмічені й нами на досліджуваній території.
Це, наприклад, гніздо припутнів над водою (над озером) – неуспішне гніздування 2016 року; в альтанці під дашком – успішно виведені двоє пташенят того
ж року.
Крім того, нами відмічена нехарактерно висока щільність гніздування
припутнів на території стаціонару. Зокрема, на площі 4,74 га відмічено вісім
гнізд у 2016 році, вісім гнізд у 2017 році та дев’ять гнізд птахів у 2018 році.
Голуби гніздилися у різноманітних місцях. Більшість гнізд розташовані на
деревах, зокрема, на сосні звичайній (Pinus sylvestris L.), ялині звичайній (Picea
abies (L.) H.Karst.), липі серцелистій (Tilia cordata Mill.) та в туї західній (Thuja
occidentalis L.). Проте, якщо врахувати, що на площі стаціонару розташовані
три відпочинкові корпуси, їдальня, лабораторний корпус і «літній клас»,
спортивний і асфальтований майданчики, лазня, то реальна корисна площа для
гніздування птахів зменшиться орієнтовно до 3,5 га. Але, варто зауважити, що
максимально щільно гніздяться припутні якраз в межах розміщення будівель,
зокрема, у найгустіше забудованій частині – біля відпочинкових корпусів,
«літнього класу», лазні. Таким чином, протягом 2016–2018 років, на території
Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ ім. І. Франка щільність
гніздування припутнів становила від 2 до 2,28 пар/га корисної площі, або від 1,5
до 1,7 пар/га загальної, що майже на порядок вище ніж гніздування голубів,
наприклад, у Львові – 0,26 пар/га (Хорняк, 2003), чи удвічі більше ніж у
м. Слупську (Польща) – 0,96 пар/га.
Цікавим випадком гніздування припутнів стало гніздо на балці альтанки,
розташованої поблизу колиб (біля/над рукомийників (-ами)) – висота
розташування приблизно 2,5 м.
Інше цікаве гніздування цих птахів – гніздо на узбережжі, над поверхнею
озера – висота розташування 4,5 м до води. У літературі вже зазначали, що
припутні можуть використовувати гнізда повторно [1]. Так от, гніздо/місце, за
яким ми стежили, птахи використовували вже третій/другий рік поспіль. Воно
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розташоване на бічній гілці вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.), яка
кроною переплетена з дубом черешчатим (Querqus robur L.). Причому
розташування виявилося таким, що бічна гілка вільхи накладається на скелетну
гілку, підпираючи гніздо. Таким чином, останнє за вітряної погоди завжди
розхитувалося. Лише 2016 року припутні загніздилися там, насиджуючи кладку
і годуючи малят. Проте, дуже сильний вітер 12 червня скинув 2–3-денних
пташенят у воду. Їх вдалося врятувати і повернути у гніздо, яке, на жаль,
протягом трьох годин вітер скинув повністю і пташенята загинули. На тому ж
місці, на вільсі, 14 червня 2017 року виявлено нове гніздо припутнів. Птахи
сиділи у гнізді, нібито насиджували кладку. Проте, ні кладки, ні пташенят там
не виявили. Дорослих птахів, які сиділи на гнізді спостерігали до кінця червня.
Це ж повторилося й 2018 року.
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ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ У ПРОЦЕСІ СПОНТАННОЇ
СИЛЬВАТИЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШАЦЬКОГО НПП
Шпаківська І.
Інститут екології Карпат НАН України, Львів
e-mail: ishpakivska@ukr.net
I. Shpakivska. CHANGES OF SOILS PROPERTIES IN THE PROCESS OF
SPONTANEOUS AFFORESTATION OF SHATSK NATIONAL NATURE
PARK. The data of investigation of transformation of basic properties of sod-podzolic
soils are showed for territory of Shatsk National Natural Park. It was showed that the
changes of morphological, physical and physical and chemical properties are observed
to humus horizons, while biotic - to humus and illuvial horizons. For the old-arable
soils it was set the decreasing amount of soils microbial biomass and intensity of the
basal respiration, but increase of physiological activity of soil microorganisms, which
was accompanied destabilization of organic matter of that soils.
Keywords: sod-podzolic soils, spontaneous afforestation, microbial biomass,
basal respiration, microbial metabolic quotient.
Незважаючи на те, що в Україні відбуваються інтенсивні процеси спонтанної сильватизації колишніх орних земель, комплексного вивчення динаміки
властивостей ґрунтів та особливостей трансформації органічного вуглецю з
використанням екофізіологічних параметрів ґрунтової мікробіоти н а території
Полісся не проводили. Оскільки внаслідок запровадження заповідного режиму
на території Шацького НПП ґрунти колишніх орних земель перебувають на
стадії відновної сукцесії внаслідок спонтанної сильватизації, важливим було
встановлення глибини агрогенної трансформації їх основних параметрів для
діагностики процесів, що відбуваються на різних стадіях вторинної сукцесії.
Було підібрано ряд екосистем, які репрезентують різні стадії спонтанної
сильватизації: переліг (колишня рілля, яка не використовувалася впродовж 20
112

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій

років) → березняк → сосняк віком 3–5 років → сосняк зеленомоховий і сосняк
лишайниковий, віком 50–60 років. Досліджувані ділянки були приурочені до
дерново-прихованопідзолистих піщаних ґрунтів флювіогляціальної рівнини.
Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання дерновослабопідзолистих ґрунтів призвело до агрогенної трансформації їх основних
морфологічних, фізичних, фізико-хімічних та біотичних властивостей. Основні
зміни відбувалися в гумусових горизонтах, які, в першу чергу, підпадають під
вплив агротехнічних заходів, зокрема переорювання, внесення добрив, хімічних
меліорантів та перебувають у зоні ризосферного впливу кореневих метаболітів
культурних рослин.
У дерново-слабопідзолистих ґрунтах колишньої ріллі, порівняно з
зональним типом екосистем Шацького НПП – сосняком зеленомоховим,
виявлено збільшення диференціації ґрунтового профілю, зростання потужності
гумусованого горизонту, зміну перерозподілу мулистих частинок в ґрунтовому
профілі, зменшення актуальної та гідролітичної кислотності на фоні збільшення
кількості увібраного кальцію. За рахунок трансформації основних фізикохімічних параметрів, поряд зі зміною кількісного та якісного складу рослинних
решток, відбувається агрогенна трансформація біотичних властивостей, яка
прослідковується як в гумусовому, так і в ілювіальному горизонтах. У ґрунті
під колишньою ріллею встановлено зменшення кількості мікробної біомаси та
інтенсивності базального дихання, збільшення фізіологічної активності ґрунтових мікроорганізмів, що може супроводжуватися зменшенням кількості
легкодоступних органічних сполук та дестабілізацією процесів трансформації
ґрунтової органіки.
Встановлено, що відсутність використання орних земель зумовлює
процеси спонтанної сильватизації, які відбуваються через низку послідовних
стадій лісовідновної сукцесії. Зміна рослинного покриву детермінує зміну
властивостей верхніх горизонтів ґрунтового

профілю у напрямку до

відновлення параметрів, характерних для зональних ґрунтів Полісся.
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ПОПЕРЕДНІ ДАНІ ДО ВИДОВОГО СКЛАДУ МИШОПОДІБНИХ
ГРИЗУНІВ У НПП «ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН»
Штик О.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
e-mail: olya1235@ukr.net
Shtyk O. PRELIMINARY DATA ON THE SPECIES COMPOSITION OF
MOUSE-LIKE RODENTS IN THE NATIONAL PARK «DNISTROVSKYI
CANYON». The results of investigations of individual distribution of the mouse-like
rodents in the national park «Dnistrovskyi Canyon». Teriofauna of «Dnistrovskyi
Canyon» near Dzhurynskyi waterfall represented by 5 species – Sylvaemus tauricus
Pall., S. sylvaticus L., Apodemus agrarius Pall., Myodes glareolus Schreber, Microtus
arvalis Pall. The average relative number of representatives of the studied species in
the national park «Dnistrovskyi Canyon» ranges 0.25–2 individuals per 100 trap /
nights.
Keywords: mouse-like rodents, teriofauna, national park «Dnistrovskyi
Canyon», Dzhurynskyi waterfall.
Мишоподібні гризуни або Мишуваті (Muroidea) – це надродина гризунів
(Glires), у складі якої є представники родин Мишині (Muridae), Хом'якові
(Arvicolidae) та Сліпакові (Splacidae). У багатьох біотопах вони досягають
значної чисельності, відіграють помітну роль в екосистемах та є невід’ємними
елементами біорізноманіття [1].
Національний природний парк «Дністровський каньйон» створений
3 лютого 2010 року на території Борщівського, Бучацького, Заліщицького та
Монастириського районів Тернопільської області. Загальна площа становить
10829,18 га.
Метою роботи є визначення видового складу мишоподібних гризунів у
НПП «Дністровський каньйон». Матеріал зібрано протягом 19–23 жовтня
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2017 р. під час проведення обліків дрібних ссавців поблизу Джуринського
водоспаду (Заліщицький район). Дослідження видового складу та чисельності
мишоподібних гризунів проводили за загальноприйнятою методикою обліку
пастко-лініями, використовуючи живоловки фабричного зразка. Пастки
виставляли в лінію по 25 штук у межах однорідного біотопу. Перевірку пасток
проводили раз на добу [1]. Усього за період дослідження відпрацьовано 400
пастко-діб.
Загалом обстежено чотири біотопи поблизу Джуринського водоспаду.
Протягом періоду досліджень було відловлено 27 особин п’яти видів
мишоподібних гризунів, серед них три види мишачих (Muridea) та два види
норицевих (Arvicolidae) (табл. 1).
Таблиця 1
Чисельність мишоподібних гризунів поблизу Джуринського водоспаду
(НПП «Дністровський каньйон»)
Sylvaemus
Ділянка* tauricus
Pall.

Sylvaemus
sylvaticus
L.

Apodemus
agrarius
Pall.

Myodes
glareolus
Schreber

Microtus
arvalis
Pall.

А

1

2

1

-

-

Б

1

3

-

1

-

В

3

2

3

3

-

Г

2

-

4

-

1

Загалом

7

7

8

4

1

*Ділянка А. 100 пастко-діб. Середньовіковий дубово-грабовий ліс штучного
походження. Ділянка Б. 100 пастко-діб. Середньовікові соснові насадження з
домішками клена гостролистого природного походження. Ділянка В. 100
пастко-діб. Заплавна ділянка поблизу річки Джурин. Ділянка Г. 100 пастко-діб.
Пасовище поблизу дитячого табору «Ромашка».
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Найчисельнішими видами є мишак лісовий (Sylvaemus sylvaticus) (7 ос.),
мишак жовтогрудий (S. tauricus) (7 ос.) та миша польова (Apodemus agrarius)
(8 ос.). Рідше траплялися представники виду нориця руда (Myodes glareolus)
(4 ос.) та лише одна особина полівки польової (Microtus arvalis). Всі відловлені
види є типовими мешканцями лісових або пасовищних біотопів.
Отримані результати дозволяють зробити висновок про частоту трапляння
тих чи інших видів мишоподібних гризунів, поділивши їх на домінантних та
співдомінантних.
Таким чином, домінантними видами є Apodemus agrarius (29% трапляння у
вибірці), є Sylvaemus sylvaticus і S. tauricus – (25,5%), а співдомінантом є Myodes
glareolus (16%) [2]. Частка відловлених особин коливається у межах 0,25–2 ос.
на 100 пастко-діб і становить 2 ос. на 100 пастко-діб для Apodemus agrarius,
1,75 для Sylvaemus sylvaticus і S. tauricus, 1 для Myodes glareolus та 0,25 для
Microtus arvalis.
Також спостерігаємо достатньо низьку чисельність тварин на 400 пасткодіб, яку можна пояснити відносно пізнім періодом відлову та несприятливими
погодними умовами.
Всі види мишоподібних гризунів, отримані під час обліків поблизу
Джуринського водоспаду на території НПП «Дністровський каньйон», є
звичайними для досліджуваної території. Чисельність мишоподібних гризунів
залежить у першу чергу від наявної кормової бази та від погодних умов.
1. Загороднюк І. В. Польовий визначник дрібних ссавців України / І. В. Загороднюк // Праці Теріологічної школи. Київ, 2002. Вип. 5. 60 с.
2. Загороднюк І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема
обліку ссавців // І. Загороднюк, О. Киселюк, І. Поліщук, І. Зеніна // Вісник
Львівського університету. Серія біологічна. 2002. Вип. 30. С. 8–17.
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ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»
1
1

Ященко П., 2Жижин М.

Інститут екології Карпат НАН України, Львів

2

Малинський лісотехнічний коледж, с. Гамарня
e-mail: home@mail.lviv.ua

P. Yashchenko, N. Zhizhin. TO THE HISTORY OF CREATING THE
KIVERTSIVSKY NATIONAL NATURE PARK «TSUMANSKA PUSCHA».
The little-known aspects of the research of the territory of Tsumanska Pushcha as a
perspective regional landscape park are described, and the history of the origin of the
name and the nature of the conservation significance of such an object are reflected.
Keywords: ecosystems, Regional Landscape Park, National Nature park, forests,
rare species plants.
Вступ. На сайті Ківерцівського НПП зазначено, що
«…відповідно до Указу Президента України № 203 від 22.02.2010 року
«Про створення Ківерцівського національного природного парку «Цуманська
пуща» та на виконання наказу міністра екології та природних ресурсів України
№ 523 від 12.12.2011 року «Про затвердження Положення про Ківерцівський
національний природний парк «Цуманська пуща»« була проведена юридична дія
по реєстрації Ківерцівського національного природного парку «Цуманська
пуща» в Єдиному державному реєстрі 23.09.2015 року. Площа Ківерцівського
національного природного парку «Цуманська пуща» — 34 467,89 га земель, у
тому числі 3 472,71 га земель, що вилучаються та надаються йому в постійне
користування, та 30 995,18 га земель, що включаються до його складу без
вилучення у землекористувачів. Парк розташований у межах Ківерцівського
району Волинської області, поблизу смт Цумань.
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Найменування «Цуманська пуща» національний природний парк успадкував
від назви лісового масиву, що лежить у межиріччі великих річок Стиру і Горині
на крайній південній межі Українського Полісся, неподалік межі Волинського
лесового плато. Масив є своєрідним форпостом Полісся, за південною межею
якого починається Лісостеп.
Саме слово «пуща» в слов'янських мовах означає великий, цілісний лісовий
масив, що зберігся у майже недоторканому стані. Цуманська пуща (як лісовий
масив) розташована між 50°45' і 51°03' північної широти та між 25°3' і 26°07'
східної довготи. Загальна площа пущі становить близько 80 000 га (0,8 тис.
км кв.). Парк займає 43% усієї площі масиву «Цуманської пущі» [4].
Разом з тим створення національного природного парку могло б відбутися
значно раніше, якщо б у свій час була зреалізована пропозиція щодо надання
лісам Цуманської пущі статусу регіонального ландшафтного парку. Розглянемо
окремі маловідомі факти дослідження Цуманських лісів як підтвердження
такого твердження.
Регіональний природний парк «Цуманська Пуща»
Період 1970–1980 років в Україні відзначався значним піднесенням і
подальшим розвитком природоохоронної ідеї, зокрема удосконаленням
наукових засад заповідної справи, яка набувала вже загальнодержавного
значення. Було підготовлено нове видання Червоної книги України [1],
інтенсивно формувалися списки рідкісних видів рослин і тварин регіонального
рівня, розширювалася мережа природоохоронних об’єктів.
Проте вже тоді прискорився перехід природоохоронної діяльності на
якісно новий рівень. Якщо в попередні десятиліття основна мета охорони
природи полягала, в основному, у збереженні зникаючих видів рослин і тварин,
тобто була спрямована на збереження біотичних ресурсів, то з другої половини
20 століття, у зв’язку з посиленням антропогенної трансформації довкілля,
територіальна охорона природи набуває якісно іншого аспекту, оскільки вже
була покликана вирішувати багатопланові екологічні й соціальні проблеми.
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Цьому в значній мірі сприяла діяльність створеного й очолюваного
доктором біологічних наук Степаном Михайловичем Стойком відділу охорони
природних екосистем Львівського відділення Інституту ботаніки імені
М. Г. Холодного АН України. Бо саме колективом науковців цього відділу були
розвинені теоретичні засади територіальної охорони природи як наукового
напряму діяльності суспільства. Разом із тим потребувала вдосконалення
статусна структура мережі природоохоронних територій, оскільки на той час в
Україні були відсутні такі категорії об’єктів, як природні (національні) та
регіональні ландшафтні парки [2].
Відділом протягом 1979–1984 років було опрацьовано наукову тему
«Разработка научных основ создания сети государственных природных парков
в лесной зоне УССР и охрана их флоры и растительности» (№ держреєстрації
звіту – 80045115). Виконання теми передбачало на основі комплексного
природоохоронного дослідження цінних природних комплексів широколистяно-лісової зони УРСР дати екологічне, фітоценологічне й соціальнодемографічне обґрунтування доцільності створення мережі національних і
регіональних парків, які б являли собою функціонально доповнюючу природоохоронно-рекреаційну підсистему в заповідній біогеоценотичній системі
природно-заповідного фонду України.
На основі цих досліджень було опрацьовано концепцію виділення нової
для Радянського Союзу категорії охоронюваних територій – регіональних
природних ландшафтних парків (РПЛП) й обґрунтовано необхідність їх
створення в Україні. Було здійснене природоохоронне обстеження низки
цікавих природно-територіальних комплексів, перс пективних для створення як
природних (національних), так і регіональних природних ландшафтних парків.
Одним із таких цінних у природоохоронному відношенні об’єктів були й ліси
Цуманського лісгоспу, зокрема Берестянського лісництва; останні належали до
першої групи лісів і мали статус «особливо цінні». Наявність великого
нерозчленованого масиву сосново-дубових, грабово-дубових і дубових лісів, на
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той час ще добре збережених, своєрідність їх фітоценотичної будови й
природність походження, наряду з багатою за видовим складом лісовою
фауною та значним флористичним різноманіттям, сприяли виникненню ідеї
створення тут природоохоронного об’єкта великої площі. З урахуванням
тогочасних природоохоронних тенденцій у 1984 році співробітниками відділу
охорони природних екосистем було обґрунтовано доцільність створення тут
природоохоронного об’єкта у статусі РПЛП, для якого було застосовано й вже
широко вживану назву «Цуманська Пуща».
Слід зазначити, що на той час у цьому районі охороні вже підлягали
окремі природні об’єкти – у 1972 році було виділено пам’ятку природи
місцевого значення «Цуманські джерела» (0,01 га), а в 1975 році – пам’ятку
«Меморіальна діброва» (0,9 га). Під охорону було взято окремі квартали таких
лісових масивів, як Горинська дача (зокрема Горинська діброва), Ківерцівська
дача, Мощаницька дача та урочище Лопатень, яким природоохоронний статус
«заповідне урочище» було надано у 1979 році [3]. Ці заповідні урочища й
складали основу і лісового масиву загалом, і проектованого РПЛП.
Щодо назви – «Цуманська Пуща». Цю назву першими озвучили
співробітники Волинського обласного управління лісового господарства
Король Орест Євгенович, який займався в управлінні веденням мисливського
господарства та Сичов В’ячеслав Михайлович, що відповідав за охорону лісів.
Справа в тому, що практичне впровадження ідеї надання Цуманським лісам
природоохоронного статусу почалося ще у 1957 році, коли розпорядженням
Ради Міністрів УРСР було видано Постанову про створення на базі Цуманських
лісів мисливського господарства, яке б займалося відновленням у волинських
лісах численності диких копитних. Лісовпорядкуванням 1962 року за цим
господарством, як новим терторіальним утворенням, було закріплено ліси на
площі 37 668 га.
Як зазначає П. Савчук в історичній довідці про Цуманську пущу [4], у
1958 році в цуманські ліси було завезено плямистих та благородних оленів, а в
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1965 році з Біловезької пущі завезли 16 зубрів. У 1966 році було запроваджено
заказний режим господарського користування мисливським господарством.
Через добру збереженість лісових масивів та оригінальність їх ценотичної
структури й флористичного складу Цуманська Пуща була включена у
перспективну мережу заповідників і заказників на 1972–1980 роки [5].
Власне велич лісових масивів, статус мисливського господарства,
багатство дичини й зокрема наявність новосформованої популяції зубра і
надихнули О. Є. Короля застосувати для мисливського господарства назву
«Цуманська Пуща» – за аналогією з Пущею Біловезькою.
На жаль, створення регіонального ландшафтного парку «Цуманська
Пуща» у 80-ті роки минулого століття не відбулося, а наступні природоохоронні заходи звелися до виділення невеликих об’єктів. Так, у 1994 році було
створено лише великий ландшафтний заказник «Кормин», а в 2000-му –
загальнозоологічний заказник «Зубр». Хоча, маючи регіональний ландшафтний
парк, його можна було б швидше трансформувати у національний; прикладом
цього може бути історія виділення НПП «Прип’ять-Стохід».
Хоча вивчення цуманських лісів, як перспективних для створення
територіально великого об’єкта високого рангу, продовжували і в наступному
21-му столітті інші дослідники, зокрема науковці Інституту ботаніки
ім. М. Г. Холодного НАН України (Т. Л. Андрієнко, О. І. Прядко, М. Л. Клєстов
та ін.), проте практичної реалізації результатів їхнього наукового пошуку й
впровадження наукових обґрунтувань тривалий час також не було.
І тільки у 2010 році зусилля природоохоронців Волині та науковців
України увінчалися успіхом – Ківерцівський НПП «Цуманська Пуща» було
створено. Хоча це могло статися значно раніше, якби своєчасно були враховані
результати досліджень та реалізовані рекомендації співкобітників відділу
охорони природних екосистем сучасного Інституту екології Карпат НАН
України щодо створення регіонального ландшафтного природного парку
«Цуманська Пуща».
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P. Yashchenko, N. Korus, V. Matejchyk, V. Turych. MANIFESTATIONS TO
SYLVATIZATIONS OF THE ECOSYSTEMS OF THE SHATSK NATIONAL
NATURE PARK. The process of self- formation of the forest (or sylvatization) on
formed filds or former bogs lands that have been removed from traditional
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agricultural use within the limits of Shatsk NNP has been characterized. The features
of vegetation development with participation of trees and shrubs are shown, role of
processes of sylvatization in naturalization of transformed ecosystems is considered.
Keywords: sylvatisation, ecosystems, Shatsk National Nature park, forests,
valley river Pripyat.
У відновленні природних рис трансформованих екосистем та набутті ними
нових якостей останнім часом все більшу роль відіграють процеси
сильватизації (від лат. sylva – ліс), або ж самозаліснення, тобто природної появи
дерев і спонтанного формування ними лісового середовища на нелісових,
переважно дуже змінених господарським використанням територіях. Особливо
наглядно явище самозаліснення простежується на землях, які вибули зі
сільськогосподарського вжитку – на колишніх полях (сучасних перелогах), на
сіножатях і випасах, сформованих на місці осушених боліт, а також на
природних луках у долинах річок після припинення їх викошування. Прояви
сильватизації добре виражені на Західному Поліссі, зокрема й у межах
Шацького національного природного парку, де осушені трав’яні болота колись
були трансформовані в сіяні луки та орні землі, а після припинення
традиційного використання ці угіддя зазнають чергової, але вже зворотної,
трансформації рослинного покриву. Проблема самозаліснення колишніх угідь і
відновлення природного стану екосистем стає все актуальнішою, її розгляду
вже присвячено чимало наукових праць [1-5, 7-8, 11].
Разом з тим огляд літератури свідчить, що явище сильватизації трактується
по-різному і щодо його означення, і щодо ролі у відновленні природних рис
порушених екосистем. Так, Царик Л. і Царик П. [10] стверджують, що
«сильватизація – це процес формування в штучних лісах ознак природного
лісу», із чим важко погодитись. Пашкевич Н.А. і Гаврилов С.О. [3] появу
деревної рослинності на перелогах характеризують як «…стадію їх заростання
фанерофітами...», що вже точніше відображає суть явища. Це свідчить про
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потребу формування чіткої парадигми сильватизації, яка має базуватися на
сукупності чітких термінів і понять, однозначних за правилами логіки, і які б
добре це явище означували, давали можливість чітко характеризувати його
прояви, порівнювати перебіг процесів самозаліснення земель різних категорій.
З цією метою розглянемо особливості формування рослинності після
природного занесення діаспор дерев і кущів, що належать до життєвої форми
«фанерофіти», на колишніх угіддях різних форм використання після його
припинення у межах Шацького НПП.
Слід зазначити, що земельний фонд України формують:
1) землі сільськогосподарського призначення;
2) землі населених пунктів;
3) землі промисловості й транспорту;
4) землі природоохоронного й оздоровчого призначення;
5) землі лісового фонду;
6) землі водного фонду;
7) землі запасу.
На землях лісового фонду вирощування лісу є основним напрямом
використання цих земель, а постійність наявності лісу забезпечується через
його відтворення. Зокрема, у Лісовому кодексі України (глава 14, стаття 79) [9]
зазначено, що відтворення лісів у державі відбувається двома шляхами, а саме
– відновленням лісів та лісорозведенням.
Відновлення лісів (ст. 80 Кодексу) здійснюється на лісових ділянках, що
були вкриті лісовою рослинністю. До таких належать зруби і згарища, які
підлягають залісненню протягом не більше двох років, а також лісові культури,
які загинули з різних причин; їх відновлення має відбутися протягом
наступного року.
На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і
малоцінними деревостанами, відновлення цінніших та високопродуктивних
деревостанів

здійснюється

шляхом
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насаджень та проведенням лісокультурних робіт, що можна розглядати як
варіант лісовідновлення.
Лісорозведення (ст. 81 Кодексу) здійснюється на призначених для
створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві
(яри, балки, піски тощо), а також на землях сільськогосподарського
призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших
захисних насаджень.
На нелісових землях інших категорій та інакшого функціонального
призначення поява дерев і формування ними лісового середовища відбувається
природно, шляхом самозаліснення (або ж сильватизації). Після зовнішнього
збурення у вигляді занесення діаспор деревних рослин відбувається подальший
спонтанний розвиток екосистеми, тобто ускладнення структури і поява нових
функцій, що й забезпечує набуття екосистемою природного стану. Зміна
функціональної структури відбувається внаслідок прояву емержентності –
тобто появи додаткових нових властивостей у певної сукупності компонентів
екосистеми, які перевищують просту суму властивостей цієї сукупності; це є
однією з характерних ознак явища «сильватизації» екосистем. Тим самим
сильватизація не є аналогом лісовідтворення, яке стосується земель лісових чи
спеціально відведених для заліснення. Таким чином, напрошується висновок,
що формування лісу може відбуватися як у процесі лісовідтворення, так і в
процесі сильватизації земель.
З урахуванням наведеного ми вважаємо, що сильватизацію доцільно
розглядати як одну із форм відновлення природного стану трансформованих
екосистем унаслідок стихійної появи дерев і кущів та наступних сукцесій
рослинності після припинення господарського використання цих екосистем.
Термін «сильватизація» слід застосовувати для означення явища й процесів
природного заліснення нелісових земель та угідь нелісогосподарського призна-
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чення, які вибули з інтенсивного господарського використання, і набуття ними
стану природності внаслідок подальшого спонтанного розвитку рослинності.
Біотична основа сильватизації – різна потужність фітогенного поля у
різних життєвих форм рослин; у дерев воно найпотужніше, оскільки залежить
від розмірів рослини, дерева можуть дуже впливати на інші життєві форми
рослин і витісняти їх, змінюючи просторові екологічні ніші, тим самим
призводячи до зникнення багатьох видів, зокрема й рідкісних. Те ж можна
сказати і про кущі великих розмірів.
Вивчення процесів сильватизації і її можливих наслідків є важливим для
запровадження природоохоронних заходів для багатьох видів рослин і тварин.
Дослідження процесів спонтанного заліснення земель також важливе для з’ясування впливу деревної рослинності (фанерофітів) на функціонування нелісових
екосистем і їх трансформацію. Аналіз цього явища має давнє історичне коріння.
Така еколого-лісівнича проблема світового рівня, як «Ліс і Степ» розглядалася
В.В. Докучаєвим [6] ще у 19 столітті. Вчений відзначав, що «…дослідження
біології лісів, лугів і степів показує, що в певних межах одна рослинна
формація співіснує з іншою (ліс із луговими травами та із степовими), але при
цьому вони впливають одна на одну негативно, а не позитивно… ліс при його
зімкненні душить трав’янисті рослини, у густому ялиновому лісі вони зовсім
відсутні, і навпаки, в освітленому лісі добре розвиваються трави… (с. 13).
Результати вивчення сильватизації в межах Шацького НПП засвідчують
значну її варіабельність; заліснення колишніх угідь відбуваються по-різному,
залежно від їх типу, інтенсивності трансформації земель, багатства ґрунту,
близькості ділянки до стіни лісу тощо.
Заліснення старооранок. На недавніх перелогах, або ж старооранках
(колишніх орних землях), настання стадії заліснення типово відбувається після
тривалого періоду домінування багаторічних трав. Так, на минулорічних полях
домінантами природної рослинності часто стають однорічники, зокрема злинка
канадська; такі угруповання є типовими на місці колишніх посівів жита. У
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процесі сукцесії однорічні трави змінюються багаторічниками, зокрема на
піщаних ґрунтах часто формуються зарості цмину піскового, які потім
витісняється пирієм і щавлем горобиним, а з часом настає домінування
високотрав’я з переважанням коров’яка звичайного та енотери дворічної. Поява
дерев на старооранках відбувається вже на пізніших стадіях їх заростання.
У подальшому сильватизація старооранок проходить за участю сосни,
берези й осики. Роль останньої особливо помітна у формуванні узлісся між
колишніми полями і прилеглими лісовими масивами; у цих екотонах внаслідок
притінення деревостаном ґрунт краще зберігає вологість, що забезпечує добре
проростання насіння осики та збереження такого підросту. Насіння берези на
поля заноситься у дуже великих кількостях (за літературними даними одне
дерево берези може дати понад мільйон насінин), але попадає влітку на сухий
ґрунт чи зависає на траві й часто не проростає, тому участь берези на колишніх
орних землях загалом є незначною, збільшуючись попри стіну лісу, де ґрунт
вологіший. Переважаючою ж деревною породою при заростанні колишніх
полів є сосна, оскільки її насіння легко й на далекі відстані розноситься по
сніговому насту, що вкриває травостій у зимовий період.
Типове заліснення перелогів є загалом процесом дуже довготривалим,
проте у межах Шацького НПП є випадки, коли невеликі за площею вузькі поля,
оточені лісом, заростали сосною із домішкою берези вже на другий рік після
припинення використання. На таких полях новосформовані природні деревостани відзначаються інтенсивним розвитком, їх густота і темпи росту, а також
таксаційні показники є значно кращими, ніж у лісових культур того ж віку.
Сильватизація сіяних лук. Після осушення долини річки Прип’яті, тут на
значних площах були створені сіяні луки з переважанням тимофіївки, райграсу
та інших видів злаків, а на мокрих місцях – формувалися посіви очеретянки
звичайної. Проте, з часом внаслідок і політичних (ліквідація колгоспів), і
екологічних змін (поступове підсушення долини річки і території поозер’я
загалом) сіяні луки без належної господарсько-технологічної їх підтримки
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деградували, оскільки злаки витіснялися внаслідок посилення конкурентних
відносин між культивованими видами та дикорослими колишніми аборигенними болотними й заносними видами. У формуванні таких «відновлених»
фітоценозів на початкових етапах ренатуралізації осушеної долини значною
була участь рудеральних (злинки канадської, кропиви дводомної) та видів
природних торф’янистих лук (щучника дернистого, волошки лучної, комонника
лучного, гірчака почечуйного), що відображало окремі стадії деградації сіяних
лук. На вологих ґрунтах у межах долини сформувалися угруповання з
домінуванням щучника. Одним із варіантів трансформації сіяних лук є
утворення високотравних угруповань із переважанням смовді болотної як
природного компонента боліт, що відновлює свої позиції у формуванні
рослинності на сирих ґрунтах. З часом відбувається інтенсивне заселення таких
колишніх лук березою, що свідчить вже про виникнення лісового середовища
на місці споконвічних трав’янистих угруповань.
Сильватизація природних лук, що сформувалися на місці евтрофних
трав’яних боліт. Осушені евтрофні трав’яні болота трансформуються
переважно в природні торф’янисті чи болотисті луки, які після припинення
сінокісного режиму господарського використання досить швидко заліснюються
природним шляхом. Так, дослідження на болоті Став і на болотах у межах
долини річки Прип’яті показали, що протягом 10–15 років за відсутності
викошування трав відбулося формування розрідженого ярусу берези та осики, а
також ярусу чагарників, переважно за участю високорослих кущових верб.
Характерною ознакою деревостану є значна амплітуда висот дерев, що свідчить
про значне напруження конкурентних відносин і активний прояв явища
диференціації в процесі формування березняка. У наземному покриві також
появилися види лісових мохів і лишайників, що свідчить вже про початок
виникнення лісового середовища на колишніх трав’яних болотах.
Формування березняків на природних луках на місці евтрофних боліт є
проявом реакції фітобіоти на зміну екологічних умов у трансформованих
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екосистемах

внаслідок

пониження

рівня

обводненості

й

припинення

сінокосіння. І торф’янисті, і болотисті луки на Західному Поліссі сформувалися
під впливом господарської діяльності людини. Під час косовиці населення
постійно «підрубувало» кущі (переважно верби, берези низької) та дерева
(березу, вільху) формуючи чистий травостій і блокуючи розвиток чагарників і
деревостану. Із припиненням викошування трав процес закущавіння і
заліснення набував свого природного характеру й потужності, що й слід
розглядати як явище сильватизації трансформованих екосистем. Природним
чинником блокування заростання долини Прип’яті деревами й кущами був
високий рівень обводненості та весняні повені, проте зараз екосистема долини
значно трансформована і чинник обводненості не проявляється.
Як правило, береза та вільха відіграють роль едифікаторів фітоценозу,
визначають екологічні особливості середовища під деревним наметом. Хоча у
складі травостою можуть переважати болотні геліофіти, проте піонерна стадія
заліснення швидко завершується, роль лісових видів трав і мохів посилюється.
Процес заліснення природних лук на місці підсушених евтрофних боліт є
закономірним явищем освоєння рослинністю новосформованих екологічних
ніш, підтвердженням виникнення у межах річкової долини фактично нової
екологічної системи лісового типу.
Висновки. Сильватизація трансформованих екосистем у межах Шацького
НПП і їх відновлення є вже явищем досить розвиненим і проявляється порізному на місці різних угідь. Так, на колишніх полях (старооранках або ж
перелогах) цей процес є досить тривалим, відбувається через декілька стадій,
зокрема через формування угруповань однорічників, які змінюються кореневищними багаторічниками, високотрав’ям та пирійно-щавелевими фітоценозами, а потім – березово-сосновими угрупованнями. Сіяні луки швидко
деградують без господдарської підтримки і заліснюються березою у різних
варіантах – від рудеральних угруповань до рідкостійних березняків з перевагою
високотрав’я. Природні торф’янисті та болотисті луки за відсутності
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викошування трав досить швидко, протягом 10–15 років також заліснюються
природним шляхом. Типовим є формування розрідженого деревного ярусу з
домінуванням берези та осики, а також ярусу чагарників, переважно за участю
високорослих кущових верб. Особливості сильватизації угідь слід враховувати
у природоохоронній практиці.
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In concern to global climate change it is very popular to study those components
of biosphere, which are the most dynamic. For soil the labile organic Carbon is the
most active fraction of soil organic matter with rapid turnover rates, and it changes
substantially after disturbance and management [2]. Its oxidation drives the flux of
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CO2 between soils and atmosphere and can cause accelerating global climate
warming. The loss of labile organic Carbon indicates the reducing soil fertility [8].
The crude oil after getting into the soil can disturb the balance of soil organic
matter. When released on the soil surface, hydrocarbons adsorb on the organicmineral matter of the soil. But the interactions between oil hydrocarbons (HC) and
soil organic matter is not clear. Oil pollution causes increase content of organic
Carbon in soil and can be used by degrading bacteria as a new Carbon source. On the
other hand HC can cause a decrease of accessibility of soil organic matter to
microorganisms [3].
A common phenomenon in oil contamination treatment is a two-phase pattern of
degradation characterized by an initial fast degradation phase followed by a slow
degradation phase [3]. The change of phases is governed by bioavailability of HC to
microorganisms. Because the fast degradation phase is where most petroleum is
degraded, determining the decrease of labile oil fractions is important in the
understanding of the degradation process. And bioavailability of soil organic matter
plays important role in extent of oil degradation [4, 5].
The aim of this work was to evaluate the content of labile Carbon (Clabile) in oil
polluted soil. We assumed that labile fractions of oil can react with KMnO4. Thus it
can be used to assess the most readily oxidizable and bioavailable fractions of oil.
We simulated soil pollution in a field experiment by adding 45 g/kg of crude oil
into the soil. The dimensions of each plot were: length 1 m, width 0,5 m, depth 0,25
m. As a control unpolluted soil was used. We also polluted sand with oil at the same
rate – as a sample of soil with insignificant content of Clabile – 0,07±0,001 g/kg. The
experiment was performed in three experimental series.
Soil samples were collected after 3, 20 and 60 days of oil degradation and
analyzed during 1-3 days. We used a method of detecting oxidizable Carbon by
permanganate for estimating changes in labile fractions of carbon in soil.
We reacted 3,0 g of air-dried soil with 25 ml of 0,02 M KMnO4 made up in 0,1
M CaCl2. The soil + KMnO4 suspensions were shaken for 2 min at room temperature
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manually in glass tubes. After shaking, the tubes were allowed to stand for 10
minutes. Then it was transferred 0,20 ml of the clear solution to a glass cuvette tube,
diluted with 10,0 ml of distilled water. We measured the absorbance of 550 nm light
using spectrophotometer and compared the absorbance readings to a standard curve
constructed using 0,20 ml of each unreacted KMnO4 solution plus 10,0 ml distilled
water [7].
The initial concentration of Clabile on 3rd day in polluted soil was 9,4±0,2 g/kg dry
soil, in polluted sand – 6,5±0,3 g/kg, in control – 4,5±04 g/kg. Difference between
polluted soil and sand indicates available soil Clabile (as a component of humus) for
oxidation by KMnO4. Thus Clabile in oil polluted soil represents the sum of the most
readily oxidizable fractions of oil and labile fractions of soil organic matter. Probably
the accessibility of labile soil C in case of polluted soil is decreased to
microorganisms, as a sum of Clabile in control and sand exceeds Clabile in polluted soil.
It may be caused by enveloping of the soil particles of hydrophobic oil hydrocarbons.
Labile soil organic matter is a main source of nutrients for soil microorganisms, thus
its deficiency may slow down oil degradation rate. In other studies it was shown that
oil degradation was much faster and more complete in compost-amended soil than in
the absence of added organic matter [6].
Data shows a loss of Clabile in the polluted soil to 8,4±0,5 g/kg of soil on the 20th
day compared to first incubation period, and in control – to 4,3±0,4 g/kg. On the 60th
day there was no significant difference between contaminated soil and control: Clabile
in polluted soil was 4,2±0,6 g/kg, in control – 4,2±0,4 g/kg. The content of Clabile in
sand decreased on the 20th day more dramatically – to 0,7±0,01 g/kg and stayed
constant to the end of experiment. Such a rapid reduction of this fraction may be due
to the absence of organic matter in sand. It was shown in other studies that soil
organic matter adsorbs HC and decreases its loss through leaching [1]. Thus this
sharp decrease of Clabile in sand compared with oil-contaminated soil, also sandy but
with much higher organic matter content, may be caused by leaching of labile HC.
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The decrease of Clabile in oil polluted soil during first 60 days of incubation
reveals depletion of the most readily oxidizable fractions of oil. These fractions of
oil may be lost through evaporation and degradation by microorganisms. The
decrease of labile Carbon in oil polluted soil also may indicate the finish of an
initial fast degradation phase. Therefore Clabile content in oil polluted soil on the
60th day after pollution can be used as indication of depletion of easy degradable
oil hydrocarbons.
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