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ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  

В. В. Бальковський  
Львівський національний аграрний університет, Львів, Україна 

PROSPECT OF CONSERVATION AND USE OF NATIONAL  
NATURE RESOURSES  

V. V. Balkovsky  
Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine 

Критичне становище української економіки досі вирішується за рахунок висна-
ження національних природних ресурсів. З іншого боку, Україна ратифікувала програ-
му збалансованого розвитку, яка передбачає раціональне їх використання. Тому 
пріоритетним напрямком оптимізації користування природними ресурсами є впровад-
ження діючої у багатьох європейських країнах нормативно-правової системи збалан-
сованого природокористування. Саме таку національну стратегію розвитку передбаче-
но програмою «Основні напрями державної політики в галузі охорони довкілля, вико-
ристання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», затвердженою 
Верховною Радою України.  

Але досі науково обґрунтовані обсяги споживання природних ресурсів грубо по-
рушуються, а діючі нормативи природокористування не забезпечують відповідальність 
порушників за стан ресурсів. Тому в країні необхідне реформування системи норматив-
но-правових, організаційно-управлінських, економічних і екологічних механізмів кори-
стування природними ресурсами. Правова база природокористування в цій системі є 
центральною, координуючою. Діючі досі правові нормативи не передбачають 
підконтрольності та підпорядкованості користувачів, які на власний розсуд обирають 
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методи та розміри використання природних ресурсів. Тому потрібний окремий комплекс 
правових актів про відмежування природних ресурсів від галузевих підприємств. У пе-
редових європейських країнах права управління природними ресурсами належать басей-
новим радам, які здійснюють стимулюючий контроль за розміром і засобами їх викори-
стання. Для прикладу, можна згадати «нульовий рівень», суть якого полягає в тому, що 
за базовий (нульовий) рівень приймається обсяг ресурсів, затверджений підприємству 
попереднього року. Перевищення цього рівня у наступному році обмежується норма-
тивним коефіцієнтом, перевищення якого карається значними штрафами та позбавлен-
ням прав підприємства-користувача. Подібний правовий норматив утримує користувачів 
у межах регламентованих обсягів споживання природних ресурсів.  

Організаційно-управлінська система природокористування в Україні теж повин-
на бути реорганізована. Дотепер національні природні ресурси закріплені за 
міністерствами, які здійснюють їх використання. Споживальна функція завжди пере-
важає над ресурсозберігаючою, тому що остання є витратною, а перша – прибутковою. 
У державі необхідна нова система управління, яка б займалась винятково збереженням 
природних ресурсів та їх розподілом між користувачами, спрямовувала б кошти за ре-
сурсні ліміти на відновлення та реабілітацію їх природного потенціалу. Тут ми знову 
повертаємося до реформування системи управління ресурсами за прикладом 
діяльності басейнових рад, наділених особливими правовими та організаційно-
управлінськими повноваженнями.  

Подібна система природокористування повинна базуватися на економічних ва-
желях, які б забезпечили раціональне використання природних ресурсів з боку 
підприємств-користувачів. Оплата використаних ресурсів повинна не лише стимулю-
вати діяльність таких підприємств, а й направляти їх діяльність на шлях раціонального 
природокористування. Найперспективнішою, на нашу думку, є економічна оцінка ре-
сурсу за його відтворювальними витратами. Відтворювальні витрати складаються з гро-
шової компенсації, необхідної для відтворення природного потенціалу самого ресурсу, а 
також для реабілітації місцевого природного ландшафту, в цілому.  

До складу екологічних заходів належать основні принципи екологізації вироб-
ництва та самого суспільства: нарощування площ і об’єктів природно-заповідного 
фонду, періодична ревізія (таксація, устрій, оцінка) ресурсів, здійснення державних і 
регіональних програм реабілітації природних ландшафтів, розвиток громадських еко-
логічних організацій і розширення їх участі в екологічній експертизі ресурсокористу-
вання, участь у моніторингу за станом природних ресурсів місцевих громад, розвиток 
рекреаційних видів природокористування тощо.  

Подібна система реорганізації ресурсокористування дозволить зменшити нега-
тивні наслідки жорсткої політики використання національних природних ресурсів, яка 
установилась в Україні протягом останнього сторіччя, і допоможе реформувати еко-
номіку країни відповідно до передових європейських стандартів. Вона передбачає вза-
ємопідпорядкованість нормативно-правових, організаційно-управлінських, еконо-
мічних і екологічних механізмів відповідно до завдань програми збалансованого роз-
витку з формуванням дієздатних басейнових рад, які виконуватимуть функції стиму-
люючого контролю за діяльністю підприємств-користувачів.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  
В ОРГАНАХ CALAMAGROSTIS EPIGEIOS ЗА УМОВ РОСТУ  

НА ВІДВАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

С. В. Бешлей*, В. І. Баранов**, М. П. Козловський*, В. І. Козловський*  
*Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна, beshley.stepan@gmail.com  

**Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна, biofr@franko.lviv.ua 

PECULIARITIES OF HEAVY METALS DISTRIBUTION  
IN ORGANS OF THE CALAMAGROSTIS EPIGEIOS GROWING  

ON COAL MINE DUMPS 

S. V. Beshley*, V. І. Baranov**, М. P. Kozlovsky*, V. І. Kozlovsky* 
*Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine  

**Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine 

На території України знаходиться понад півтори тисячі породних відвалів 
вугільних шахт. На західній території країни вони сконцентровані в межах Червоно-
градського гірничопромислового району. Породні відвали вугільних шахт – це чинни-
ки тотального забруднення землі, води, повітря. Лише з одного середнього терикона 
щороку вимивається та здувається у вигляді пилу понад 400 тонн породи. Крім того, з 
нього вилужується понад 8 тонн солей, у тому числі сполуки важких металів. Усі ці 
речовини та їх сполуки створюють навколо терикону зону техногенного забруднення. 
Самозаростання відвалів триває десятки та сотні років. Спочатку відбуваються проце-
си окиснення породи та вивітрювання і лише потім оселяються рослини, які з часом 
формують рослинний покрив.  

Один із перших видів трав’яних рослин, який оселяється на відвалах – куничник 
наземний – росте поодинокими кущами або формує суцільні куртини. Процес форму-
вання рослинного покриву дуже важливим, адже відбувається як накопичення важких 
металів у рослинах, так і зв’язування субстрату їх коренями та кореневищами, що 
зменшує процес вивітрювання та вимивання породи. Питання перерозподілу важких 
металів у субстратах, надземних, підземних частинах і відпаді куничника наземного 
важливе для з’ясування умов формування едафотопу при поселенні піонерних видів, 
перерозподілі важких металів між субстратом і рослинами та стабілізації умов техно-
генного ґрунтового покриву відвалів.  

Для вивчення поставленого завдання як модельні об’єкти обрано відвали Цен-
тральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ), шахт «Надія» та «Візейська» (Львівська об-
ласть), які розрізнялися за ступенем природного заростання та рекультивації. ЦЗФ по-
чала своє виробництво у 1979 році, і до сьогодні в результаті її діяльності вже сформо-
вано відвал загальною площею понад 76 га. За досить незначний період часу на 
північній і північно-східній сторонах відвалу почав формуватися рослинний покрив, 
домінантне місце в якому займає куничник наземний. Для порівняння відібрано пробні 
зразки субстрату по елементах рельєфу та рослини на відвалі ЦЗФ із природно зарос-
лого відвалу шахти «Візейська» під куртинами куничника наземного, де він уже не є 
домінантним видом у рослинному угрупуванні, яке сформувалось, та під куничником 
на рекультивованому відвалі шахти «Надія».  

mailto:beshley.stepan@gmail.com
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Проби субстрату з глибини 0–20 см відбирали на пробних ділянках відвалів ме-
тодом «конверту» у 2010 році. Для визначення важких металів проби спалювали у 
фарфорових тиглях у муфельній печі за температури 400–450 ºС протягом 4–6 годин 
до отримання однорідного кольору золи. Після цього обробляли проби субстрату 
сумішшю HCl та HNO3 у співвідношенні 3 : 1. Вміст металів у частинах рослин визна-
чали у середній пробі, яку формували з відібраної у п’яти місцях у межах пробної 
ділянки. Проби повітряно-сухого рослинного матеріалу озоляли за температури 450 ºC. 
Отриману золу після зважування розчиняли розведеною HNO3. Валовий вміст металів 
визначали атомно-абсорбційним методом на спектрофотометрі С115М1 у пропан-
бутановому полум’ї з використанням дейтерієвого коректора неселективної абсорбції.  

Одна з проблем геохімічного обстеження територій і встановлення рівнів техно-
генного забруднення ґрунтів – порівняння одержаних результатів аналізу. Для цього 
одні дослідники використовують ГДК (ОДК) того чи іншого елемента, інші – кларко-
вий вміст елементів за А. П. Виноградовим (1952). На думку багатьох вчених як ГДК, 
так і кларк за Виноградовим мають недоліки, що не дозволяють об’єктивно оцінювати 
стан техногенного впливу. Тому А. І. Фатєєв і Я. В. Пащенко (2003) для нормування 
техногенних впливів запропонували використовувати фоновий вміст мікроелементів у 
ґрунтах України та застосовувати його як місцеві кларки окремих елементів.  

Слід зауважити, що, характеризуючи пусту породу відвалів, не спостерігалося 
перевищення ГДК для валового вмісту важких металів, але, порівнюючи з фоновим 
вмістом на цій території, яка представлена дерново-слабопідзолистими ґрунтами, спо-
стерігається збільшення вмісту Zn і Mn у 2 та Cu – у 40 разів, перевищення кількості Pb 
спостерігається лише у субстраті під заростями куничника на схилі відвалу ЦЗФ із 
червоною породою. Отже, вміст цих важких металів аномальний для прилеглої тери-
торії: шляхом вимивання та вивітрювання важкі метали потенційно забруднюють ото-
чуючі екосистеми. Тому актуальним було дослідження ланцюга міграції та розподілу 
важких металів у органах куничника.  

Аналізуючи вміст важких металів у надземних, підземних органах і відпаді ку-
ничника слід зазначити, що відбувається селективне їх накопичення та перерозподіл по 
частинах рослин. Вміст також залежить від фази розвитку рослини та можливих 
взаємодій між хімічними елементами у ґрунті. При аналізі вмісту важких металів у 
різних частинах рослин куничника наземного визначено, що більшість їх концентру-
ється в кореневій частині: корінь – первинний бар’єр при надходженні елементів із 
ґрунту до рослини. Особливо цікаве накопичення заліза коренями та кореневищами 
куничника на рекультивованому відвалі шахти «Надія», де його вміст удвічі більший, 
ніж у субстраті. Перерозподіл елементів між живими надземними органами та 
відпадом характеризується збільшенням їх в останніх. Отже, прослідковується така 
схема зменшення кількісного вмісту важких металів у субстраті та куничнику: суб-
страт, підземна частина, відпад, надземна частина.  

Куничник наземний, який володіє широкою екологічною амплітудою, стійкий 
до негативних чинників техногенних едафотопів, зокрема збільшеного вмісту важких 
металів, можна використовувати для рекультивації схилів відвалів. Практичне значен-
ня заростання відвалів куничником полягає у зв’язуванні субстратів його коренями та 
кореневищами, запобіганню вимивання та видування важких металів із породи.  
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УДК574.5 

К СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОНОГРАФИЙ  
О БИОРАЗНООБРАЗИИ  

В. Л. Булахов, А. Е. Пахомов, В. Я. Гассо 
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина 

TO DEVELOPMENT OF REGIONAL MONOGRAPHS ON BIODIVERSITY 

V. L. Bulakhov, О. Y. Pakhomov, V. Y. Gasso 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Снижение биоразнообразия давно стало мировой проблемой. Особенно нагляд-
но это демонстрируют «Красные книги» различных уровней, перечень видов в кото-
рых все увеличивается. Если в первое издание «Червоної книги України» занесено 
67 видов позвоночных (в том числе птиц – 28, земноводных и пресмыкающихся – 6, 
млекопитающих – 29 видов, а о рыбах и не упоминалось), то во втором издании 
(1994 год) – 155 видов (в том числе круглоротых – 2, рыб – 32, земноводных – 5, пре-
смыкающихся – 8, птиц – 67, млекопитающих – 41), а в третьем издании (2009 год) – 
245 видов (в том числе круглоротых – 2, рыб – 69, земноводных – 8, пресмыкающихся – 
11, птиц – 87, млекопитающих – 68). На самом же деле эти цифры могут быть и боль-
шими, так как выводы делаются лишь на учете данных тех регионов, где хорошо по-
ставлены исследовательские фаунистические работы. Во многих местах такие иссле-
дования недостаточны, а именно с регионов и начинается процесс обеднения биораз-
нообразия. Процесс перехода многих видов в статус редких и исчезающих означает 
также значительное ослабление их функциональной роли в экосистемах из-за их мало-
численности, которая постепенно выпадает и ослабляет весь блок зооценоза. В итоге 
это постепенно приводит к нарушению общих функциональных проявлений экосистем и 
к снижению их устойчивости. Таким образом, биоразнообразие отражает и уровень ус-
тойчивости экосистем. В масштабах всей страны это слабо заметно. Но в регионах, осо-
бенно тех, которые находятся в зонах экологического кризиса, это довольно ярко прояв-
ляется. При этом требуется сложная система мер по биологической рекультивации и 
экологической реабилитации нарушенных экосистем. Это возможно лишь на основе ре-
альных знаний о состоянии биоразнообразия, и особенно тех видов, которые выполняют 
важную роль в противодействии экосистем техногенным факторам. Пример Днепропет-
ровщины свидетельствует, что на основе фактических данных о состоянии биоразнооб-
разия и его функционального значения экологическая реабилитация нарушенных земель 
осуществляется успешнее (угольный бассейн – Западный Донбасс, марганцеворудный – 
Никопольский район, железорудный – Криворожье). Это еще раз свидетельствует о не-
обходимости изучения биоразнообразия в каждом конкретном регионе. 

Для Днепропетровской области уже описано разнообразие всех классов позво-
ночных и ряда групп беспозвоночных животных: созданы соответствующие моногра-
фии. Планируется издание и по другим группам животных. В такого типа монографиях 
недостаточно исследовать только видовой состав и динамику численности. Исследова-
ния и, как их результат, монографии по биоразнообразию регионов могут иметь сле-
дующую структуру.  
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1. Условия существования данной систематической группы животных в регионе, 
где должны быть освещены: 

1) общая характеристика экологических условий региона;  
2) имеющиеся отрицательные факторы различного происхождения для форми-

рования численного видового состава в регионе.  
2. Общая характеристика группы, с изложением особенностей организации и 

экологических особенностей, происхождения и эволюция, современной систематики.  
3. Методологические аспекты, общие и оригинальные методы исследований 

(методы учета, определения абсолютной численности животных, определения возрас-
тных и размерных групп, биомассы и продуктивности, определение энергетического 
баланса, морфометрического анализа, методы изучения трофических связей и опреде-
ление трофической роли в важнейших продукционных процессах и т. д.  

4. Общая характеристика разнообразия систематической группы региона и ее 
изменение под воздействием антропогенных факторов. В этом разделе целесообразно 
осветить следующий круг вопросов:  

1) видовой состав и таксономическая характеристика систематической группы; 
2) особенности сформированных географических типов и экологических комплексов; 
3) региональное разнообразие систематической группы и его сравнение с разно-

образными группами с фауной мира и государства;  
4) современное состояние разнообразия систематической группы с анализом из-

менений его в различные этапы развития региона и изменений под воздействием кон-
кретных антропогенных факторов;  

5) изменение структуры популяций систематической группы на определенном 
временном промежутке учитывая благоприятные условия режимов с различными пе-
риодами их ухудшения (адаптивные, пространственные, возрастные, половые, функ-
циональные, структура популяций).  

5. Биогеоценотические особенности избранной систематической группы региона 
с изложением следующих моментов:  

1) биогеоценотические особенности распределения;  
2) морфологические особенности в различных типах экосистем;  
3) влияние биогеоценотических факторов на репродуктивные особенности и по-

ловую структуру популяций и плодовитость (в разных возрастных группах);  
4) влияние типа экосистем на суточную и сезонную активность;  
5) биогеоценотические особенности трофических связей;  
6) паразитическая ситуация (в регионе и в определенном типе экосистем).  
6. Кадастровая характеристика каждого вида в регионе:  
1) название вида (на украинском, русском, латинском, английских языках);  
2) принадлежность к систематической группе (класс, отряд, семейство, род) на 

украинском и латинском языке;  
3) существующие синонимы или другие названия, в том числе и народные на 

украинском, русском и латинском (даже те, что использовались ранее);  
4) таксономический статус с указанием количества видов в роде вообще, в Ук-

раине и регионе, а также наличие подвидовой принадлежности;  
5) охранный статус и отношение к Красным книгам МСОП, Европы, страны и 

регионов, спискам или приложениям конвенций, регулирующих охрану видов;  
6) морфологические признаки и отличия от близких видов;  
7) распространение (общее, в стране, в регионе);  
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8) местообитания;  
9) биологические особенности (активность суточная и сезонная, характер пре-

бывания в регионе, поведенческие аспекты, размножение, питание и др.);  
10) враги и паразиты;  
11) оценка численности, тенденции ее изменения;  
12) причины изменения численности;  
13) меры охраны (охрана на заповедных территориях, необходимость создания 

новых природоохраняемых территорий, существующие и планируемые практические 
меры по охране вида);  

14) социальное значение (общее и конкретное на основе состояния численности); 
15) функциональное значение (основная роль в важнейших проявлениях функ-

ций экосистем).  
7. Функциональная роль систематической группы в экосистемах:  
1) роль в формировании вторичной биологической продукции в системе;  
2) влияние трофики данной группы животных в формировании и защите пер-

вичной биологической продукции автотрофов;  
3) роль в межэкосистемных связях;  
4) значение систематической группы в энергетическом балансе экосистем 

(трансформация биотической энергии: суточной, сезонной, годовой) и их место в об-
щем потоке энергии в системах. Значение компонентов биотических элементов среды 
в осуществлении трансформации биотической энергии и распределении энергии в 
осуществлении физиологических процессов;  

5) роль различных видов деятельности видов или фаунистических комплексов в 
почвообразовательных процессах.  

8. Роль систематической группы в создании экологического буфера против тех-
ногенного загрязнения среды и в формировании условий для сохранения и восстанов-
ления общего биоразнообразия в системах.  

9. Влияние загрязнения окружающей среды на виды изучаемой группы:  
1) уровни накопления ингредиентов загрязнения;  
2) трансформация и выведение загрязнителей;  
3) пути адаптации организмов в условиях загрязнения среды обитания;  
4) индикационные возможности популяций изучаемых животных в оценке 

уровня загрязнения и состояния экосистем.  
10. Охрана и рациональное использование:  
1) хозяйственное использование объектов систематической группы;  
2) рекомендации о возможности изъятия из системы или разведения видов дан-

ной систематической группы;  
3) использование в биологической рекультивации и экологической реабилита-

ции трансформированных экосистем; 
4) возможность использования отдельных видов в очистных сооружениях;  
5) основные меры по охране.  
Создание монографий в каждом регионе предложенной структуры будет спо-

собствовать формированию объективной оценки общего состояния таксона в масшта-
бах страны, в создании общего кадастра животного мира, в разработке мер по экологи-
ческой реабилитации нарушенных земель. Это позволит решать проблемы сохранения 
видов животных в условиях с растущей антропогенной нагрузкой.  
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УДК 57.045 

ФІТОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ІСНУВАННЯ  
КОМПОНЕНТІВ ЗООЦЕНОЗУ У ШТУЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ  

НАПІВОСВІТЛЕНОГО ТИПУ СВІТЛОВОЇ СТРУКТУРИ  

І. А. Іванько  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна  

PHYTOCLIMATIC CONDITIONS OF ANIMALS EXISTENCE  
IN SEMI-LIGHT ARTIFICIAL WOOD PLANTATIONS  

І. А. Іvan’ko  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

У типологію штучних лісів степової зони України О. Л. Бельгардом (1960) 
вперше введено поняття типу світлової структури, яка в сукупності з тривалістю сере-
довищеперетворювального впливу (віковою стадією насадження) на екотоп визначає 
тип екологічної структури насаджень. Екологічна структура являє собою синтез усіх 
виникаючих екологічних відношень між компонентами штучного лісового біогео-
ценозу, які сполучено розвиваються: фітоценозом, зооценозом, мікробоценозом, 
лісовим едафотопом і кліматопом.  

Роль світлової структури у формуванні лісового штучного біогеоценозу полягає 
у трансформації пологом насадження сонячної радіації, що впливає на зміну світло-, 
фіто- та педокліматичних характеристик підпологового простору, які є умовами 
існування для розвитку структурних компонентів зооценозу, мікробоценозу і самого 
штучного фітоценозу.  

Дослідження фітокліматичних особливостей підпологового простору проведене 
в межах полезахисних насаджень напівосвітленого типу світлової структури, які най-
частіше зустрічаються в нашій зоні. Досліджено акацієво-ясеневі насадження, розта-
шовані на плакорі у 2 км від с. Новостепанівка Новомосковського району 
Дніпропетровської області. Зволоження – атмосферне. Ґрунти – чорнозем звичайний 
середньогумусний середньосуглинистий на лесовидних суглинках. Деревостан пред-
ставлений ясеном звичайним і акацією білою, з одиничним включенням гледичії, шов-
ковиці, яблуні лісової. Тип посадки – рядовий. Відстань у рядах – 1,5 м, міжряддя – 3 
м. Середній діаметр стовбурів акації складає 9 см, висота – 11 м. Діаметр стовбурів 
ясеня – 15 см, висота – 8 м. Зімкнутість пологу 0,7–0,8. Типологічна формула за 
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При нормальному розвитку крон дерев і зімкнутості пологу полезахисні насад-
ження з напіважурнокронних порід характеризуються високою освітленістю та різно-
барвністю світлового поля, що пов’язано з нещільним складанням пологу. За даними 
досліджень, у сонячну погоду полог даних насаджень пропускає 8,1 % сонячної 
радіації, що надходить, у похмуру – 12,2 %. Значення середньої освітленості займають 
проміжне положення між насадженнями напівтіньового та освітленого типу світлової 
структури. Це дає можливість охарактеризувати їх світловий стан як нормальний. 
Важлива характеристика світлопроникності пологу штучного лісового угруповання і, 
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як наслідок, особливостей світлового забезпечення нижніх біогеогоризонтів, у яких 
зосереджена основна маса тваринних організмів, є частота трапляння тієї або іншої 
освітленості під пологом насадження.  

Аналіз трапляння різної освітленості опівдні під пологом насаджень напів-
освітленого типу світлової структури показує, що на частку високих значень сумарної 
пропущеної сонячної радіації (15–20 % від відкритих ділянок) припадає тільки 4–8 % 
випадків. Домінуючі значення освітленості в сонячну погоду в підкроновому просторі 
полезахисних насаджень становлять 5–10 % відкритих територій (60–68 % випадків), у 
похмуру 10–15 % (72–80 % випадків), що корелює з середніми величинами. На частку 
тіньових ділянок при радіаційних погодних умовах припадає 12–20 % території, при 
суцільній хмарності – 12–16 %.  

Розподіл сонячної радіації під пологом досліджуваних насаджень напівосвіт-
леного типу світлової структури має нерівномірний характер, пов’язаний із нещільним 
складом пологу та значною кількістю внутріпологових розривів. Від кількості сонячної 
радіації, що надходить під полог насаджень, залежать фітокліматичні показники 
підпологового простору. За даними досліджень у світлий період доби при будь-яких 
погодних умовах у підкроновому просторі насадження напівосвітленого типу світлової 
структури зберігається інсоляційний тип розподілу температур, характерний для не-
заліснених територій. Протягом дня під пологом насадження відзначається незначне 
зниження температури повітря порівняно з відкритими ділянками: у середньому на 
0,9 ºС у сонячні дні і 0,7 ºС – у похмурі. Максимальні розходження спостерігаються 
опівдні при радіаційному типі погоди – 2 ºС.  

Дані насадження відрізняються невисокими показниками збільшення відносної 
вологості повітря стосовно незаліснених територій: у ясну сонячну погоду в межах 
світлого періоду доби вологість повітря збільшується на 2,3 %, у похмуру – на 0,5%. 
Опівдні ці розходження досягають 3,0 і 1,3% відповідно. Вертикальний розподіл 
відносної вологості у повітряному шарі 2–150 см як під пологом полезахисної 
лісосмуги, так і на відкритих територіях має загальну тенденцію до зниження значень 
із висотою. У похмуру погоду розходження показників відносної вологості повітря під 
пологом насадження та на відкритих контрольних ділянках практично нівелюються.  

Формування температурного режиму ґрунтової поверхні даного насадження 
обумовлюється комплексною взаємодією ряду факторів: незначним зниженням темпе-
ратур приповерхневого повітря та затіняючим впливом добре розвиненого травостою. 
У світлий період доби температура поверхні ґрунту під пологом насадження при 
радіаційних погодних умовах знижується в середньому на 3,3 ºС відносно незаліснених 
ділянок. Максимальні температурні розходження простежуються опівдні – 4,2 ºС. 
Порівнянно з незалісненими ділянками під пологом насадження амплітуда змін темпе-
ратурних показників поверхні ґрунту в межах доби має більш згладжений характер.  

Слабкорозвинута, пухка підстилка (товщина 3–4 см) впливає на зниження тем-
ператур ґрунтової поверхні досліджуваного насадження. У сонячну погоду різниця між 
температурою поверхні підстилки та поверхні ґрунту в середньому складає 2,1 ºС, 
опівдні розходження досягають 3,1 ºС.  

Під пологом насадження напівосвітленого типу світлової структури відмічається 
незначне зниження температури верхніх ґрунтових горизонтів відносно незаліснених 
територій. У сонячну погоду верхній ґрунтовий шар 0–20 см у підпологовому просторі 
насадження менше прогрітий у середньому на 3,1 ºС, у похмуру – на 1,5 ºС, опівдні 
(15.00 год) ці розходження максимальні – досягають 4,5 і 2,0 ºС відповідно.  
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Розподіл температур за ґрунтовими горизонтами (на глибині 5, 10, 15, 20 см) і їх 
денна динаміка подібні з незалісненими територіями з деякою тенденцією до зниження 
амплітуди коливань між ранковими та денними годинами. Таким чином, за даними 
досліджень у світлий період доби влітку у підкроновому просторі полезахисного на-
садження напівосвітленого типу світлової структури зберігається тип розподілу темпе-
ратурних показників і вологості повітря, характерний для незаліснених територій. 
Кількісні розходження між фітокліматичними показниками під пологом насадження та 
на відкритих ділянках мають невеликі значення. Це свідчить про незначний ступінь 
середовищеперетворювального впливу насаджень напівосвітленого типу світлової 
структури з нормальним світловим станом на вихідні кліматичні умови плакорного 
степу. Фітокліматичні умови існування компонентів зооценозу в них наближаються до 
незаліснених територій.  
 

 

УДК 574.5 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТЛЕНОСТІ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН  
У МЕЖАХ ПРИРУСЛОВИХ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ  

І. А. Іванько, К. В. Сидоренко  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна 

LIGHTNESS FEATURES OF RIVERSIDE ZONES 
IN FOREST PHYTOCENOSES ALONG A RIVERBED  

І. А. Іvan’ko, К. V. Sydorenko  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Тип світлової структури має важливе значення не тільки для формування, 
розвитку та стійкості плакорних штучних насаджень, а і для природних лісових 
екосистем. Провідна роль у формуванні екологічної структури лісових екосистем (а 
саме деревного пологу, який являє зовнішню діяльну поверхню трансформації 
сонячної радіації) належить фітоценозу. При цьому зміна якісних і кількісних 
характеристик сонячної радіації у підпологовому просторі відбивається на становленні 
внутрішнього світло- та фітоклімату, які безпосередньо та опосередковано визначають 
розвиток усіх компонентів лісового біогеоценозу, у тому числі представників фауни.  

Світлова структура (за О. Л. Бельгардом, 1971) – початково задана константа, 
кількісне співвідношення у деревостані порід із різним типом архітектоніки крон. Вона 
визначає потенційну здатність середовищетвірного впливу лісового угруповання на 
вихідний екотоп. У конкретних умовах вплив типу світлової структури відбувається 
через формування певного режиму світлоклімату (світлового стану). Відхилення 
світлового стану у бік посилення або ослаблення призводять до формування 
екологічних умов під пологом лісу, у деякому відношенні схожих з умовами у 
прикордонних типах світлових структур. О. Л. Бельгардом виділені наступні типи 
деревних порід за щільністю (архітектонікою) крон: ажурнокронні, напіважурно-
кронні, напівщільнокронні та щільнокронні.  
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Комбінації цих різних за щільністю крон деревних порід дають чотири типи 
світлових структур: 1) освтлена; 2) напівосвітлена; 3) напівтіньова; 4) тіньова. У разі 
інтенсивної зміни освітленості всередині деревних фітоценозів створюються умови, які 
за своїми параметрами значно відхиляються від притаманних тому чи іншому типу 
світлової структури. При цьому змінюється світловий стан лісових угруповань.  

Значимість учення О. Л. Бельгарда про типи екологічних та світлових структур 
підтверджується результатами дослідження впливу архітектоніки деревного пологу 
природної деревної рослинності на освітленість прибережних зон водойм.  

Дослідження освітленості підпологового простору прируслових лісів проводили 
відповідно до методів, запропонованих В. О. Олексієвим (1975), Ю. Л. Цельнікер 
(1969). Заміри освітленості проведені в зоні проекції крон деревних і кущових видів по 
урізу води. Виміри на першій ділянці проведені під групою ясенів звичайних (Fraxinus 
excelsior L.). Відстань розташування стовбурів дерев від урізу води – 1,0–1,5 м, що 
забезпечує затінення кронами дерев прибережної зони річки. Ясен звичайний 
відноситься до напіважурнокронних порід, а ділянка – до напівосітленого типу 
світлової структури. Середня висота дерев складає 13,5 м. Значна висота дерев ясеня, 
видовженість і рихлість їх крон забезпечили значний приток бічного освітлення, що 
дозволяє визначити світловий стан ділянки як посилений. Середня освітленість опівдні 
під пологом групи становить 60 590 Лк, що складає від відкритої незатіненої ділянки – 
77 %, (max = 89 100 Лк (97,80 %), min = 40 100 Лк (65,6 %)). 

Виміри на другій ділянці проведені під групою в’язу гладкого (Ulmus laevis 
Pall.). Відстань розташування стовбурів дерев від урізу води 1,0–1,5 м, що забезпечує 
затінення кронами дерев прибережної зони річки. В’яз гладкий відноситься до 
напіважурнокронних порід, а ділянка – до напівосвітленого типу світлової структури. 
Середня освітленість під пологом складає 15 980 Лк – 20,3 % від відкритої ділянки 
(max = 25 000 Лк (27,5 %), min = 10 000 Лк (16,4 %)). Світловий стан можливо вважати 
нормальним.  

Заміри освітленості на третій ділянці проведені під групою чагарників 
бересклету європейського (Euonymus europaeus L). Даний вид відноситься до напів-
ажурнокронних порід, що зумовило високу освітленість під його пологом. Середня 
освітленість під пологом становить 22 020 Лк, що складае від відкритої ділянки 28 % 
(max = 52 000 Лк (52,2 %), min = 12 000 Лк (19,7 %)).  

За результатами аналізу визначено, що сучасна прибережна деревно-
чагарникова рослинність прируслової заплави р. Самара, а саме досліджені види (Euo-
nymus europaeus, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis), не формують тіньових умов у 
підпологовому просторі та у прибережній зоні. Найбільш значний затінюючий вплив 
відмічено для ділянок в’язу гладкого, який характеризується розкидистою, розвиненою 
кроною, що зменшує кількість бічного освітлення та площі світлових бліків під 
пологом.  
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СТРУКТУРА И ВИДОВОЕ БОГАТСТВО  
ФАУНЫ ПЕРВЫХ КОНЦЕНТРОВ В АВТОТРОФНЫХ  

КОНСОРЦИЯХ СЕВЕРО-КРЫМСКОЙ НИЗМЕННОЙ СТЕПИ 

А. В. Ивашов, В. М. Громенко, В. Б. Пышкин 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского,  

Симферополь, Украина, gromserg@meta.ua 

FAUNA STRUCTURE AND SPECIES RICHNESS  
OF FIRST CONCENTERS IN AUTOTROPHIC CONSORTIA  

OF NORTH-CRIMEAN LOWLAND STEPPE  

A. V. Ivashov, V. M. Gromenko, V. B. Pyshkin  
Vernadsky Tavrida National University, Simferopol, Ukraine  

Пpeдcтaвлeние o кoнcopции ввeдeно в науку пpaктичecки oднoвpeмeннo 
B. H. Бeклeмишeвым (1951) и Л. Г. Paмeнcким (1952). Дальнейшее развитие учения о 
консорциях, основанного на зоологическом и ботаническом подходах, связано с име-
нами многих ученых (Лaвpeнкo, 1959; Eмeльянoв, 1965; Maзинг, 1966; Рафес, 1966; 
Работнов, 1969; Быков, 1970; Дылис, 1973; Воронов, 1974; Корчагин, 1976 и др.). В по-
следние десятилетия благодаря работам ведущих специалистов Украины сформиро-
вался третий подход к познанию консорций – экологический (Голубец, Чернобай, 
1983; Царик, Царик, 2002). Это связано с тем, что на современном этапе консорция 
трактуется как элементарная экосистема, в пределах которой осуществляется кругово-
рот вещества и трансформация энергии. Такое расширенное понимание консорции де-
лает ее объектом исследований многих научных дисциплин, включая и экологию.  

Изучение структуры автотрофных консорций в границах Северо-Крымской 
низменной степи осуществлялось на протяжении 1997–2011 гг. В результате работы 
установлено, что фаунистический комплекс исследуемой территории включает 1198 
видов. Из них трофическую основу первых концентров формируют 695 (58,0 %) видов 
из 432 родов и 103 семейств. Структуру концентров определяет пищевая приурочен-
ность видов к различным органам растительных детерминантов консорций. Такая 
функциональная специализация дает начало консортивным системам, называемым 
мероконсорциями (Дылис, 1978) или субконсорциями (Голубец, 1978).  

В структуре субконсорций, берущих начало от генеративных органов растений, 
участвуют 500 (72,0 %) видов животных, от вегетативных – 414 (59,5 %), от корневых – 
166 (24,0 %). Часть видов может относиться одновременно к различным мероконсор-
циям. Сравнительный анализ показал, что наибольшее сходство (40,6 %) наблюдается 
между генеративными и вегетативными субконсорциями, а наименьшее – между кор-
невыми и генеративными (15,0 %), а также корневыми и вегетативными (13,5 %).  

Среди биогеоценозов максимальное сходство первых концентров по фауне от-
мечено между степными и луговыми БГЦ (31,2 % общих видов), минимальное 
(2,4 %) – между солончаковыми и водно-болотными.  
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ТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАКОПИЧЕННЯ ТА РОСПОДІЛУ  
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦИЙ  

Г. А. Кроїк  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Укарїна  

TOXICOLOGICAL ASPECTS OF ACCUMULATION  
AND DISTRIBUTION OF HEAVY METALS  

IN INDUSTRIAL AGGLOMERATIONS’ SOILS  

A. А. Kroik  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Особливостями розвитку антропогенних процесів у промислових регіонах є 
формування якісно нових біохімічних провінций. Це супроводжується комплексною 
поліелементною металізацією за наступною ланкою: джерела забруднення (викиди, 
відходи, стік) – депонування (ґрунт, донні виклади) та головні життєзабезпечуючі се-
редовища (повітря, вода, продукти харчування) – организм людини. Обсяги надход-
ження удовкилля важких металів унаслідок техногенного навантаження у сотні та ти-
сячі разів перевищують їх фонові концентрації, що у глобальному масштабі дорівнює 
або перевищує їх промисловий видобуток.  

Важлива роль у циркуляції важких металів у довкіллі належить ґрунтам. Вони – 
ключове середовище наземних екосистем, яке має універсальні адсорбційні властивості. 
Безперечно, саме ґрунт відображає рівень багаторічного антропогенного впливу на 
довкілля в цілому. При насиченні ґрунту хімічними компонентами, а саме ксе-
нобіотиками, ґрунт може стати джерелом вторинного забруднення для води, водойм, 
атмосферного повітря, для кормів тварин і продуктів харчування людини. На відміну від 
інших середовищ (наприклад, повітря, де переважають процеси розсіювання), у ґрунтів 
відсутня можливість їх швидкого очищення. Тому хімічні забруднювачі можуть 
зберігатися в ньому довгі роки і, включаючись до екологічних ланцюгів, обумовлювати 
тривалу дію токсикантів. Це підвищує ризик виникнення хронічних інтоксикацій. Тому 
ґрунти потребують тривалого екологічного обстеження (моніторингу).  

Ця теза підтверджується даними еколого-геохімічного картування Донецько-
Макіївського району (більше 1000 км2). Встановлено, що майже на 50 % площі цього 
регіону хімічне забруднення ґрунту досягає середнього, високого та надзвичайно висо-
кого ступеня. Це пов’язано з тим, що в Україні накопичено понад 25 млрд. т відходів і 
вторинних мінеральних ресурсів, які займають близько 160 га. До таких крупніших 
гірничо-промислових регіонів відноситься і Дніпропетровська область. Це підтверджу-
ється оцінкою фахівців медиків та гігієністів, їх висновками щодо підвищеної кількості 
хворих людей, які проживають у таких промислових регіонах порівняно з умовно чис-
тими за рахунок накопичення важких металів в органах і тканинах.  

Великі, індустріально розвинені агломерації – потужні джерела забруднення всіх 
компонентів довкілля. При забрудненні екосистем відбуваються якісні зміни у 
хімічному складі ґрунтів. Важливий показник ступеня техногенного впливу на ґрунти – 
вміст важких металів, які нині займають провідне місце серед техногенних полютантів. 
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Сполуки важких металів належать до токсикантів, які, більшою мірою, викидаються у 
повітря на територіях індустріальних агломерацій.  

Ґрунтів суттєво відрізняється від інших компонентів біосфери як за рівнем ор-
ганізації та складністю будови, так і за функціями. Напрямок процесів, які 
відбуваються у ґрунті в кожний конкретний момент часу, контролюється багатьма 
факторами, у тому числі, температурою, вологістю, станом кислотно-лужної та окис-
но-відновної рівноваги. Проте, навіть при однакових величинах рН і Еh екологічна по-
ведінка різних важких металів у процесі ґрунтоутворення може суттєво відрізнятися.  

Важкі метали надходять у ґрунт у формі оксидів і солей (як розчинних, так і 
практично нерозчинних у воді – сульфатів і сульфідів). Існує припущення, що оксиди 
важких металів закріплюються, головним чином, у твердій фазі ґрунту, особливо при 
нейтральному або лужному рН. Вважають, що вони рівномірно розподілені у ґрунті, у 
результаті чого їх токсична дія не проявляється у повній мірі. Треба зауважити, що це у 
повній мірі залежить від таких чинників, як тип ґрунту та рН порового розчину. По-
ведінка важких металів у ґрунтах значною мірою відрізняється від поведінки більшості 
катіонів макроелементів. Мета даної роботи – оцінити накопичення, розподіл та 
іммобілізацію важких металів у ґрунтах промислових агломерацій.  

Об’єкти досліджень – ґрунти на територіях із високим рівнем техногенного на-
вантаження, зокрема міста Дніпропетровської області: Жовті води, Вільногірськ, Пав-
лоград, Нікополь. Для вирішення поставленої задачі розроблена комплексна методика, 
яка включала дослідження вмісту різних геохімічних форм важких металів і моделю-
вання поглинальної здатності ґрунту у нейтральних і кислих розчинах.  

Результати досліджень вказують на розбіжність ступеня концентрування важких 
металі у ґрунтах. Це можна пояснити специфікою виробництва, яка притаманна для 
кожного з досліджуваних промислових центрів. На території м. Нікополь пріоритет-
ними метали у ґрунтах – марганець і цинк. У м. Жовті Води відмічено найбільший 
вміст марганцю, цинку, нікелю та міді. Для м. Павлоград пріоритетні забруднювачи – 
цинк і хром. У м. Вільногірськ – хром, кадмій і нікель.  

Для оцінки ступеня забруднення ґрунтів важкими металами порівнювали фак-
тичні концентрації металів у досліджуваних зразках із ГДК. Аналіз отриманих даних 
вказує на те, що на території м. Жовті Води перевищення концентрації над ГДК скла-
дає для цинку – 2,28, марганцю – 1,43, хрому – 1,67 раза. У м. Нікополь відмічено пе-
ревищення вмісту над ГДК для цинку – у 1,30 раза, марганцю – у 2,50 раза. Необхідно 
відмітити, що у селітебній зоні м. Вільногірськ виявлено перевищення вмісту марган-
цю у ґрунті над ГДК у 1,60 раза.  

Оскільки вміст важких металів у досліджуваних пробах ґрунту має незначне пе-
ревищення над ГДК, для визначення рівня забрудненості ґрунтів важкими металами 
проведене зіставлення концентрацій металів із фоновими концентраціями. Найбільше 
перевищення над фоновими спостерігалося для кадмію на території промислової зони 
м. Вільногірськ. Також значне перевищення для цього металу (в 16–20 разів) 
відповідає м. Жовті Води та Павлоград. Досить високе забруднення спостерігається 
для таких елементів, як хром і цинк. Найменше забруднена досліджувана територія 
кобальтом. Таким чином, у ґрунті відбувається інтенсивне накопичення важких ме-
талів у кількостях, які значно перевищують їх природний кларк, що створює реальну 
загрозу існуванню живих організмів.  

При надходженні токсикантів у біосферу деяка частка їх при взаємодії з різними 
компонентами природних систем (у першу чергу із ґрунтами) утворює слабкорухомі 
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сполуки і, таким чином, на якийсь період виключається з хімічних циклів. Одним із 
важливих як у теоретичному, так і у практичному відношенні питань хімії важких ме-
талів у ґрунтах є вивчення процесів трансформації їх сполук і виявлення факторів, 
якими ці процеси керуються.  

Вивчення закономірностей фазових переходів важких металів у ґрунтах – теоре-
тична база для регулювання цих процесів із метою мобілізації елементів, необхідних 
рослинам і виведення зі сфери біологічного поглинання рослинами важких металів, які 
мають токсичні властивості. Важкі метали, які надійшли у ґрунт (передусім їх мобільні 
форми), підлягають різним трансформаціям. Одним із таких процесів є зв’язування ме-
талу гумусовими речовинами. Закріплення металу здійснюється також у результаті 
утворення комплексних сполук між металами та органічними кислотами. Можлива ад-
сорбція іонів металів на поверхні органічних колоїдних систем. Міграційна здатність 
металів за рахунок цих процесів знижується. Іншим можливим процесом зв’язування 
металів є їх адсорбція на поверхні мінеральних часток. Можливе їх проникнення в 
міжпакетний простір глинистих мінералів або ізоморфне заміщення іонів інших еле-
ментів у кристалічній решітці. Несхідній міграції металів можуть перешкоджати 
гідроксиди та оксиди заліза та марганцю, які зазвичай концентруються у верхній частині 
профілю ґрунтів. Тому необхідна не тільки якісна, а і кількісна оцінка цих процесів.  

Поглинальну здатність ґрунту щодо свинцю, міді, цинку та кадмію вивчали у 
нейтральних і кислих розчинах. Встановлено, що при рН = 2 поглинальна здатність 
ґрунту дуже низька, потім вона різко зростає у діапазоні рН від 3 до 4. У цьому 
діапазоні величина поглинальної здатності ґрунту підвищується учетверо. Подальше 
підвищення рН порового розчину не викликає суттєвої зміни поглинальної здатності 
ґрунту. Як інтегральну характеристику сорбції використовували криву розподілу 
(ізотерму) поглинальної здатності ґрунту. Для достовірної оцінки максимальної мож-
ливої здатності ґрунту до сорбції важких металів додатково вивчали динаміку та 
кінетику цього процесу. Швидкість процесу поглинання металу залежить не тільки від 
часу, а і від концентрації металу у поровому розчині. У кінетиці даного процесу мож-
ливо виділити дві стадії механізму поглинання: швидка (декілька хвилин – катіонний 
обмін на поверхні глинистих часток) і повільна (години, доби – дифузія катіонів у 
міжшаровому просторі).  

Ообливість поглинальної здатності дослідженого ґрунту – те, що до 90 % свин-
цю, внесеного у ґрунт у вигляді легкорозчинних солей, переходить у поглинутий стан 
уже через декілька годин після внесення. Це пояснюється тим, що свинець здатний 
утворювати важкорозчинні осади основних карбонатів, фосфатів або гідроксидів. Таку 
геохімічну поведінку свинцю можно трактувати як здатність геохімічних форм свинцю 
утворювати термодинамічно малостійкі сполуки, і у процесі сорбції відбувається 
трансформація іонів свинцю до малорозчинних стійкіших форм.  

Особливість поглинання чорноземом міді – перебіг процессів утворення мало-
розчинних сполук у вигляді гідроксиду або карбонату міді. За ступенем сорбціїних 
властивостей малокарбонатного чернозема досліджені метали можна розташувати у 
наступний ряд: Pb > Zn > Cd > Cu.  

Таким чином, на територіях промислових агломерацій відбуваються процеси на-
копичення важких металів у ґрунтах, причому найбільше перевищення фонових зна-
чень вмісту кадмію спостерігається на території Вільногірська, Жовтих Вод і Павло-
граду. У цих містах також є значне перевищення фонових концентрацій свинцю, міді, 
хрому, цинку, нікелю. Оскільки ці метали відносяться до І та ІІ класу токсичності і ха-
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рактеризуються високими величинами коефіцієнтів транслокації, можливо одночасно 
забруднення і рослин. Останнє унеможливлює їх включення до харчового раціону.  
Позитивний момент – те, що баланс накопичення вивчених металів може зсуватися у 
бік зниження за рахунок процесів сорбції їх у системі «ґрунт – техногенний розчин».  
Тому, для достовірної оцінки екологічного стану територій промислових агломерацій 
необхідне проведення досліджень розподілу важких металів у ґрунтах: уніфікація ме-
тодології досліджень важких металів у ґрунтах; виділення приоритетних забрудню-
вачів для окремих промислових агломерацій; встановлення кількісної залежності між 
рівнями забруднення ґрунту та вмістом важких металів у біооб’єктах; створення мо-
делі міграції важких металів у ґрунтах з урахуванням процесів сорбції.  
 

УДК 579.64:631.46 

МІКРОБОЦЕНОЗ ҐРУНТІВ  
ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ПРИСАМАР’Я 

А. Ф. Кулік  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна 
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Мікробоценоз – найважливіший функціональний компонент, що зумовлює ре-
дукційний процес, утворення гумусу, інтенсифікацію ферментативної активності, 
ґрунтове дихання, сприяє збільшенню кількісного складу амінокислот. Лісові ґрунти, 
на відміну від степових, утворилися в процесі тривалої взаємодії з лісовою рос-
линністю, наземні залишки якої не зникають, а залишаються у вигляді лісового опаду. 
Цим обґрунтовується те, що питанню мінералізації лісового опаду, процесам утворен-
ня гумусу в нинішній час приділяється велика увага. В лісових екосистемах, де верти-
кальна ярусність організації мікробних ценозів досліджена найбільш детально, цен-
тром основної діяльності мікроорганізмів по переробці рослинного опаду є лісова 
підстилка і примикаючий до неї гумусований ґрунтовий горизонт. У цих шарах зосе-
реджені всі групи ґрунтових мікроорганізмів, що найтіснішим чином пов’язані в єдині 
детритні трофічні ланцюги.  

Роль мікроорганізмів у лісовому біогеоценозі багатогранна. При розкладі лісової 
підстилки спостерігається поступова зміна мікрофлори. Спочатку найбільшу ак-
тивність розвивають неспороутворюючі бактерії, що швидко розмножуються, і гриби. 
Домінантна роль спороутворюючих бактерій і актиноміцетів проявляється на пізнішій 
стадії розпаду, вони володіють потужнішим ферментативним апаратом і здатні до за-
своєння більш тривких органічних сполук. Група спороносних бактерій пов’язана з 
перетворенням органічної речовини ґрунту, включає окремих представників, що 
відрізняються між собою фізіологічними, біохімічними та іншими властивостями, 
якими значною мірою визначаються їх екологічні особливості. Актиноміцети оселя-
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ються на напівзгнилих залишках після того, як бактерії та гриби знищують всі легкоза-
своювані речовини.  

Досліджувались ґрунти липово-ясеневої пристінної діброви, різнотравно-
кострицево-ковилового степу, штучні насадження білої акації, дуба звичайного. Вміст 
мікроорганізмів у ґрунтах і підстилці визначали методом висіву на поживні середови-
ща, прямим підрахунком під мікроскопом і на пластинах обростання (Сэги, 1983).  

Біогенність ґрунтів під лісом знаходиться в залежності від умов лісозростання. 
У сухуватому бору відзначено найнижчий вміст бактерій, актиноміцетів і грибів. Знач-
но більше їх було виявлено у ґрунтах липово-ясеневої пристінної діброви та вязово-
липової заплавної діброви. Ґрунт степової цілини (чорнозем звичайний) у декілька 
разів більше населений бактеріями, ніж ґрунт лісових біогеоценозів.  

Ґрунти лісонасаджень із сухою градацією зволоження багаті на мікрофлору. Са-
профітних бактерій і актиноміцетів більше ніж у ґрунтах цілинного степу у 55 і 
10 разів відповідно. У ґрунтах моніторингових лісових біогеоценозів Присамар’я 
відзначене збільшення чисельності мікроорганізмів у лігвищах крота та інших 
ґрунториїв. Особливо різко зростає кількість оліготрофів, актиноміцетів, 
олігонітрофілів і гетеротрофів.  

Відмінності якісного складу мікроорганізмів у ґрунтах лісових культур і лісовій 
галявині відзначені на вилуженому чорноземному ґрунті. Окультурення посилює ак-
тивність мікробіологічних процесів. За наявності вологи високою біологічною ак-
тивністю володіє і грунт цілинного степу. Під лісовими трав’янистими фітоценозами 
мікрофлора ґрунтів поступово набуває специфічних рис. У лісовому ґрунті сильно 
зменшилося число флюоресцуючих бактерій, не виявлений азотобактер, зросло число 
неспороутворюючих пігментних форм бактерій. У складі грибів з’явилися нові форми 
Stysanus, відсутні в окультуреному ґрунті, різко скоротилася кількість Aspergillus.  

Екологічна стійкість едафотопу зумовлена множинністю абіотичних і біотичних 
факторів. Загальними проявами екологічної стійкості системи є складність 
біогеоценотичної структури та неоднорідність ґрунтового та рослинного покриву.  
Саме ці обставини утворюють системи, блоки, підсистеми, що самоорганізуються, са-
морегулюються, здатні протистояти жорсткому впливу антропогенних факторів.  
Цю неоднорідність формують усі компоненти біогеоценозів. Стабілізацію ґрунтових 
процесів забезпечує множинність видів мікробіоти в усіх функціональних проявах, 
головна з яких – трансформація органічної речовини.  

У результаті досліджень вмісту мікрофлори у ґрунтах степової цілини, липово-
ясеневої пристінної діброви, прируслового валу, липово-ясеневої заплавної діброви 
встановлено, що найбільший вміст бактерій (середовище МПА, Чапека, Ешбі), акти-
номіцетів (середовище Чапека), грибів (сусло-агар) виявлене у підстилці липово-
ясеневих пристінних і заплавних дібров Присамар’я. Біомаса мікроорганізмів у ґрунті 
складає значну величину, хоча підрахунки її, зроблені різними дослідниками (1000–
8000 кг/га в різноманітних ґрунтах, або 0,03–0,28 % від маси ґрунту). Біомаса в живій фазі 
складає для грибів – 1000–1500 кг/га, актиноміцетів – до 700 кг/га, найпростіших – 100–
300 кг/га. Біомаса грибів, актиноміцетів і найпростіших складає 5–10 % біомаси бактерій.  

У ґрунтах цих же лісових біогеоценозів виділені наступні фізіологічні групи 
мікроорганізмів: амоніфікатори, які здійснюють процес розпаду органічних азотистих 
речовин з утворенням аміаку; гетеротрофи – мікроорганізми, що використовують для 
живлення органічні речовини; оліготрофи та олігонітрофіли – мікроорганізми, функції 



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 20

яких зводяться до розкладання залишкових органічних сполук, що накопичуються у 
ґрунті при діяльності зоогенної і автохтонної мікрофлори.  

У підстилці насаджень напівосвітленої структури кількість мікроорганізмів 
значно вища, ніж у тіньовій структурі лісу (дубові насадження): сапрофітних бактерій – у 
6 разів, актиноміцетів – у 2 рази, грибів – майже у 2 рази. Розподіл мікроорганізмів у 
ґрунті характерний: у насадженнях дуба звичайного (тіньова структура) превалюють 
сапрофітні бактерії. Актиноміцетів і грибів значно більше в насадженнях білої акації 
(напівосвітлена структура).  

Таким чином дослідження сезонної динаміки мікробоценозів ґрунтів природних 
і штучних лісових і степових біогеоценозів дозволяють виявити відмінність у складі 
мікроорганізмів, їх організації, залежності від погодних умов, типів ґрунту тощо.  
 

УДК 631.4:574.4(478)+504.53(478) 
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IMPORTANCE OF SOIL FOR LIVING ORGANISMS  
AND BIOTIC RELATIONS FORMING  

E. S. Kuharuk, K. P. Bulimaga, A. N. Burghelea, I. E. Floghimon  
Institute of Ecology and Geography, ASRM, Kishinev, Moldova 

Почва является жилищем и убежищем для многих живых организмов, предо-
храняет от перегрева и от переохлаждения, защищает от хищников, обитающих на ее 
поверхности. То, что почва может выполнять функцию жилища, связано с тем, что 
температура и влажность воздуха в ней подвержены значительно менее резким коле-
баниям, чем на поверхности земли. Особенно полезной эта особенность почвы оказы-
вается в периоды резких изменений погоды, которые мы наблюдаем в Молдове в ве-
сенний и осенний периоды.  

Наглядно функция жилища и убежища проявляется по отношению к животным, 
использующим несколько сред, одна из которых – почва (обыкновенная полевка, жел-
тый и малый суслики, хомяк, сурок, бурундук и др.). Характерной особенностью этих 
животных является то, что основную пищу они добывают, как правило, на поверхно-
сти земли. В почве они укрываются от хищников и непогоды, создают пищевые запа-
сы. Многие впадают в спячку в неблагоприятное время года.  

Пространство, занимаемое подземными сооружениями животных может быть 
значительным. В лесах при высокой численности кротов, проводящих почти всю 
жизнь в почве, площадь их ходки достигает до 1/3 всей площади леса, а объем – до 
15 % 10-сантиметрового слоя почвы.  

Используя почву как жилище и убежище, многие животные предъявляют к ней и 
ландшафту в целом определенные требования, знание которых помогает составить 
правильное представление об экологии многих сельскохозяйственных вредителей. На-
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пример необходимыми предпосылками благополучного существования сусликов явля-
ется открытое пространство вблизи нор, невысокий травяной покров с повышенным 
содержанием поздно засыхающих растений, преимущественно плотная, но не сильно 
задернованная почва, обеспечивающая постройку нор.  

Хозяйственная деятельность человека сильно влияет и на распространение дру-
гого злостного сельскохозяйственного вредителя – хомяка. Хомяк не сторонится чело-
века, охотнее всего он селится на полях. С расширением площади полей увеличивается 
площадь обитания этого грызуна и вред, приносимый им. Хомяк не только поедает 
культурные растения, но и делает огромные запасы продуктов в своих подземных кла-
довых. В его норах можно найти до 16 кг продуктов. Причем в его продовольственных 
складах хранится только чистое зерно. Знание экологии грызунов, использующих поч-
ву как жилище, оказывается важным условием своевременного предотвращения вреда, 
который они могут нанести сельскохозяйственным растениям. Эти знания важны по-
тому, что некоторые обитатели почвы оказываются носителями возбудителей опасных 
инфекционных заболеваний. Например, малый суслик является носителем и распро-
странителем чумы. Поэтому важно предвидеть, какое влияние на обитателей подзем-
ного яруса экосистемы окажут хозяйственные мероприятия. Известны, например, зна-
чительные миграции грызунов при сильном обводнении местности.  

Необходимо также учитывать, что кроме широко распространенных грызунов 
подземные «квартиры» используют многие другие позвоночные животные. Не может 
обычно обойтись без подземного жилья лиса, заяц и другие обитатели леса. Некоторые 
позвоночные активно используют норы, вырытые завсегдатаями подземных лабирин-
тов. Жилище сусликов используют ящерицы, змеи, птицы. Как жилище почву активно 
используют и многие беспозвоночные животные. Для таких обитателей, как дождевые 
черви, эта функция наглядно проявляется при их анабиозе в засушливый и зимний пе-
риоды. В это время черви, свернувшись в клубок, находятся в состоянии диапаузы в 
расширениях своих ходов, которые обычно находятся на глубине 20–50 см, а у круп-
ных видов могут располагаться и на большей глубине.  

Многие беспозвоночные довольно широко используют в качестве жилища норы 
некоторых грызунов. Так, в норах сусликов, кроме хозяев, обитают пауки, мокрицы, 
мухи, жуки. В холодное время года здесь находится их зимнее убежище, а в летнее – 
место спасения от зноя. Блохи, мухи и некоторые жуки там и размножаются, отклады-
вая яйца в помет сусликов. Многие насекомые проходят в почве лишь определенную 
фазу развития. Так, цикады откладывают яйца под кору тонких веток или черенки ли-
стьев. Личинки же их после выхода из яиц падают на землю и зарываются в почву не-
редко до глубины 1 м, где и идет их дальнейшее развитие.  

Рассмотренные случаи использования почвы как «жилого помещения», свиде-
тельствует о том, что четвертое (по В. В. Докучаеву) царство природы может быть 
сравнимо с густонаселенным подземным городом, где проживают и постоянные его 
обитатели, и те, кто трудится в загородной зоне (добывает пищу на поверхности зем-
ли), и те, кто находится в почве, лишь ограниченный срок, являясь ее гостем.  

Почва способна к самоочищению от несвойственных ей микроорганизмов – в 
этом ее санитарная функция. Поэтому нарушение экологической среды под влиянием 
разного рода токсикантов представляет собой угрозу для всего почвенного животного 
мира, нарушает биоразнообразие экосистем. Биологическая активность почв – самый 
точный показатель качества почвы и состояния почвенного покрова, который приме-
няется в детальных почвенных исследованиях.  
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На екосистемному рівні біосфера є сукупністю взаємодіючих видів, розподіле-
них по екологічним нішам. Живий організм – конкретна біологічна система, морфо-
логічно пристосована до існування в певних умовах специфічної екологічної ніші. Рух 
біосистеми на цьому рівні забезпечується процесом адаптивного видоутворення, 
радіального розходження форм від універсальної класової форми. При цьому 
відбувається реалізація системних новацій біологічного класу у вигляді конкретних 
адаптивних форм.  

Адаптивні новації, на відміну від еволюційних, мають корисне («прогресивне») 
значення лише для конкретного виду в конкретній екологічній ніші. При цьому гено-
фонд популяції визначає наявність спектру шляхів розвитку організмів завдяки 
комбінативній мінливості генотипів. Серед таких можливих варіантів онтогенезу один 
є нормальним, стандартним для популяції і таким, що забезпечує найбільшу її адап-
тивність до певних умов. Завдяки еквіфінальності нормального онтогенезу він стійко 
реалізується у більшості організмів незалежно від незначних генетичних та інших 
відхилень, можливих на різних етапах розвитку.  

В онтогенезі тварин геном виконує декілька функцій: забезпечує варіативність, 
необхідну для системогенезу (поточного та новаційного); стабілізує та закріплює нор-
му реакції, яка детермінує підтриманий добором адаптивний онтогенез; фіксує адап-
тивні новації. Отже геном – механізм, який відображає всю часову динаміку змін (при-
стосувань) особини, що реалізуються в умовах мінливого середовища. 

Специфічний вплив оточуючого середовища як фактора трансформації зооце-
нозів здійснює добір поведінкових стратегій або відхилень від морфологічної норми у 
межах популяцій. Причина морфологічних змін особин – зміни параметрів умов сере-
довища, які викликають появу варіацій онтогенезу та добір на користь одного з них. 
Такі зміни можуть бути викликані мутаціями або епігенетичними модифікаціями ге-
ному в онтогенезі.  

Відмінності між епігенетичними та генетичними механізмами успадкування по-
лягають в їх стабільності та відтворюваності ефектів. Генетично обумовлені ознаки 
можуть відтворюватися необмежено довго, поки у відповідному гені не виникає му-
тація, закріплення якої в алогамних популяціях тварин відбувається досить тривалий 
час. Індуковані епігенетичні зміни відтворюються у ряду клітинних поколінь у межах 
життя одного організму. У наступних генераціях вони відтворюватимуться не більше 
3–4 поколінь. Якщо індукований стимул зникає, вони поступово зникають.  
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Отже, епігенетичні зміни мають спрямований характер і відповідають характеру 
стимулу, що їх індукує. Вони спрямовані на адаптацію організму до зміни умов його 
існування. Більшість епігенетично обумовлених змін настільки стабільно відтворюються 
та важко відрізняються від мутаційних змін геному, що названі епімутаціями.  

Однією з груп генів тварин, у забезпеченні функцій яких суттєва роль 
відводиться епігенетичним механізмам, є імпринтингові гени. Їх моноалельна екс-
пресія визначається батьківським походженням активного алеля і пов’язана з дифе-
ренціальним метилуванням регуляторних послідовностей ДНК, які формуються строго 
специфічним чином у гаметогенезі. Саме ефект порушення дози таких генів призво-
дить до виникнення епімутацій – аномалій диференціального метилування регулятор-
них ділянок геному. Крім того, внаслідок дії аберантних епігенетичних процесів у по-
пуляціях може збільшуватися частота мутацій.  

Молекулярна основа епігенетичних феноменів у ссавців – ковалентні модифікації 
структури хроматину, представлені метилуванням ДНК та модифікаціями гістонів. Крім 
того, частота метилування ДНК зменшується з віком як наслідок адаптації.  

Епігенетичні модифікації геному відповідають характеру стимулу, що їх 
індукує, й іноді мають прогностичний ефект. Відомі приклади народження восени у 
популяціях мишей-полівок (Microtus arvalis (Pallas, 1779)) особин із довшим та 
густішим хутром, ніж навесні, хоча внутрішньоутробний розвиток «весняних» і 
«осінніх» мишей відбувається на фоні практично однакових умов середовища (темпе-
ратури, тривалості світлового дня, вологості тощо). Сигналом, який запускає 
епігенетичні зміни геному, що призводять до такого фенотипового ефекту, є зміна 
градієнта концентрації мелатоніну в крові тварин (навесні відбувається його поступове 
зниження, восени – підвищення). Отже, епігенетичні адаптивні зміни (збільшення 
довжини хутра) індукуються ще до настання холодів, адаптація до яких корисна для 
організму. Механізм такої адаптації поки що незрозумілий.  

Усі фактори, що діють протягом чутливих для організму (сенситивних) етапів 
розвитку, здатні викликати епігенетичні модифікації геному та посилювати адаптацію 
організму тварин до змін умов довкілля. До таких факторів належать: повноцінність 
живлення, материнський стрес, зміна фізичних, хімічних і біологічних параметрів се-
редовища. Материнський вплив на генотипово обумовлені властивості нащадків може 
бути опосередкований цитоплазматичною спадковістю, живленням, передачею пато-
генів і антитіл, наслідуванням поведінки (Резникова, 2000) та в різною мірою визнача-
ти життєздатність і репродуктивний потенціал наступної генерації. Інтегрований вплив 
зовнішніх і внутріпопуляційних факторів відбивається на фізичному статусі особин, а 
потім – і на їх репродуктивній здатності. Материнські ефекти мають переваги перед 
генетично визначеними, оскільки дозволяють здійснювати швидкі фенотипові перебу-
дови під час змін умов існування. Причому чим раніше відбудеться їх вплив в онтоге-
незі, тим сильнішим буде вплив на остаточний фенотип. За результатами еколого-
фізіологічних досліджень встановлено, що вплив зовнішніх і материнських факторів на 
фенотип може проявлятися як «ефект когорти», що зберігається тривалий час 
внаслідок епігенетичних змін.  

Епігенетичні модифікації відіграють важливу роль не тільки під час 
ембріонального розвитку організму, вони здатні виникати у постнатальному онтогенезі 
під впливом сигналів середовища. Наприклад, у бджіл медоносних (Apis mellifera 
(Linneus, 1758)) робочі особини живуть 6 тижнів, а матка – 6 років. При повній гене-
тичній ідентичності вони відрізняються лише тим, що майбутня бджолина матка під 
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час розвитку личинки живиться маточним молочком на декілька діб більше, ніж робо-
ча бджола. У результаті у представників цих бджолиних каст формуються відмінні 
епігенотипи. Незважаючи на зовнішню та біохімічну подібність, тривалість їх життя 
розрізняється у 50 разів. Отже, зміна материнського раціону «змінила» прояв 
відповідного гена.  

Морфо-фізіологічні перебудови у суміжних генераціях і регуляція кількості осо-
бин наступного покоління здійснюється завдяки надзвичайно високій чутливості 
ембріонального та постнатального розвитку до факторів зовнішнього та материнського 
середовища та їх змінам, що створює можливість для швидкої адаптації тварин на-
ступної генерації до нових умов існування. Екологічні фактори, що призводять до 
зниження чисельності, мають пролонгований вплив на компоненти пристосованості 
тварин наступної генерації – знижують тривалість життя та репродуктивний потенціал 
самиць, підвищують репродуктивну здатність самців. При нестачі трофічних ресурсів 
збільшення плодючості знижує тривалість життя тварин.  

У результаті добору генотипів, найбільш наближених до нової морфологічної 
форми і тих, що успішніше реалізують її у поточних умовах середовища, формується 
новий генофонд, який стабільно забезпечує новий стійкий онтогенез. Геноми, не здатні 
забезпечити адаптивний онтогенез, знаходяться у популяціях у невеликих концен-
траціях і будуть із часом або відсікатися добором, або зберігатися, збільшуючи 
комбінативну різноманітність генотипів, отже, спадкову різноманітність популяцій. 

Таким чином, інформація про фенотип міститься не тільки у геномі, а й у 
епігеномі, який є пластичним і може, змінюючись під впливом певних середовищних 
стимулів, впливати на прояв генів. В основі генетичної адаптації тварин до трансфор-
мації екосистем, крім мутацій, що підлягають селекції природнім добором, існують 
спрямовані адаптивні зміни – епімутації, здатні передаватися від предків нащадкам. 
У результаті на популяційному рівні спостерігається спектр дискретної різноманітної 
варіативності пар «генотип – фенотип». З одного боку, тому ж самому геному 
відповідає спектр фенотипів, тобто набір стабільних онтогенезів, які з різною 
ймовірністю реалізуються при зміні зовнішніх умов, з іншого – популяційно-
нормальний онтогенез може однозначно реалізуватися у стандартних умовах на основі 
різних геномів. Це забезпечує високу пластичність алогамних популяцій тварин у 
мінливих умовах довкілля.  
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Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – это группа особо опасных соедине-
ний, включающих полихлорированные дибензо-пара-диоксины (ПХДД), полихлори-
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рованные дибензофураны (ПХДФ), полихлорированные бифенилы (ПХБ), хлорорга-
нические пестициды (ДДТ, ГХЦГ, хлорданы, ГХБ, алдрин и др.), полибромированные 
дифениловые эфиры (ПБДЭ) и др. Для соединений этой группы характерны высокая 
устойчивость в окружающей среде, накопление по пищевой цепи, токсичность для че-
ловека и других живых организмов. СОЗ способны переноситься на большие расстоя-
ния от места их образования или применения. СОЗ подпадают под действие несколь-
ких международных соглашений, подписанных Россией, таких как, Стокгольмская 
конвенция по СОЗ, Базельская конвенция, Орхузский протокол по дальнему трансгра-
ничному воздушному переносу (CLRTAP).  

Первые данные о содержании диоксинов и родственных соединений (ПХДД/Ф и 
ПХБ) в биоте оз. Байкал получены в 1988–1990 гг. в результате российско-американ-
ского сотрудничества (A. Schecter, академики РАН В. А. Коптюг и М. А. Грачев). 
С 1989 г. исследования ПХДД/Ф и ПХБ в оз. Байкал проводились и проводятся в на-
стоящее время под руководством академиков Г. И. Галазия и М. И. Кузьмина в составе 
Байкальского экологического музея, Отдела экологических исследований Прибайкалья, 
а затем Института геохимии СО РАН вместе с НПО «Тайфун», а с 1995 года – с учеными 
из Германии, Финляндии, Швеции (Тарасова и др., 1995; Tarasova et al., 1997: Mamontov et 
al., 2000; Mamontova et al., 1997; Полихлорированные бифенилы…, 2005 и др.).  

Известно, что в результате работы целлюлозно-бумажных предприятий с хлор-
ным отбеливанием как побочные продукты образуются диоксины и фураны (ПХДД, 
ПХДФ). Конгенерный состав ПХДД/Ф в сточных водах БЦБК показал значительное 
сходство с конгенерным составом ПХДД/Ф в донных отложениях, зоопланктоне, от-
ловленном вблизи от БЦБК. Весомый вклад вносят и инсенираторные установки ком-
бината. По данным ИГМУ сточными водами БЦБК за 30 лет работы в Байкал поступи-
ло 2 597 г TEQ ПХДД/Ф (Государственный доклад областного комитета по охране 
природы 1997 г.), что сравнимо с выбросом в окружающую среду в Севезо (Италия) в 
1976 г., приведшем к эвакуации людей с загрязненной территории и проведению доро-
гостоящих мероприятий по ликвидации последствий и мониторингу, которые ведутся 
до сих пор.  

Уровни эквивалентов токсичности (TEQ) ПХДД/Ф в донных отложениях, ото-
бранных с глубоководных обитаемых аппаратов МИР (финансовая поддержка опреде-
ления ПХДД/Ф в БРЭЦ от некоммерческой организации «Совет Гринпис» ) в южной 
котловине оз. Байкал около БЦБК в 2010 году (Кузьмин и др., 2011), находились в тех 
же пределах, что и в 1997 году (Грошева и др., 1998), что говорит о высокой стабиль-
ности данных соединений и сохранении прежней ситуации с загрязнением диоксинами 
и родственными соединениями экосистемы Байкала, что и в 1990-х гг.  

TEQ диоксинов в донных отложениях около БЦБК выше, чем в дельте р. Селен-
ги и в донных отложениях Северного Байкала (Мамонтов, 2001). Наибольшие концен-
трации ПХДД/Ф и ПХБ, превышающие ПДК, в рыбах (голомянках) оз. Байкал также 
обнаружены в южной котловине. При этом концентрации ПХДД/Ф в рыбах возле 
БЦБК в конце 1990 и 2000-х годах (Mamontov et al., 1997; Мамонтов 2001; Mamontova 
et al., 2009) сравнима с уровнями в рыбах в конце 1980-х (Schecter, Koptug, Grachev, et 
al., 1990). Концентрации ПХДД/Ф и ПХБ выше ПДК для пищевых продуктов, исполь-
зуемых для питания детей, также обнаружены в ценных промысловых видах рыб, на-
пример в сигах (Mamontova et al., 2009).  

Байкальская нерпа является вершиной пищевой цепи в озере. Поэтому концен-
трации ПХДД/Ф и ПХБ в тканях нерпы могут служить показателем загрязнения экоси-
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стемы Байкала. Получены высокие величины концентраций ПХДД/Ф в организме 
взрослых нерп, сравнимые с уровнями в кольчатых тюленях Балтийского моря (Тара-
сова и др., 1997; Mamontov et al., 1997). Сравнение концентраций ПХБ в жире нерпы с 
действующими и недействующими концентрациями (AMAP, 1998), позволяет предпо-
ложить наличие проявлений неблагоприятных эффектов у детенышей нерпы, наруше-
ние иммунной и репродуктивной систем организма. По мнению исследователей из 
Японии (Nakata et al., 1995), повышенные концентрации хлорорганических соединений 
в организме нерп стали причиной снижения иммунитета, что вызвало эпидемию среди 
нерп и массовую гибель нерп от чумки плотоядных в 1987–1988 гг.  

Местное население традиционно использует в пищу рыбу и, особенно, мясо и 
жир нерпы. Топленый жир нерпы используется в качестве добавки в пищу в течение 
всего года. Известно, что потребление мяса и жира водных млекопитающих при высо-
ких концентрациях диоксинов и родственных соединений в них, может приводить к 
повышенному воздействию на здоровье населения. Например, население Фарерских 
островов использует в пищу мясо и жир обыкновенных гринд, морских птиц и рыбу, в 
которых обнаруживаются высокие концентрации СОЗ и ртути (Fangstrom et al., 2004).  

Уровни ПХБ и ПХДД/Ф в грудном молоке жительниц пос. Онгурен, располо-
женном в труднодоступной местности на западном берегу Байкала, сравнимы с подоб-
ной когортой на Фарерских островах, где также используют в пищу морских млекопи-
тающих (Fangstrom et al., 2004) и также с концентрациями, найденными у жительниц 
г. Серпухова, работавших на трансформаторном заводе, где в производстве использо-
вался Совол (техническая смесь ПХБ) в начале 1990-х годов (Плескачевская и др., 
1992). Эта группа характеризуется высокими концентрациями ПХБ и TEQ ПХДД/Ф. 
Больший вклад в суммарный эквивалент токсичности диоксинов и родственных со-
единений по сравнению с другими группами вносят 2,3,7,8-ТХДД и 1,2,3,7,8-ПнХДД, 
что характерно также для конгенерного состава, найденного в байкальских нерпах 
(Mamontov et al., 1997).  

Индекс опасности возникновения неканцерогенных заболеваний у человека при 
потреблении только 10 г в неделю жира детенышей байкальской нерпы превышает 1 
для всех органов и систем мишеней (ЦНС, эндокринной, иммунной, репродуктивной 
систем, печени и др.), то есть возможны нарушения со стороны данных органов и сис-
тем организма. Канцерогенный риск при данных условиях будет достигать 5,4·10–5, что 
соответствует 54 дополнительным случаям рака среди 1 млн. населения и превышает 
приемлемый уровень риска (1·10–6).  

Таким образом, полученные уровни СОЗ в оз. Байкал способны оказывать не-
благоприятное воздействие на здоровье его обитателей и людей, проживающих на бе-
регах и использующих в пищу рыбу и жир нерпы.  
Исследования проведены в рамках международного сотрудничества с Университетом г. Байройта (Германия), Инс-
титутом исследования Балтийского моря в Университете Ростока, (Германия), лабораторией ERGO, Гамбург (Гер-
мания), Норвежским Институтом исследования атмосферы (Норвегия), Институтом программных систем РАН 
(Россия), при финансовой поддержке грантов INTAS 2000-00140, фонда Макартуров, грантов РФФИ № 04-05-
64870, 07-05-00697, 10-05-00663, РФФИ-ГФЕН 07-05-92116, 10-05-93173-Монг_а. 
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ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Ф. Ф. Марков, А. І. Гузій  
Житомирський національний агроекологічний університет  

THE NATURE-RESERVE RESOURCES OF ZHITOMIR PROVINCE:  
CONSERVATION PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECT 

F. F. Markov, А. І. Guzij  
Zhitomir National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine  

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) становлять ділянки суходолу та водного про-
стору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, науко-
ву, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природного 
різноманіття ландшафтів, генофонду тваринного та рослинного світу, підтримання за-
гального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього 
природного середовища.  

Заповідання екосистем природного походження – важливе питання з багатьох 
точок зору. З одного боку, воно дає можливість зберегти генофонд рослинного та тва-
ринного світу, з іншого – структуру екосистем. В останньому випадку екосистеми при-
родного походження – певний приклад для створення штучних екосистем. У цьому 
відношенні своєрідною структурою, флорою та фауною, ландшафтним різноманіттям 
характеризуються й екосистеми природного походження Житомирщини. Тому аналіз 
сучасного стану ПЗФ області, розгляд проблем і перспектив його розвитку – питання 
дуже важливі. Понад 100 років минуло з часу започаткування активної форми збере-
ження та відтворення незайманих ландшафтів України. На 1 січня 1928 року в Україні 
було 6 державних заповідників. Загальна площа 6 заповідників становила 68 500 га. 
Перші паростки заповідання – резервати (у сучасному розумінні природні та біосферні 
заповідники), досягнувши максимального розквіту в 1951 pоці (функціонувало 
12 заповідників загальною площею 54 383,4 га), у подальшому стали жертвою 
політичного вандалізму та екологічного нігілізму – надовго втратили свій природоохо-
ронний статус. У Житомирській області станом на 2011 рік налічуються 211 об’єктів 
ПЗФ, які займають площу 132 133,03 га (табл.). Найбільше представлені серед об’єктів 
ПЗФ заказники місцевого значення – 135 (64 % усього ПЗФ).  

Кількість категорій ПЗФ та їх площа загалом збільшується, але поряд із цим деякі 
об’єкти втратили свій статус або взагалі були виключені з територій ПЗФ. У 1994 році 
зареєстровано 81 заказник загальнодержавного значення, у 2011 – залишилось лише 10. 
71 заказник набув статусу місцевого значення. Стосовно парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва загальнодержавного значення склалася наступна картина: у 
1994 році їх налічувалося 8, але такі парки, як Бондарецький (1,9 га), дендропарки 
«Пілява» (6,6 га) та «Гладковицький» (4,0 га) втратили свій попередній статус і набули 
статусу парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (Бондарецький) та дендропарків 
місцевого значення. Гладковицький дендропарк заснований у 1957 році. У ньому зростає 
73 види деревно-чагарникових порід, у тому числі 40 видів – не місцеві. За складом де-
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ревно-чагарникових порід парк не має собі рівних на території Житомирської області. 
Поряд із цим, він має науково-пізнавальне значення.  

 

Таблиця. Структура категорій природно-заповідного фонду Житомирської області  
та її зміна за роками 

1994 р. 2001 р. 2011 р. 
Категорії об’єктів ПЗФ площа, га к-ть, 

об’єктів площа, га
к-ть, 

об’єктів площа, га
к-ть, 

об’єктів 
Природні заповідники 20104,0 1 20104,0 1 50976,8 2 
Заказники загальнодержавного значення 12943,2 81 6757,0 10 6757,0 10 
Заказники місцевого значення – – 39824,8 93 73842,4 135 
Пам’ятки природи загальнодержавного значення 51,0 2 51,0 2 51,0 2 
Пам’ятки природи місцевого значення – 18 73,9 34 93,7 35 
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва  
загальнодержавного значення 134,4 8 121,9 5 119,8 5 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва  
місцевого значення 264,4 19 284,7 20 242,0 18 

Ботанічні сади загальнодержавного значення 35,4 1 35,4 1 35,4 1 
Дендрологічні парки місцевого значення – – 20,0 4 14,9 3 

Разом 20589,2 130 67272,7 170 132133,0 211 
 

Щодо парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення, статус 
парку Грабчаковий ліс було змінено на заказник, а парк шкіроб’єднання ім. Ілліча у 
м. Бердичів узагалі втратив статус об’єкту ПЗФ. Останній заснований у другій поло-
вині ХVІІ ст., реконструкції його проводились у ХVІІІ і ХІХ ст., у 1946 році.  
Сучасний парк – насадження 200–350-річних дубів і 100-річних липових алей. 
Біогрупами зростають клени, тополі та інші деревні та чагарникові породи.  

Таким чином, кількість природно-заповідних об’єктів Житомирщини із 130 у 
1994 році зросла до 211 у 2011, площа ПЗФ із 20 589,2 га у 1994 році збільшилась до 
132 133,03 га у 2011. У структурі ПЗФ відбулися наступні зміни:  

– статус Бондарецького парку змінився на статус парка-пам’ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення; 

– дендропарки Пілява та Гладковицький також втратили свій попередній статус 
та набули статусу парків-пам’яток і дендропарків місцевого значення;  

– парк шкіроб’єднання ім. Ілліча у м. Бердичів втратив статус об’єкту ПЗФ;  
– статус парку Грабчаковий ліс було змінено на заказник.  

 

УДК 591.6:502.63:711 

РОЛЬ ТВАРИННОГО НАСЕЛЕННЯ У МІСЬКИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

В. О. Мовчан 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

ROLE OF ANIMALS IN URBAN ECOSYSTEMS 

V. О. Movchan 
Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine  

Урбанізація супроводжується погіршенням умов існування всіх компонентів ур-
боекосистеми: рослин, тварин і людини. Людина, яка взяла на себе керування станом 
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міської екосистеми, вочевидь не справляється із цим завданням. Найлогічнішим було б 
відновлення у міських екосистемах природної саморегуляції, де основним середови-
щетвірним компонентом є рослинний блок, а кругообіг речовин забезпечується про-
порційно представленим тваринним населенням. Усі необхідні для цього наукові роз-
робки та технології уже існують, залишилось лише впровадити їх у життя. Однак у 
нашій країні вони поки що мало застосовуться, тим часом внаслідок деградації міських 
екосистем все більше потерпають міські мешканці, особливо внаслідок скупчення 
страждає психіка. Негативними проявами у психічній сфері міських жителів є депресії, 
агресивність, наркоманія, алкоголізм, суїциди тощо («синдром лемінга» або «сум но-
вих міст»). Для лікування таких проявів рекомендують контакт із природою, перебу-
вання серед зелених насаджень. Але, як показує проведене автором анкетування, для 
багатьох людей набагато важливіший контакт із тваринами, особливо «недомашніми»: 
спостереження за метушнею горобців, підгодовування білок у парку тощо. Очевидно, 
саме тому все більшого значення набуває зоотерапія – лікування різноманітних 
фізичних і психічних розладів за допомогою тварин. Найвідоміші її різновиди – 
іпотерапія та дельфінотерапія, на побутовому рівні – утримання кішок, собак та інших 
домашніх улюбленців. У світовій практиці використовується з лікувальною метою 
спілкування з найрізноманітнішими тваринами – від безхребетних і змій до акул і 
тигрів.  

Але зоотерапія в умовах лікувальних закладів, як правило, дуже дорога та 
пов’язана із дискомфортом для тварин. Разом із цим природа сама йде назустріч, ніби 
прагнучи допомогти городянам: все більше видів тварин, особливо птахів, активно 
мігрують у міста. І спостереження та спілкування з ними могли б стати засобами масо-
вої безкоштовної зоотерапії, якби чисельність цих тварин була помітною.  

Для цього ми повинні допомогти їм адаптуватись, вижити та розмножитись у 
межах міських екосистем, тим більше, що це не потребує значних коштів: необхідно 
лише виконувати нормативи щодо утримання зелених насаджень, створити умови для 
гніздування та систематично підгодовувати. Різноманітні штучні гніздівлі, годівниці, 
поїлки, схованки і т.д. можуть стати справжньою окрасою міста, якщо будуть виготов-
лені, встановлені та доглянуті відповідно до науково обґрунтованих норм і вимог ди-
зайну міського середовища.  

Досвід інших європейських країн свідчить, що люди, які від народження живуть 
в оточенні саме таких біотехнічних прилажів і тварин, що ними користуються, звика-
ють сприймати турботу про інших як норму життя, набагато здоровіші та 
врівноваженіші від тих, хто не мав такої можливості.  

Щоб досягти успіху у поліпшенні стану міських екосистем, необхідне в першу 
чергу підвищення екологічної свідомості населення, що дозволить уникнути актів ван-
далізму. Слід враховувати також особливості нашого українського національного ха-
рактеру: екзекутивність, пасивність, індивідуалізм. Для того, щоб нове покоління 
співвітчизників виросло здоровим і екологічно свідомим, необхідно облаштування су-
часних міст відповідно принципу «місто, дружнє до природи» починати вже сьогодні.  
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Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Прогнозируемые глобальные климатические изменения активизировали разра-
ботку проблем экологического подхода к вопросу контроля и регулирования биосфер-
ных процессов. Общие принципы функционирования экосистем (в том числе и транс-
формация ими углеродных соединений) в достаточной мере изучены. Однако особен-
ности протекания отдельных этапов и степень влияния на них внешних и внутренних 
факторов требуют детального изучения. Вследствие этого затрудняется прогнозирова-
ние направленности экосистемных процессов, происходит недооценивание функцио-
нальной активности компонентов биогеоценоза. Это приводит к значительным по-
грешностям при построении количественных моделей процессов биологического кру-
говорота (Heimann, Reichstein, 2008). Оценка биосферной роли экосистем не может 
быть полноценной без учета гетеротрофных процессов, локализованных в подстилоч-
ном горизонте биогеоценозов.  

Сапрофаги герпетобия – неотъемлемый элемент трофической структуры экоси-
стемы, который формирует начальное звено детритных цепей питания (Стриганова, 
2003). Благодаря большому количеству материала о пищевой активности подстилоч-
ных беспозвоночных, их роли в регуляции процессов разложения органического веще-
ства функциональное значение животных не вызывает сомнений и позволяет говорить 
о сложности и многообразии их участия в экосистемных процессах (Lavelle, Spain, 
2001; Wardle, 2002 и др.).Оценка роли подстилочных артропод заключается в интер-
претации взаимодействий популяций с функционированием экосистем в целом: энер-
гетическими связями и круговоротом веществ (в частности с углеродным обменом), 
неотъемлемой частью которого является газообменный баланс организмов герпетобия 
(Persson, Lohm, 1977; Uvarov, 2003).  

Только тщательное изучение физиологических особеностей, четкое определение 
места насекомого в трофической сети, изучение динамики популяционных характери-
стик и учет метаболических адаптаций отдельных видов животных дает возможность 
определения роли насекомых в общем круговороте веществ. А это, в свою очередь, 
открывает путь для математической интерпритации взаимодействия насекомых с эко-
системой и достоверного прогнозирования популяционных ответов артропод на про-
исходящие в ней изменения.  
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Існування людини протягом всієї її еволюції пов’язане з різноманітними 
зв’язками з тваринами. Стрімкий цивілізаційний розвиток, науково-технічна революція 
та декілька століть інтенсифікації природокористування значною мірою призвели до 
необхідності появи нових форм взаємовідносин людини із тваринами – охорони тва-
ринного світу. Особливого значення цей процес набув із середини ХХ ст., коли зник-
нення окремих видів тварин набуло планетарного масштабу. У першу чергу пробле-
мами охорони тварин почали перейматись в Європі, адже антропічний вплив за останні 
сторіччя тут набув тотального характеру.  

Територія України масштабного перетворення зазнала ще майже 200 років тому. 
Саме у цей час починається поступове розорювання лісостепової та степової зон. У ре-
зультаті на початку ХХ ст. окрім цілинних ділянок у декількох природних за-
повідниках, майже не залишилось неперетворених степових екосистем. Нажаль тери-
торія Дніпропетровської області винятком не стала. На початку другого десятиріччя 
ХХІ століття умовно не перетворені екосистеми за сукупною площею не перевищують 
3 % території області. За таких умов тваринний світ регіону щоденно зазнає перетво-
рюючого впливу людини, адже знищення місць існування вважається головною пе-
решкодою для виживання будь-якого біологічного виду.  

Фауна Катеринославської губернії, як невід’ємний компонент існування людини 
на цих теренах, привертала увагу дослідників ще з кінця ХVІІІ ст., адже перші друко-
вані відомості про комплекс тварин регіону можна знайти у відомих класичних працях 
російських академіків Й. А. Гюльденштедта (1879) та В. Ф. Зуєва (1787), які здійснили 
експедиції територією губернії (включно із сучасною територією області) у 1774–1775 
та 1781–1782 рр. відповідно. У цей час з’являється й перша спеціалізована робота 
статського радника Й. де Бебера (Böber, 1793), присвячена лускокрилим.  

У ХІХ ст. почався новий етап досліджень, комплексні дослідження губернії по-
ступово переходять на новий рівень наукових пошуків: відбуваються спеціалізовані 
наукові дослідження. У першу чергу слід згадати відомого професора Київського 
університету К. Ф. Кеслера. Вчений наводить фундаментальні відомості про птахів 
(Кеслер, 1851, 1852) та риб (Кеслер, 1856, 1860) регіону. Потрібно звернути особливу 
увагу, що у своїх роботах К. Ф. Кеслер зазначав, що всі рибалки скаржаться на посту-
пове зменшення у Дніпрі «красної» риби, особливо осетрів. Український учений-
рибовод І. Н. Фалєєв у 1895 році відмічав, що зменшення рибних багатств Дніпра 
відбувається щорічно. Отже можна зробити висновок, що скорочення чисельності ок-
ремих видів тварин у регіоні, привертало увагу вчених вже починаючи із середини 
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ХІХ ст. Майже одночасно відбуваються перші фауністичні дослідження безхребетних 
тварин – метеликів (Czernay, 1854; Ярошевский, 1880), бджіл (Bramson, 1879) та па-
вуків (Thorell, 1875; Фрейберг, 1897).  

Становлення Катеринославу як губернського центру відображається й на рівні 
місцевих науковців. У першу чергу слід згадати праці відомого катеринославського 
ентомолога К. Л. Брамсона (1881, 1883, 1894, 1896), які можна вважати першими моно-
графічними роботами по зоології, друкованими у Катеринославі. Початок ХХ ст. 
відзначається публікацією вже певних підсумкових фауністичних праць – присвячених 
орнітофауні (Вальх, 1900, 1911) та іхтіофауні (Емельяненко, 1914).  

Планомірні й цілеспрямовані зоологічні дослідження були пов’язані з ор-
ганізацією в Катеринославі у 1918 році Інституту народної освіти (з 1933 року 
Дніпропетровський державний університет) із кафедрою зоології, заснованою відомим 
ученим – професором Л. В. Рейнгардом. На першому етапі свого розвитку були ор-
ганізовані фауністичні дослідження комплексів тварин із розробленням рекомендацій 
щодо їх раціонального використання та охорони. У цей час друкується монографія 
співробітника кафедри І. І. Барабаша-Нікіфорова «Нариси фауни степової 
Наддніпрянщини» (1928), яка по суті стала першою зведеною роботою, присвяченою 
ссавцям фауни регіону. А у 1930 р. відомий вчений-зоолог професор М. П. Акімов 
уперше ставить питання про охорону тварин та їх місць існування, організації об’єктів 
природно-заповідного фонду (Акімов, 1930).  

Наступний етап був пов’язаний із масштабними роботами із будівництва 
гідроелектростанцій на Дніпрі. У цей час організовано перші в Радянському Союзі 
дослідження формування фауністичних водно-болотних комплексів в умовах водосхо-
вищ. Під керівництвом професорів Г. Б. Мельникова, І. П. Лубянова, П. О. Журавля, 
С. П. Федія та В. Л. Булахова проводяться масштабні комплексні гідробіологічні до-
слідження фауни та її змін, що відбулись під впливом зарегулювання р. Дніпро. За ба-
гаторічну історію експедицій, у них брала участь велика кількість провідних і визнаних 
фахівців – С. М. Тарасенко (Цегер), Л. Д. Бєляєв, О. М. Чапліна, Ф. Д. Великохатько, 
Й. І. Короткий, Т. Б. Паншина, Ю. П. Бобильов, О. О. Христов, В. М. Кочет, Р. О. Но-
віцький, О. В. Федоненко, О. І. Бєрєстов, Н. І. Загубіженко, Т. В. Миколайчук та ін.  

Значний обсяг зоологічних та екологічних досліджень проведено у складі ком-
плексної експедиції з вивчення штучних і природних степових лісів, під керівництвом 
професора О. Л. Бельгарда. Починаючи із 1949 року експедиціями охоплено всі ос-
новні за площею та ступенем збереження лісові екосистеми області. У результаті вда-
лось з’ясувати доволі детальну картину фауни долин р. Самара з основними притока-
ми, Оріль, Базавлук, Інгулець тощо. Проводиться значна дослідницька робота на тери-
торіях рекультивації Західного Донбасу, Криворіжжя, Орджонікідзевських і Марга-
нецьких рудорозробок, на кризових територіях окол. м. Жовті Води та Дніпро-
дзержинськ. Особливу увагу приділено дослідженням місць існування фауни в умовах 
урбоекотопів Дніпропетровської агломерації.  

Дослідженнями охоплено майже всі таксони тварин: ссавців досліджували 
В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, М. Ю. Пісарева, О. А. Рева, О. В. Міхєєв та ін.; птахів – 
В. В. Стаховський, В. Л. Булахов, О. Д. Колєсніков, А. А. Губкін, О. М. Мясоєдова, 
Н. С. Романєєв, О. Л. Пономаренко та ін.; амфібій та рептилій – В. П. Гончарова, 
В. Л. Булахов, Н. Ф. Константинова, Ю. П. Бобильов, А. М. Місюра, В. Я. Гассо та ін.; 
ґрунтова микро- та мезофауна – Л. Г. Рейнгард, І. Я. Булік, О. Г. Топчієв, М. О. Шимкі-
на (Фатовенко), О. Ф. Пилипенко, Ю. Л. Кульбачко, О. В. Жуков, О. М. Кунах та ін.; 
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комах – О. В. Бондарєв, Л. Г. Апостолов, В. Є. Боченко, В. О., Барсов, Г. В. Харакоз, 
О. П. Груша, В. В. Бригадиренко, К. К. Голобородько, Л. І. Фали та ін.; кліщів – 
С. М. Бровко та А. М. Корабльов.  

Підсумковою роботою цих тривалих досліджень фауни Дніпропетровщини, 
можна вважати вихід 10 томів серії «Біорізноманіття України. Дніпропетровська об-
ласть», під загальною редакцією О. Є. Пахомова (2005–2011 pp.). Серію присвячено 
дощовим червам, метеликам (3 томи), павукам, рибам, амфібіям і рептиліям, птахам 
(2 томи) та ссавцям. Слід відзначити, що дослідження різних груп тварин тривають, а 
отже, слід чекати появи нових видань серії. Така фундаментальна робота великого ав-
торського колективу стала основою для підготовки видання «Червоної книги 
Дніпропетровської області. Тваринний світ”. Усього до «червонного» списку внесено 
423 види рідкісних і зникаючих тварин регіону, серед яких не тільки види, що мають 
рідкісний статус у регіоні, а й тварини, рекомендовані до охорони такою поважною 
світовою організацією як Міжнародний союз охорони природи. До цього видання, та-
кож включено 202 види фауни області, занесених до Червоної книги України, адже 
сучасний стан їх популяцій у масштабі нашої країни вважається загрозливим.  
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Типизация – одно из важнейших общенаучных средств познания – широко 
применяется в экологии и других отраслях биологии. Обретая иногда самодовлеющее 
значение, она обычно выступает не в качестве строгого метода, а скорее стихийных, 
спонтанных действий без методического обоснования. Вследствие этого решение 
поставленных задач оказывается в лучшем случае частичным, а то и вовсе создает 
дополнительные затруднения и путаницу.  

Логической основой типизации являются четыре правила деления объема 
понятия: единство основания деления (ЕОД), соразмерности, взаимоисключения и 
отсутствия скачка. Первое, как важнейшее из них, поскольку несоблюдение его может 
вести к нарушению остальных, и является предметом данной работы в применении к 
экологическим типизациям. Суть его выражена в самом названии и состоит в том, что 
каждый отдельный акт деления данного понятия как родового множества должен 
основываться на едином критерии, по которому и дифференцируются, то есть получают 
взаимоисключающие характеристики все его подразделения, видовые понятия.  

Пресловутое разделение на умных и красивых заслуженно стало анекдотом, а 
почти столь же серьезные нарушения и ошибки типизации в экологии остаются не 
только без должной оценки, но и вовсе незамеченными. В типизации экологических 
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объектов и явлений обычно отсутствует даже упоминание признака, критерия по 
которому производится разделение его на частные формы (виды данного рода).  

Некоторым исключением в этом отношении являются типизации жизненных 
форм (ЖФ), авторы которых ввиду большого разнообразия подходов и учитываемых 
признаков, обычно указывают, какой из них берется за основу деления. Это несколько 
облегчает положение и хотя указываемый признак далеко не всегда используется 
последовательно, все же именно типизации ЖФ представляются наиболее удобным 
материалом для поставленного вопроса.  

При рассмотрении типизации ЖФ иногда даже высказываются замечания 
относительно несоответствия принятому критерию, непоследовательности в 
применении или полного отсутствия. Так И. Г. Серебряков приведя систему 
жизненных форм В. В. Алехина (1944) писал «Малоэкологично подразделение 
травянистых наземных растений, где не чувствуется ведущий принцип классифика-
ции» (1962, с. 25). Поскольку какого-либо обоснования, анализа по этому поводу он не 
приводит, попытка такового предпринята здесь.  

Соответствующий фрагмент типизации Алехина так изложен у Серебрякова: 
«В. Жизненные формы с травянистыми стеблями: 1. Наземные – 1) высокие 
двудольные травы; 2) травы средней высоты; 3) злаковидные травы; 4) ситниковидные 
травы; 5) папоротниковидные травы; 6) розеточные травы; 7) перекати поле.» (там же, 
с. 24). В этом делении использован ряд признаков: таксономическое положение, 
причем разных рангов (группы 1, 3–5); высота (1, 2), особенности стебля (6); способ 
распространения семян (7).  

Взаимоисключающими являются группы 1, 3–5 (по таксону) и 1’ со 2’ (по 
высоте), тогда как для представителей из групп 3–7 возможна принадлежность к 
группе 2, а из групп 6 и 7, по крайней мере абстрактно, также и к группам 3–5, так как 
приведенные характеристики соответствующих групп совместимы. Кермек (Limonium) – 
обычный пример перекати-поля – обладает прикорневой розеткой листьев (Биол. энц. 
слов., 1986, с. 253) и следовательно относим также и к группе 6. Таким образом из 
7 установленных групп 6 определены всего по одному из 4 использованных признаков, 
что и обусловливает несоответствие правилу ЕОД, а также и взаимоисключения.  

В системе ЖФ муравьев К. В. Арнольди (1937) декларировал использование двух 
критериев «а) способ питания и б) характер гнездования» (с. 344), однако характерис-
тики групп едва ли подтверждают соответствие этим параметрам. Из 4 высших групп 
три установлены по ярусам (геобий, герпетобий, дендробий). Но характеристика только 
первой отражает приуроченность к указанному ярусу, во второй же гнезда земляные, а 
питание хотя бы частично на растительности, таким образом жизнедеятельность 
осуществляется по обе стороны номинального яруса. Особенность 3’ группы – 
расположение гнезд в древесине, живой или мертвой, а так как последняя бывает на 
поверхности почвы (в герпетобии), ярусная отнесенность этой группы вовсе 
сомнительна. Таким образом для первых трех групп ЕОД соблюдено лишь номинально, 
а реально – нет.  

Тем более это касается 4’, симбиотической, представители которой «обычно 
зависят и по условиям гнездования и по характеру питания от муравьев-хозяев или 
вспомогательных видов» (с. 345). Конечно это важная особенность, но в каждом 
случае ярусная или субстратная приуроченности гнезда хозяина будет относиться и к 
зависимому виду, который поэтому признаку может считаться представителем не 
только 4’ группы, но также и одной из трех прочих.  
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В первом варианте системы ЖФ прямокрылых в широком смысле (Бей-Биенко, 
1948), из 8 групп по крайней мере 4 установлены по ярусу обитания: тамно-, хорто-, гео- 
и герпетобионты, соответственно кустарниковому, травяному, подземному и, с некото-
рой натяжкой, подстилочному. Еще 3 группы основаны на характере поверхности, 
субстрате биотопа: эремо-, псаммо- и петробионты. Наконец симбионтная группа, как и 
у Арнольди, явно противостоит по совершенно особому параметру всем прочим. 
Отсутствие ЕОД здесь очевидно, по крайней мере в свете вышеизложенного.  

Позднее Г. Я. Бей-Биенко (1950) три субстратные группы, приуроченные к 
поверхности почвы объединил в качестве подгрупп в одну – «эпигеобионты, или 
открытые геофилы» (1950, с. 131), соответствующую ярусному критерию.  

Но тут же сугубо ярусная группа геобионтов была разделена на две: землерои, 
или роющие геофилы с приспособлениями для рытья и ботробионты, или обитатели 
чужих нор (с. 132), относящиеся обе к одному ярусу, различаясь новым признаком – 
способностью рыть норы. Группа засадники, объединила хищные формы: всех 
богомолов, относившихся прежде к тамно-, хорто- и эремобионтам и степную дыбку 
из кузнечиков. В последнем случае игнорирование логики особенно резкое, так как 
при обосновании одних групп по питанию, а других по местообитанию без учета 
второго параметра, положение каждого вида становится неоднозначным: по питанию 
он засадник, а по ярусу обитания, например хортобионт. Таким образом нарушение 
ЕОД, здесь ведет и к отсутствию взаимоисключения.  

Ф. Н. Правдин (1978), детализируя систему ЖФ ортоптероидного комплекса с 
охватом 7 отрядов, установил 24 группы, распределенные по 5 классам. При этом 
принцип ЕОД был нарушен многократно. Так в классе Фитофилы, при исходном и 
сохраняющемся для ряда групп ярусном критерии, хортобионты (Х) разделены на 3 по 
характеру предпочитаемых растений: травоядные Х. (потребители преимущественно 
широколиственных трав), злаковые Х. и осоково-злаковые Х. Нарушение ЕОД 
обусловило здесь еще и другую ошибку – скачок в делении, так как эти три группы по 
сути подгруппы Х.  

Для палочников им создана отдельная группа – стеблевидки (как отражение ярко 
выраженного миметизма, подобия частям растений), а для стадных саранчовых и одно-
го вида уховерток – группа перелетные мигранты. В каждой из них использован для 
подразделения фитофилов новый параметр, усугубляющий нарушение ЕОД. Оба они 
важны и установление по ним особых ЖФ вполне уместно, однако должно быть 
логически корректным.  

В классе геобионтов едва ли не каждая из 5 групп характеризуется своим 
параметром, безотносительным к остальным группам. В дополнение к уже 
упомянутым двум группам Бей-Биенко (1950), Правдин ввел еще три. Группы 
общественные геобионты и паутинные галерейщики (однозначно связаные, по крайней 
мере для среднеазиатской фауны, с отрядами соответственно эмбий и термитов) в 
полной мере удовлетворяют характеристике группы роющие геобионты, а 
особенности, использованные для их выделения вопреки ЕОД, имеют гораздо более 
частный характер и лежат совсем в иных плоскостях.  

Здесь уже нарушено сразу три правила деления понятия: нет ЕОД, допущен 
скачок в делении и нет взаимоисключения, поскольку на одном уровне две группы 
являются видовыми, частными по отношению к третьей и потому должны бы входить 
в ее состав как единицы низшего ранга, подгруппы. Геобионтам пожалуй 
соответствуют и мирмекофилы – единственная группа класса Комменсалисты 
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(эквивалент симбионтов Бей-Биенко). Т. Пушкар, идя в направлении обратном общей 
тенденции и сократив число ЖФ короткоусых прямокрылых до 5, ввел при этом новый 
термин пикнобионты для «обитателей поверхности плотных почв» (2011, с. 11), а с тем 
и новый параметр, хотя аналогичной приуроченностью к плотным почвам пустыни 
характеризуются эремобионты у Бей-Биенко.  

Использование для типизации ЖФ различных критериев совершенно 
необходимо, ибо только так может быть учтено и отображено реальное разнообразие 
объектов, проявляющееся во множестве параметров их строения, функционирования, 
жизнедеятельности, поведения. Однако использование их в совокупности, огульно, 
одновременное применение даже минимального числа может запутывать, усложнять 
понимание сущности объектов и явлений, даже искажать реальные соотношения 
между ними и саму их природу. Каждый параметр, критерий следует применять в 
типизации независимо от других. Это возможно в иерархической системе при 
использовании каждого критерия только на одном уровне, что требует однако 
большого внимания к обеспечению согласованности разных уровней и ветвей единой 
системы. Поскольку же и в одноуровневых типизациях, как показано здесь, редко 
удается обеспечить следование одному, даже сознательно выбранному и указанному 
критерию, тем более трудно ожидать соблюдения всех норм в иерархической системе. 
Кроме того это требует оценки относительной важности параметров, а какое-либо 
объективное тому обоснования едва ли разработано.  

Гораздо более эффективной представляется типизация по каждому параметру 
независимо от прочих, то есть построение по каждому из них самостоятельных систем 
(хотя бы рядов). Детализированная типизация такого рода (в целом удачная, 
подразумевающая применимость едва ли не к любым группам организмов, вернее ко 
всей их совокупности) была более полувека назад разработана М. П. Акимовым (1954, 
1955). К сожалению, без концептуального обоснования. Аналогичную, систему ЖФ 
(экологических группировок) дождевых червей дал А. И. Зражевский (1957).  

Именно такие, сетчатые по Шаровой (1981, с. 16), многомерные системы ЖФ 
представляются наиболее адекватными, удобными в построении и пользовании.  
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В умовах постійного стресу, погіршення екологічного стану довкілля, 
споживання неякісної їжі, ультрафіолетового опромінювання, зростання соціальних 
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захворювань організм людини знаходиться під впливом вільних радикалів, що може 
привести до розвитку окислювального стресу. Останній є причиною або важливою 
складовою багатьох серйозних захворювань, таких як атеросклероз, онкологічні 
захворювання, діабет і причиною передчасного старіння. Найперспективніші для 
корекції антиоксидантного статусу організму людини та тварин – природні 
антиоксиданти рослинного походження. продукти рослинного походження, серед яких 
є і улюблений ранковий напій багатьох людей – кава.  

Основні антиоксиданти цього напою – хлорогенова, кавова, ферулова, n-
кумаринова кислоти, сумарний склад яких за даними П. А. Федина та співробітників 
НВО «Хімавтоматика» (Росія) – 21–32 мг/г (147–224 мг – на чашку кави). Вживання 2–
3 чашки кави забезпечує денну норму вживання антиоксидантів. Японські вчені 
відмітили, що чашка кави кожний день знижає ризик захворювання раком печінки, 
захворюванням Паркінсона та іншими. Разом із тим, лікарі нагадують, що 
нерегульоване вживання кави призводить до серцево-судинних захворювань, безсоння, 
високого тиску. Стосовно впливу кави на працездатність і пам’ять людини в умовах 
постійної нестачі часу існують різні думки. Останнім часом накопичені дані свідчать 
про те, що кава активує відділи головного мозку, допомагає зберегти пам’ять у 
похилому віці.  

Результати власних досліджень, отримані за допомогою тестування за 
методиками В. М. Смирнова, Л. С. Мучникова та Джекобса 60 практично здорових 
чоловіків (віком 22–34 років) без шкідливих звичок дозволили встановити наступне. 
Після прийому кави espresso у першій групі чоловіків зрілого віку першого періоду, які 
епізодично вживають каву, відмічали достовірне покращення показників 
короткочасної слухової пам’яті, а також її індексу.  

У другій групі чоловіків, які регулярно споживають каву, встановлено 
достовірне підвищення короткочасної образної пам’яті. На основі отриманих даних 
можна зробити висновок, що у чоловіків зрілого віку першого періоду залежно від 
частоти вживання кави espresso покращуються параметри короткочасної пам’яті.  

До того ж цей напій робить свій незвичайний внесок в охорону навколишнього 
середовища і світ, в якому ми живемо. В епоху, коли людство набагато краще обізнано 
про екологічні помилки, викликані безвідповідальним використанням сировини та 
відходів, кава служить не тільки для задоволення наших смакових пристрастей, але і 
може допомогти довкіллю, роблячи наш світ кращим і зеленішим. Залишки кави, тобто 
кавова гуща на дні чашок, фільтрів, espresso, може бути використана як краще, 
екологічно чисте добриво. Багато рослин, такі, як вічнозелені чагарники, лілії, азалії, 
рододендрони та багато інших, зростають на кислому ґрунті. Тут кавова гуща незамін-
на. Залишки кави використовують для приготування органічного добрива, так званого 
«компоста», що зменшує кількість сміття в будинках.  
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В 2008 году вблизи сел Липники и Деревач (Пустомытовский р-н) открыт новый 
участок автомагистрали М-06 международного значения Киев–Чоп. На отркытии 
19 июля 2008 года побывал министр транспорта и связи Й. Винский. Старая дорога 
была в очень плохом состоянии, но в отличии от новой находилась в удобном для се-
лян месте, где были постоены автобусные остановки. Новая дорога спроектирована и 
построена с экономией средств и в обход села Деревач. Этот факт в связи с новыми 
неудобствами для селян вызвал резонанс – об этом много писали местные газеты, сни-
мались сюжеты для телевидения, организовывались митинги. Несмотря на множест-
венные обещания политиков, проблема до сегоднешнего дня остается не решенной. 
Проблема, о которой вообще никто не говорил – это уничтожение леса под строитель-
ство дороги. Под новую дорогу вырубали деревя на участке около 50 000 м². Рубки 
проведены в зеленой зоне Львова в Липниковском лесничестве (Государственное 
предприятие Львовлес).  

Строительство новой дороги стало причиной ряда нежелательных последствий:  
– под новую дорогу пришлось проводить рубки леса и фрагментировать его;  
– во время строительства техника и рабочие создавали значительное шумовое 

загрязнение, что очень неблагоприятно сказалось на местной орнитофауне и терио-
фауне, в том числе охотничьих видах;  

– после рубки леса, опушка начала быстро деградировать, наблюдается масовое 
усыхание деревев (бук, граб, лиственница);  

– создался повышенный риск гибели животных на дороге, особенно масовых се-
зонных мигрантов – амфибий;  

– разрушена среда обитания растений и животных Красной книги Украини.  
Анализ сложившейся ситуации дает возможность сделать заключене о том, что 

экологическая экспертиза перед строительством дороги проводилась очень некачест-
венно. Согласно законов Укранны не разрешается проводить никаких работ на терри-
ториях, где обитают виды Красной книги Украины. В даном случае дорога построена 
на месте обитания как минимум трех видов Красной книги (1994, 2009). Это тритон 
карпатский (Lissotriton montandoni Boulenger, 1880), тритон альпийский (Mesotriton 
alpestris Laurenti, 1768), широкоушка европейская (Barbastella barbastellus Schreber, 
1774). Известно также, что в данном лесничестве гнездятся черные аисты (Ciconia 
nigra Linnaeus, 1758) и редкие хищные птицы, например малый подорлик (Aquila 
pomarina Brehm, 1831), змееяд (Circaetus gallicus Gmelin, 1788) и другие. Из перечис-
ленных видов животных карпатский тритон – эндемический вид, который кроме Кар-
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пат и некоторых передгорных районов нигде в мире не встречается. Очень неблаго-
приятна эксплуатирумая скоростная автомагистраль для рептилий, которым переполз-
ти 28-метровую по ширине дорогу и остаться живыми практически невозможно. 
А обитают здесь ящерицы трех видов, гадюки и ужи: прыткая ящерица (Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758), ящерица живородная (Zootoca vivipara Jacquin, 1787), веретенница 
ломкая (Anguis fragilis Linnaeus, 1758), гадюка обыкновенная (Vipera berus Linnaeus, 
1758), уж обыкновенный (Natrix natrix Linnaeus, 1758). Среди амфибий в исследован-
ных биотопах обитают тритон обыкновенный (Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758), три-
тон гребенчатый (Triturus cristatus Laurenti, 1768), травяная лягушка (Rana temporaria 
Linnaeus, 1758), квакша (Hyla arborea Linnaeus, 1758), серая жаба (Bufo bufo Linnaeus, 
1758), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina Linnaeus, 1761).  

С 2005 по 2007 год мы изучали численность тритонов карпатского и альпийско-
го в лесах Львовской области и в Липниковском лесничестве. Для алипийского трито-
на установлена численность 1,25 ± 0,40 ос./м2 нерестилища. Интерестно, что числен-
ность была выше в Липниковском лесничестве, чем в Карпатах. Численность карпат-
ского тритона – 4,06 ± 0,47 ос./м2 нерестилища. Это почти в три раза выше численно-
сти тритонов в горных биотопах. В итоге, можем утверджать, что буково-грабовые ле-
са в Липниковском лесничестве более благоприятны для некоторых животных, нежели 
горные. До сих пор на данной территории почти нет заповедных объектов, строятся 
новые дороги, ведутся полноценные рубки леса, не контролируется рекреационная 
деятельность.  

Мы можем сделать вывод о том, что в Украине и в частности во Львовской об-
ласти грубо нарушается природоохранное законодательство, что приводит к сокраще-
нию биотопов местних видов, их численности, гибели и принужденных миграций. Ин-
тересы местного населения на государственном уровне вообще не учитываются. Воз-
можно, реконструкция старой дороги и обошлась бы государству дороже, но была бы 
сохранена уникальная экосистема и интересы местного населения относительно авто-
бусной остановки. Цена, заплаченая за дорогу, сегодня по сути не дала никакой эконо-
мии, так как локальная деградация экосистемы обходится значительно дороже, просто 
эколого-экономической оценки никто не делает и, очевидно, делать не намерен.  
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Створення стійких лісових насаджень в умовах степової зони України потребує 
ретельного дослідження структури та функцій існуючих лісових систем. Такі дослід-
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ження дозволяють підібрати деревні породи, стійкі до жорстких степових умов 
існування. Лісові екосистеми степової зони позитивно впливають на врожай сільсько-
господарських культур, перетворюють мікроклімат степу, показники біокругообігу 
речовин гальмують ерозійні процеси.  

Досліджувався біокругообіг речовин у різнотравно-кострицево-ковилевому сте-
пу та протиерозійних білоакацієвих насадженнях різного типу зволоження: сухуватого 
та свіжуватого. Для оцінки інтенсивності та напряму біокругообігу речовин у 
досліджених екосистемах використано індекс інтенсивності кругообігу речовин – опа-
до-підстилковий коефіцієнт (ОПК). Збільшення ОПК свідчить про гальмування круго-
обігу речовин у лісових екосистемах в умовах степу та про напрям розвитку лісової 
системи в бік сильватизації, тобто про їх життєвість і ступень стійкості. Типи круго-
обігів визначали за шкалою числових показників біокругообігу органо-мінеральних 
речовин.  

Різнотравно-кострицево-ковилова степова цілина розташована на вершині во-
додільної частини плакора між р. Самара та Сороковушка. Має схил 1,5 ° північно-
східної експозиції. Водоносні комплекси залягають на глибині 40 м. Середньорічна 
температура місцевості знаходиться в інтервалі (+8,2…+9,2 °С), середня кількість 
опадів – 430–480 мм/рік, у посушливі роки – 240 мм/рік. Зволоження атмосферне. Ко-
ефіцієнт зволоження – 0,66. Ґрунт – чорнозем звичайний, карбонатний, малогумусний, 
середньосуглинистий на лесовидних суглинках. Скипання – з 46 см. У верхніх шарах 
рН нейтральна, із поглибленням реакція переходить у лужну. У травостої переважають 
костриця борозниста, калерія струнка, чабрець Маршала (покриття 85–100 %).  

Білоакацієві насадження сухуватого типу знаходяться у верхній третині схилу 
південної експозиції правого берега р. Самара, нахил 6 °. Тип лісорослинних – сухий. 
Початковий тип насаджень – рядові культури акації білої та ясеня звичайного з почер-
говим зміщенням в ряді 0,5 м. Через деякий час у насадженнях почала панувати акація 
біла. Щільність деревостану – 0,6. Ґрунт – чорнозем звичайний лісопокращенний, сильно 
змитий, карбонатний, суглинистий на червоно-бурій глині. Травяний покрив представ-
лений багаторічними злаками, сорним і степовим різнотрав’ям (покриття 65 %). 

Білоакацієві насадження свіжуватого типу знаходяться в нижній третині схилу 
південної експозиції правого берега р. Самара, нахил 12–15 °. Тип лісорослинних умов – 
свіжуватий. Грунт – чорнозем звичайний лісопокращенний, супіщаний на де-
лювіальних відкладах. Травостій має плямисто-зарослеву структуру. У травостої – 
мятлик бульбистий, гикавка сіра, пирій повзучій, латук компасний.  

Запаси опаду в межах степової цілини складають 8,5 ± 1,5 ц/га, білоакацієвого 
насадження сухуватого типу – 10,9 ± 2,9 ц/га, білоакацієвого насадження свіжуватого 
типу – 12,3 ± 3,0 ц/га. Запаси підстилки у різнотравно-кострицево-ковилевому степу – 
11,0 ± 1,7 ц/га, в акацієвих насадженнях сухуватого типу – 37,5 ± 9,9 ц/га, в акацієвих 
насадженнях свіжуватого типу – 40,4 ± 11,1 ц/га. Запаси підстилки у штучних 
білоакацієвих насадженнях перевищують в 3,2 раза запаси підстилки різнотравно-
кострицево-ковилового степу. Це пов’язано, головним чином, із типом біогеоценозу. 
Тип кругообігу речовин степової цілини інтенсивний (ОПК = 1,3; бал – 7), 
білоакацієвого насадження сухуватого та свіжуватого типів – загальмований (ОПК = 
3,3–3,4, бал – 6).  

Порівнюючи дані кругообігів речовин у досліджених лісових і степових екоси-
стемах можна виділити два типи кругообігу речовин: інтенсивний (степова цілина) та 
загальмований (протиерозійні білоакацієві насадження степової зони). Білоакацієва 



ZOOCENOSIS–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
VІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 4–6.10.2011 р. 

 41

лісова екосистема трансформувала інтенсивний кругообіг речовин степу на загальмо-
ваний у межах штучних лісових насаджень. Чим вище індекс гальмування, тим краще 
розвивається насадження в умовах степової зони як лісова екосистема та підвищує 
продуктивність сільськогосподарських культур.  
 

УДК 630*114.35:630*22 
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Органическое вещество почв в значительной степени определяет их свойства и 
плодородие. Основным источником органического вещества в почвах лесных экоси-
стем является опад и лесная подстилка. Лесная подстилка в системном ключе может 
быть представлена как особое сложное природное тело – подсистема, комплексно от-
ражающая связь и взаимодействие всех составляющих лесного биогеоценоза. Известно 
огромное число публикаций, где раскрываются абсорбционные свойства подстилок, 
газовый состав их воздуха, аллелопатические свойства, роль подстилок в образовании 
гумуса и поддержании плодородия почв, заселенности подстилок животными, бакте-
риями и грибами, влиянии подстилок на эрозионные процессы, накоплении ними раз-
личных химических элементов, влиянии подстилок на прорастание семян, возобновле-
ние древесных пород и многое другое.  

В предлагаемой работе исследовались особенности лесной подстилки в естест-
венных долинных и байрачных лесных биогеоценозах Присамарья Днепровского.  

Характер формирования подстилки в исследованных лесах строго зависит от ти-
пологических особенностей леса. Запас подстилки в байрачных и долинных лесных 
биогеоценозах лежит в интервале 2,3–50,5 т/га, коэффициент вариации – 21,5 %, мощ-
ность подстилки составляет 1,5–4,7 см. Скорость разложения подстилки варьирует в 
интервале 13,6–58,8 %. Потенциальный запас зольных макро- и микроэлементов на 
единицу площади составляет 1532,7–4831,6 кг/га, в том числе макроэлементов – 582,8–
2516,0 и микроэлементов – 26,2–374,3 кг/га. Коэффициент надежности 0,05.  

Выявлена сезонная динамика накопления и разложения лесной подстилки: от 
весны к осени ее запасы уменьшаются – процент убыли подстилки в различных типах 
леса неодинаков и колеблется в пределах 10,2–55,5 %, содержание зольных элементов 
увеличивается, значение pH подстилок повышается.  

Изменение концентрации элементов при превращении фотосинтезирующей фи-
томассы в опад и далее в подстилку показало, что практически полная трансформация 
элементарного химического состава растений происходит в процессе образования под-
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стилки, обогащенной относительно опада, из которого она формируется, всеми иссле-
дованными элементами в 2–13 раз. То есть подстилка, где интенсивно происходят про-
цессы деструкции и биохимической трансформации растительных остатков, служит 
биогеохимическим барьером, задерживающим токсичные металлы, и играет ведущую 
роль в самоочищающей способности экосистем.  

Запас зольных элементов в подстилке и древостое разных типов леса колеблется 
в очень широких пределах. Соотношения химических элементов в подстилке разных 
биогеоценозов различны и не идентичны таковым в фитоценозе и почве, что является 
результатом влияния особенностей условий разложения опада.  

Установлена внутрипарцелярная неоднородность свойств подстилок в лесных 
экосистемах, которая влечет за собой формирование пестроты почвенного покрова. 
В липо-ясеневой дубраве центральной части поймы встречаются три основные пар-
целлы: звездчатковая, купыря лесного и мертвопокровная, которые занимают основ-
ную территорию дубравы.  

Звездчатковая парцелла занимает 25 % площади и приурочена к ровным и не-
сколько повышенным позициям под ясенем и кленом полевым. Средние запасы под-
стилки составляют 4,26 ± 0,02 т/га.  

Парцелла купыря лесного приурочена к небольшим понижениям под пологом 
ясеня и клена полевого, где сомкнутость крон составляет 0,7–0,8, и занимает 15 % тер-
ритории дубравы, запасы подстилки составляют 3,44 ± 0,04 т/га.  

Мертвопокровная парцелла располагается под пологом плотнокронных пород 
(дуба, клена остролистного, клена полевого) с сомкнутостью 0,9 и занимает 36 % тер-
ритории пробной площади. Запас лесной полстилки достигает 3,46 ± 0,03 т/га.  

Сравнение рассмотренных парцелл показало наличие значимого различия: по 
запасу подстилки значимо различались парцелла звездчатки и купыря лесного, звезд-
чатки и мертвопокровная.  

Во влажном ольшанике, расположенном в понижении притеррасной поймы, 
травостой представлен тремя парцеллами: крупнопапоротниковой с запасом подстилки 
5,17 ± 0,02 т/га, недотроги с дубравным широкотравьем – 3,59 ± 0,04 т/га и дубравного 
широкотравья – 4,35 ± 0,02 т/га.  

Статистическая обработка материала показала значимое различие по запасу лес-
ной подстилки между парцеллами: крупнопапоротниковой и дубравного широкотра-
вья, крупнопапоротниковой и недотроги с дубравным широкотравьем, дубравного ши-
рокотравья и недотроги с дубравным широкотравьем.  

Проведенные исследования показали, что в жизни естественных лесных биогео-
ценозов подстилка играет положительную роль. При восстановлении и реконструкции 
естественных лесных экосистем в условиях степной зоны Украины, где господствует 
географическое и часто экологическое несоответствие леса условиям местообитания, 
следует учитывать способность отдельных древесных пород создавать мощную, мед-
ленно разлагающуюся подстилку с благоприятными водно-воздушными и физически-
ми свойствами. Полученные данные могут быть использованы для математического 
моделирования процессов минерализации и гумификации подстилки лесной экосисте-
мы, а также при создании новых искусственных лесных биогеоценозов в степной зоне 
Украины и обеспечении оптимальных условий жизнедеятельности существующих.  
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Серед екологічних проблем глобального забруднення навколишнього середови-
ща (повітря, води, ґрунтів, рослинності тощо) забруднення важкими металами висту-
пає одним із пріоритетних напрямів. У даній роботі наведено результати інвентаризації 
концентрації важких металів (Ti, V і Cr) у лісових підстилках біогеоценозів середньої 
частини Присамар’я Дніпровського.  

Лісові біогеоценози Присамар’я Дніпровського знаходяться в різних 
мікрокліматичних умовах і представлені природними лісами та штучними лісовими 
насадженнями. Природні біогеоценози – байрачні, пристінні, заплавні та аренні лісові 
екосистеми; штучні біогеоценози – дубові, дубово-кленові, білоакацієві, соснові, гле-
дичієві насадження та лісосмуги.  

Територія середньої частини Присамар’я Дніпровського знаходиться на відстані 
70 км від м. Дніпропетровськ і 3 км від с. Андріївка Новомосковського району 
Дніпропетровської області. Досліджені степові та лісові екосистеми розташовані на 
вододілі степових річок Самара та Сороковушка, на пристіні, у байраках і заплавах 
р. Самара. Вододіл являє собою хвилясту рівнину з абсолютними висотами 140–160 м і 
схилом в 1,5 ° південно-східної експозиції. Панівні ґрунтотвірні породи – леси, лесо-
видні суглинки, алювіально-делювіальні та давньо-алювіальні відкладення.  

Клімат району досліджень помірно-континентальний. Температура повітря зна-
ходиться між середніми річними ізотермами +7,9 °С на півночі та +8,8 °С на півдні при 
середніх значеннях найтеплішого місяця (червня) +22 °С і найхолоднішого (січня) в 
інтервалі від –5 до –7 °С. Середня швидкість вітру – 3,0–3,5 м/с. Норма опадів – близь-
ко 450 мм/рік, трапляються атмосферні посухи, що відображаються на структурі та 
складі рослинності, біогеоценозах у цілому. У заплавних, аренних і байрачних лісах 
формується своєрідний, відмінний від зонального, мікроклімат.  

За геоботанічним районуванням територія середньої частини Присамар’я 
Дніпровського належить до степової зони, підзони північних степів. Дані ґрунтових 
досліджень свідчать про те, що на території району дослідження переважають чорно-
земи звичайні, чорноземи звичайні лісопокращені, чорноземи лісові; у заплаві – лучно-
лісові та лісо-лучні ґрунти, на арені – дернові та дерново-борові ґрунти. Зональним ти-
пом рослинності району є різнотравно-кострицево-ковиловий степ, інтразональними 
рослинними угрупованнями є природні та штучні лісові екосистеми. Частину резуль-



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 44

татів дослідження біогеоценозів середньої частини Присамар’я Дніпровського наведе-
но нижче.  

Різнотравно-кострицево-ковиловий степ. Потужність калдану (підстилки) – 
1,6 см. Концентрація титану в калдані становить 320, хрому – 130, ванадію – 50 мг/кг. 
У ґрунті – чорноземі звичайному малогумусному, середньосуглинковому на лесовид-
них суглинках уміст титану становить 290, хрому – 80, а ванадію – 36 мг/кг.  

В’язо-ясенева діброва. Лісова підстилка двошарова, потужність – 1,8 см. Загаль-
ний запас підстилки дорівнює 14,6 т/га, кількість опаду – 3,1 т/га. Швидкість роз-
кладання відмерлої органічної маси – 52 %. У підстилці вміст титану становить 
280·102, хрому – 63, ванадію – 130 мг/кг. В опаді кількість титану дорівнює 120·102 мг/кг, 
хрому – 48, ванадію – 110. Ґрунти в’язо-ясеневої діброви заплавно-лісові, малогумусні, 
супіщані на алювіальних відкладеннях. Концентрація титану в шарі ґрунту 0–50 см 
становить 125, хрому – 50, ванадію – 105 мг/кг.  

Липово-ясенева діброва. Лісова підстилка двошарова, потужність – 3 см. 
Швидкість розкладання – 38 %. Кількість опаду – 3,4 т/га, запаси підстилки – 11,3 т/га. 
Концентрація важких металів у підстилці липово-ясеневої діброви дорівнює: титан – 
156·102, хром – 37, ванадій – 215 мг/кг. У опаді кількість титану становить 120·102, 
хрому – 28, ванадію – 72 мг/кг. У ґрунті зафіксовано такий вміст: титану – 90·102, хро-
му – 35, ванадію – 32 мг/кг.  

Вільшаник. Місце розташування – підвищена частина притерасся долини 
р. Самара. Підстилка двошарова, потужністю 2 см, її запас становить 17,3 т/га, 
швидкість розкладання – 30 %. Ґрунтові води розташовані на глибині 95 см. Концен-
трація титану у підстилці – 161·102 мг/кг, хрому – 63, ванадію – 244. Ґрунти заплавно-
болотні, малогумусні, суглинкові на алювіальних відкладах, містять таку кількість 
досліджуваних хімічних елементів: титану – 120·102, ванадію – 238, хрому – 63 мг/кг. 
В опаді ці значення становлять 74·102, 67 та 36 мг/кг, відповідно.  

Сосновий бір розташований на арені р. Самара. Підстилка тришарова, запаси 
становлять 50,5 т/га, потужність – 2,47 см, швидкість розкладання – 13,8 %. Запаси 
опаду складають 2,9 т/га. Ґрунти – дерново-борові, піщані на давньоалювіальних 
відкладеннях. Вміст важких металів у ґрунті: титану – 32·102, хрому – 22, ванадію – 
95 мг/кг. В опаді вміст титану становить 55·102, хрому – 7, ванадію – 16 мг/кг, у 
підстилці – 64·102, 42 та 113 мг/кг, відповідно.  

Дубово-кленова лісосмуга. Ґрунт – чорнозем звичайний лісопокращений, мало-
гумусний, середньосуглинковий на лесовидних суглинках. Уміст титану у ґрунті ста-
новить 38·102, хрому – 122, ванадію – 44 мг/кг, в опаді титану 25·102, хрому – 115, ва-
надію – 35 мг/кг. У підстилці зафіксовано такі значення вмісту досліджених хімічних 
елементів: 42·102, 124, 58 мг/кг, відповідно. Визначення вмісту вказаних важких ме-
талів у надземних частинах рослин різних видів, опаді та підстилці, профілі ґрунтів 
природних і антропогенно змінених лісових біогеоценозів, показало, що найбільші 
концентрації досліджених хімічних елементів відмічено у пістилках лісових екосистем.  

Лісова підстилка – особливий компонент біогеоценозу, що впливає на вміст гу-
мусу та поживних речовин у ґрунті. Склад і властивості підстилки залежать від 
кількісного видового складу рослинного покриву, хімічного складу окремих видів рос-
лин, спрямованості та інтенсивності процесів біохімічної трансформації опаду.  

Зміна концентрації елементів у процесі перетворення фотосинтезуючої фітомаси 
в опад і далі у підстилку свідчить про те, що трансформація елементарного хімічного 
складу рослин відбувається в процесі утворення підстилок. У результаті, утворена з 
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опаду підстилка збагачена усіма досліджуваними елементами (Ti, V та Cr) у 2–11 разів. 
Отже підстилка, у якій інтенсивно відбуваються процеси деструкції та біохімічної 
трансформації рослинних залишків, виступає як біогеохімічний бар’єр, що затримує 
токсичні метали та відіграє провідну роль у здатності екосистем до саморегуляції. У 
результаті протікання постійних процесів біохімічного розкладання підстилки, елемен-
ти, що вивільняються можуть поглинатися рослинами, ґрунтовими безхребетними або 
надходити безпосередньо у ґрунт в іонній формі або у зв’язаному стані у складі гуму-
сових речовин. Джерело техногенних забруднень лісових екосистем – аерозольні та 
газові викиди речовин в атмосферу. Забруднюючі речовини (у тому числі важкі мета-
ли) затримуються у надземній частині деревних рослин, а потім мігрують під полог 
крон переважно з біогенним опадом.  

За даними В. А. Тихомирова (1983), час, за який 95–99 % забруднюючих речо-
вин, що надійшли до лісової екосистеми акумулюється у лісовій підстилці, а їх вміст 
при цьому у надземній частині деревостану досягає мінімуму, становить у листяних 
лісах 2 роки, а у хвойних – 5–7 років, що пов’язано з більшою тривалістю життя хвої.  

Час, необхідний для повного надходження до складу ґрунту органо-мінеральних 
речовин, у тому числі забруднюючих, які містяться у горизонті А0 ґрунтів екосистем 
степового Придніпров’я складає у листяному лісі 3 роки (середнє значення ОПКреч = 
3), у хвойному – 6–8 років (середнє значення ОПКреч = 6–8).  

З отриманих даних можна зробити висновок, що в середньому в умовах степово-
го Придніпров’я для переміщення титану, ванадію та хрому з опаду в підстилку і далі у 
ґрунт витрачається від 4 до 8 років. Лісова підстилка – важлива ланка системи зв’язків 
між рослинністю та ґрунтом. Вона – один із найважливіших складників лісового угру-
повання та структурно-функціональний компонент, який об’єднує абіотичні та 
біотичні частини біогеоценозу до цілісної системи. Всебічне вивчення підстилок по-
винно носити моніторинговий характер і є необхідною умовою оцінки стану лісового 
біогеоценозу, пізнання процесів кругообігу речовин у системі «ґрунт – рослина».  
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успіхом у складних суспільно-політичних умовах. Важкими були і 1950-ті – початок 
1960-х рр. Матеріали фондів Інституту архівознавства Національної бібліотеки Ук-
раїни ім. Вернадського розкривають непрості обставини клопіткої діяльності вчених, 
спрямованої не лише на охорону існуючих заповідників, а й на створення нових. У 
1951 р. державний орган з охорони природи (Управління у справах заповідників при 
Раді Міністрів УРСР) було ліквідовано. Його функції перебрала на себе Комісія з охо-
рони природи Академії наук УРСР, створена постановою Президії АН 13.06.1955 р. 
До її складу увійшли представники інститутів: Зоологічного, Ботанічного, Гідробіо-
логії, Біохімії, Геологічного, Економіки, Захисту рослин, Соціалістичного землеробст-
ва; Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, Львівського краєзнавчого 
музею АН УРСР, Головного управління мисливського господарства; міністерств охо-
рони здоров’я, культури, обласних вузів та інших установ. Усього Комісія налічувала 
60 осіб. Керівництво роботою здійснювало її Бюро в кількості 11 членів на чолі із 
д. б. н. Іваном Григоровичем Підоплічком. Про важливу роль згаданої Комісії свідчить 
те, що в числі її завдань була підготовка урядових рішень і постанов із питань охорони 
природи, координація досліджень з охорони природи, розробка раціональної мережі 
природних заповідників і пам’яток природи, наукових основ охорони та відновлення 
природних багатств, організація нарад і конференцій, видавнича діяльність, консуль-
тації з інтродукції рослин і тварин тощо.  

Уже в перші роки своєї діяльності Комісія направила в різні географічні райони 
України експедиції для підготовки наукових обґрунтувань створення нових природно-
заповідних територій. Важлива увага приділялася дельті Дунаю. Теза про необхідність 
заповідання Дунайських плавнів неодноразово звучала на багатьох наукових нарадах і 
зібраннях у виступах А. Г. Підоплічка, А. П. Федоренка, М. А. Воїнственського. Зокре-
ма, А. П. Федоренко доповідав про свої щорічні зимові обліки водоплавних птахів у 
дельті Дунаю. Крім того, вчені намагалися відновити Канівський, «Гористе» (Старо-
сільський), Карадазький, Кончу-Заспу та інші заповідники. У 1957 р. Комісія звернула-
ся до Голови Верховної Ради УРСР Д. Є. Коротченка про необхідність виділення за-
повідника Асканія-Нова зі складу Інституту тваринництва.  

Уже в 1958 р. подано до Комісії з охорони природи АН СРСР пропозиції з ор-
ганізації нових заповідників (для перспективного плану розвитку народного господар-
ства СРСР на 1959–1965 рр.). Пропонувалося в 1959 р. створити Карпатський за-
повідник площею 50 тис. га та Дунайський – 20 тис. га, а на початку 1960-х рр. – виху-
холевий заповідник на Луганщині – 10 тис. га та Поліський – 60 тис. га.  

Не втрачаючи часу у справі збереження дельти Дунаю, Комісія з охорони при-
роди у вересні 1958 р. звернулася до керівництва прикордонних військ із проханням до-
помогти у боротьбі із браконьєрами. Штаб прикордонних військ КДБ при РМ СРСР 
Південно-Західного округу дав необхідні розпорядження Ізмаїльському прикордонному 
загону, при цьому був зроблений запит до науковців із проханням надати необхідний 
список заборонених до відстрілу птахів і місця їх гніздування в гирлі Дунаю. 

Незважаючи на те, що заповідні території постійно зменшувалися (у 1958 р. Крим-
ський і Сивашський природні заповідники стали заповідно-мисливськими господар-
ствами, скорочувалася площа існуючих), – вчені працювали на перспективу. У 1958 р. 
Президія АН УРСР прийняла постанову «Про раціональну мережу заповідників в Ук-
раїнській РСР», підготовлену Комісією з охорони природи. Було розроблено план ство-
рення п’яти великих зональних заповідників: Карпатського, Поліського, Дунайського та, 
на базі існуючих заповідних ділянок, – Лісостепового та Степового.  
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Для визначення площ і встановлення меж проектованих заповідників у 1958–
1959 рр. здійснили низку наукових експедицій. Вчені, разом із працівниками Жито-
мирського, Ровенського та Волинського обласних управлінь лісового господарства на 
місцях встановлювали межі Поліського природного заповідника.  

Заступник голови Комісії АН УРСР по охороні природи, к. б. н. Анатолій Пав-
лович Федоренко і к. б. н., старший науковий співробітник Інституту зоології В. І. Та-
ращук намітили розміри Дунайського заповідника. А. П. Федоренко також здійснив 
експедицію для уточнення території Карпатського заповідника. На початку 1960 р. він 
же працював у комісії при Раді Міністрів УРСР по використанню очерету в плавнях 
Дунаю. Це питання розглядалося і на нараді в ЦК КПУ, в якій взяли участь М. А. Воїн-
ственський і А. П. Федоренко.  

У 1960 р. науковці розробили проект Постанови Президії АН УРСР «Про ор-
ганізацію заповідника в дельті Дунаю». Підкреслювалася унікальність цього місця в 
природничому значенні не лише в межах СРСР, а і в Європі. У документі зазначалося, 
що по лінії ООН піднімається питання про створення «європейських заповідників» для 
водоплавних птахів і рідкісних видів тварин. Такі заповідники уже існували в країнах 
«соціалістичного табору» – Польщі та Чехословаччині. До організації заповідника в 
дельті Дунаю спонукало також пожвавлення господарської діяльності у цій місцевості. 
Зокрема, планувалося будівництво комбінатів для переробки очерету об’ємом 250 тис. 
тонн/рік. Це привело б до його суцільної вирубки в районі Вилкове аж до Чорного моря. 
Дунайський заповідник площею 10 000 га мав бути філіалом Чорноморського. Для нау-
кової роботи планувалося використовувати базу Інституту гідробіології АН УРСР в м. 
Вилкове. У 1960 р. матеріали для оголошення Карпатського та Дунайського за-
повідників були повністю підготовлені. Президія АН УРСР подала їх на розгляд Ради 
Міністрів УРСР, де вони «лягли під сукно» на багато років.  

У 1963 р. науковці знову відновили клопотання про заснування заповідника в 
Дунайських плавнях. У червні цього ж року Комісія з охорони природи АН УРСР 
відрядила Федора Кузьмовича Пугача для узгодження з місцевими організаціями 
відведення землі під заповідник, уточнення меж в натурі та на картах, прийняття на 
о. Лімба та інших місцях заповідника майна для наукової бази АН УРСР. Вдалося уз-
годити виділення під заповідник всього 3,5 тис. га із охоронною кілометровою зоною 
водного простору Чорного моря.  

Незважаючи на активну природоохоронну діяльність учених, їх задуми не ре-
алізувалися. На початку 1960-х рр. за розмірами природно-заповідних територій Ук-
раїна посідала одне з останніх місць: із 15 республік – тринадцяте, випередивши лише 
Литву та Молдову. Україна мала лише три заповідники загальною площею 12036 га. 
Про це було підготовлено матеріал і, за підписом президента АН УРСР Б. Патона, по-
дано першому секретарю ЦК КПУ П. Ю. Шелесту. Крім питань заповідної справи, 
зверталася увага і на екологічні проблеми. Зазначалося, що розгорнуте будівництво 
індустріальних об’єктів із кожним днем змінює природу, їхній вплив поширюється на 
водні басейни, глибини надр тощо. У республіці проводилася вирубка водоохоронних і 
ґрунтозахисних лісів. Важливо, що в цьому документі вчені висловили сміливу думку 
про те, що «не завжди обґрунтоване і продумане затоплення великих площ корисних 
земель» призводить до великих втрат у народному господарстві. Піднімалося питання і 
про проблему води.  

У кінці документу Академія наук виступила з проханням до ЦК КПУ та Ради 
Міністрів УРСР прискорити схвалення підготовлених матеріалів про організацію за-
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повідника в дельті Дунаю, відновити Карпатський заповідник; створити Державний 
Комітет Ради Міністрів УРСР з охорони природи і раціонального використання при-
родних багатств.  

За даними В. Борейка, саме це звернення спричинило репресивні заходи з боку 
владних структур стосовно Комісії з охорони природи та керівництва Академії наук. 
Член-кор. АН УРСР І. Г. Підоплічко та його заступник Ф. К. Пугач отримали догани 
«за перекручування фактів». У березні 1964 р. Комісія змушена була припинити свою 
роботу, однак науковці, які входили до її складу, продовжували, кожен на своїй посаді, 
працювати в напрямку збереження рідної природи та розширення мережі природних 
заповідників України. Хоча і через багато років, але задуми природоохоронців знай-
шли своє практичне втілення.  
 

УДК 581.526.53:581.552+634.0.232(477.5)  

ФІТОЦЕНОТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВИДІВ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН  
У ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ  

ПІДЗОНИ ПІВДЕННИХ СТЕПІВ  

Н. Ю. Шевчук 
Криворізький ботанічний сад НАН України, Кривий Ріг, Україна, Natkasa@meta.ua 

PHYTOCENOTIC ACTIVITY OF GRASSES  
IN ARTIFICIAL FOREST PLANTATIOINS  

IN THE SUBZONE OF SOUTH STEPPE  

N. J. Shevchuk  
Kryvyi Rig Botanical Garden NAS of Ukraine, Kryvyi Rig, Ukraine 

Лісові культурфітоценози та культурбіогеоценози – невід’ємний компонент су-
часного степового ландшафту. Вони створювалися на основі ідей степового лісорозве-
дення, започаткованих В. В. Докучаєвим (1948), Г. М. Висоцьким (1962) і розвинутих 
О. Л. Бельгардом (1971) у вигляді широкої екологічної програми степового 
лісознавства (Євтушенко, 2005). Степові ліси в умовах екологічної та географічної 
невідповідності постійно знаходяться під натиском природної степової та рудеральної 
рослинності. Так, як трав’яниста рослинність – один із структурних компонентів 
лісових насаджень, вона потребує всебічного біогеоценологічного дослідження. 
Інформація про роль кожного виду у фітоценозі та знання його екології дає можливість 
зробити висновки щодо динаміки рослинності (Раменский, 1971). Активність видів в 
угрупованнях – відображення ценотичної структури останніх. У зв’язку з цим однією з 
важливих характеристик структурного аналізу рослинності є встановлення зако-
номірностей кількісного розподілу видів за ступенем фітоценотичної активності. 
Згідно Б. А. Юрцеву (1968), активність виду – міра його процвітання, тому ми поста-
вили за мету з’ясувати рівень фітоценотичної активності видів трав’янистої рослин-
ності у штучних лісових насадженнях.  

Для оцінки фітоценотичної активності (ФА) видів трав’янистої рослинності за 
фітомасою в лісових угрупованнях використані розробки Б. А. Юрцева (1968) з неве-
ликими модифікаціями, тобто як другий множник взято не проективне покриття, а 
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відносну участь виду за фітомасою в угрупованнях. Надземна маса повніше показує 
фітоценотичне значення виду в угрупованні, ніж проективне покриття, чисельність чи 
інші показники, і, передусім необхідна для виділення домінантів (Осипов, 1991; Родин, 
1968). Таким чином, формула для визначення фітоценотичної активності виду має та-
кий вигляд: ФА = (З·У)1/2, де ФА – фітоценотична активність виду, З – відносна 
зустрічність, У – відносна участь виду за фітомасою.  

Для аналізу участі видів у складі надземної частини за фітоценотичною ак-
тивністю видів за фітомасою виділено п’ять груп (Дидух, 1982). До I групи відносяться 
види, що мають фітоценотичну активність до 1 %, до II – до 5 %, до III – до 10 %, до IV 
– до 20 % і до V групи – понад 20 %. Фітоценотична активність видів трав’янистої рос-
линності за фітомасою визначали у 2004–2005 рр. у штучних лісових насадженнях Во-
лодимирівського та Широківського лісництв.  

За об’єкти досліджень обрано різновікові штучні насадження гледичії колючої 
(Gleditsia triacanthos L.), дуба звичайного (Quercus robur L.) віком до 30 р., до 40 р. та 
понад 50 р. і робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) віком понад 50 р. (Володи-
мирівське лісництво). Широківське лісництво представлене сосною кримською та зви-
чайною (Pinus pallasiana D. Don, P. sylvestris L.) віком понад 50 р. і насадженнями дуба 
звичайного з підліском карагани деревовидної та бруслини європейської віком до 40 р. 
У насадженнях гледичії колючої віком до 30 р. у 2004 р. виділяли групи з 
фітоценотичною активністю до 20 % (Galium aparine) та понад 20 % (Anisantha 
tectorum (L.) Nevski, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm, Geum urbanum L.). У 2005 р. 
фітоценотична активність Galium aparine L. суттєво зменшилась (до 5 %), а в V групі 
залишилась лише одна A. tectorum. Отже, спостерігається значна зміна активності 
видів за роками.  

У деревостанах гледичії колючої віком до 40 р. у 2004 та 2005 рр. виділяється дві 
групи: із фітоценотичною активністю до 20 % і понад 20 %. Але у перший рік у складі 
групи за до 20 % був лише G. urbanum, а в 2005 р. – A. sylvestris та G. aparine, які вхо-
дили до V групи в 2004 р. Найбільшу фітоценотичну активність за обидва роки мала 
A. tectorum.  

У 2004 р. в насадженнях гледичії колючої віком понад 50 р. відмічаються най-
вищі показники фітоценотичної активності (понад 20 %). До складу цієї групи входять 
п’ять видів: A. sylvestris, G. urbanum, G. aparine та A. tectorum. 2005 р. відзначається 
зниженням фітоценотичної активності більшості видів (ІV група): для G. urbanum, A. 
sylvestris, A. tectorum та Poa angustifolia L. Високим цей параметр зберігся лише для 
Poa nemoralis L.  

У трав’янистому покриві в культурах робінії звичайної віком понад 50 р. у 2004–
2005 рр. переважає один і той самий вид – A. tectorum (V група), у той час A. sylvestris 
має найнижчі показники фітоценотичної активності (до 5 %). Для G. aparine у 2004 р. 
показник різко зменшився (до 5 %).  

У насадження дуба звичайного віком до 30 р. виділяється група видів 
(G. urbanum, Elytrigia repens (L.) Nevski, Ballota nigra L.), які мають значну 
фітоценотичну активність, що практично не змінюється за роками. Цей параметр різко 
змінюється для G. aparine (ІІІ група).  

У деревостанах дуба звичайного віком понад 50 р. у 2004–2005 рр. зберігають 
високу фітоценотичну активність види (G. urbanum, P. nemoralis та cходи Acer 
tataricum L.), приурочені до світлових вікон під наметом і суттєво змінюють типово 
лісові параметри.  
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У Широківському лісництві в насадженнях сосни кримської та сосни звичайної 
віком понад 50 р. до групи з високою фітоценотичною активністю належить 
Chelidonium majus L.; величина цього показника постійна за роками. Для Conyza 
canadensis (L.) Cronq високий рівень активності характерний лише для 2004 р. 
Відмічається зростання показників для Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. (ІV група) та 
Cirsium setosum (V група) у 2005 р. і суттєво зменшуються (ІІІ група) для Taraxacum 
officinale Wigg. Aggr. та L. tatarica у 2004 р.  

У насадженнях дуба звичайного з підліском карагани деревовидної та бруслини 
європейської віком до 40 р. у 2004–2005 рр. виявляється група видів, що має постійно 
високий рівень фітоценотичної активності (B. nigra, Carex spicata Huds.). У 2004 р. до 
ІV групи відноситься лише один вид – Ch. majus.  

Таким чином, фітоценотична активність за фітомасою в лісових насадженнях 
змінюється за роками. У насадженнях гледичії колючої віком до 30 та до 40 рр. у 
трав’янистому покриві за переважає A. tectorum, який не змінюється протягом 
декількох років. У деревостанах гледичії колючої віком понад 50 р. цей параметр менш 
стабільний, він зберігається лише для P. nemoralis, що зумовлено поліпшенням 
освітленості. У насадженнях дуба звичайного з підліском карагани деревовидної та 
бруслини європейської віком до 40 р. спостерігається більша варіабельність цього па-
раметру. Культурам дуба звичайного віком до 30 та до 40 рр. притаманна група видів із 
високою та постійною фітоценотичною активністю. Склад видів трав’янистої рослин-
ності в насадженнях сосни кримської та сосни звичайної віком понад 50 р. суттєво 
змінюється за роками, що пов’язано з кліматичними умовами.  
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ХРОМОСОМНЫЙ АНАЛИЗ CHIRONOMUS  
(DIPTERA, CHIRONOMIDAE) ИЗ НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

С. И. Белянина 
Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского,  

Саратов, Россия, microtus43@mail.ru 

CHROMOSOMAL STUDIES OF SPECIES CHIRONOMUS  
(DIPTERA, CHIRONOMIDAE) FROM NOVOZYBKOVSKII DISTRICT  

OF BRYANSK REGION 

S. I. Belyanina 
Saratov State Medical University, Saratov, Russia 

После Чернобыльской аварии актуальна оценка долговременного воздействия ее 
последствий на хромосомный аппарат организмов, обитающих на загрязненных радио-
нуклидами территориях. Подходящим объектом для этой цели являются хирономиды 
рода Chironomus Meigen, 1803 – широко распространенных гидробионтов, способных 
существовать в различных стрессовых условиях. Наличие в клетках слюнных желез 
личинок гигантских интерфазных хромосом сделало многие виды Chironomus модель-
ными для различных цитогенетических исследований. Кариофонды ряда Chironomus в 
пределах их ареалов хорошо изучены, что делает возможным сравнительный внутри-
видовой анализ изменений хромосомного аппарата личинок из водоемов с различной 
антропогенной нагрузкой. Непосредственно из зоны Чернобыля в течение трех лет по-
сле аварии были получены данные о состоянии кариотипов двух видов: Ch. plumosus и 
Ch. balatonicus (Петрова, 1991, 1994; Петрова, Михайлова, 1996). Сведения о состоянии 
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хромосом Chironomus, живущих более 20 лет на загрязненных в результате аварии и 
далеких от Чернобыля территориях, отсутствуют.  

Нами исследованы кариотипы 8 видов Chironomus из реки Ипуть у г. Новозыб-
кова Брянской области – района, затронутого чернобыльской аварией. В пробах, соб-
ранных в августе 2009 г., доминировал Ch. plumosus (анализ его кариофонда в печати), 
представители других видов Chironomus были немногочисленны. Личинок фиксирова-
ли в спирт-уксусной смеси. Готовили давленые препараты окрашенных ацетоорсеином 
гигантских хромосом из клеток слюнных желез. У всех исследованных видов 2n = 8. 
При характеристике кариофондов использовали общепринятые в кариологии хироно-
мид показатели.  

Ch. curabilis Belyanina, Sigareva, Loginova, 1990: у большинства личинок хромо-
сомы с нечеткими дисками, увеличением числа междисков; отмечено развитие пуфов 
de novo. Все 20 изученных личинок с различными парацентрическими гетерозиготны-
ми инверсиями, встреченными как одиночно, так и в комбинациях друг с другом (в 
других популяциях число гетерозигот по инверсиям от 0 до 58 %). Число инверсий в 
среднем на особь – 1,57, что превышает более чем втрое самый высокий показатель в 
изученной нами ранее популяции в Волге у Саратова и в несколько раз в других попу-
ляциях этого вида до 1986 г. Найдена одна триплоидная (3n = 12) личинка, в кариотипе 
которой к тому же наблюдались делеция терминального района одного из гомологов 
хромосомы III и нарушение цикла политенизации в эндомитозе, приведшее к мозаи-
цизму по уровню политении в пределах слюнной железы. Мозаицизм по уровню поли-
тении обнаружен и у одной диплоидной особи. Подобных изменений хромосом у этого 
вида раньше не отмечалось.  

Ch. nuditarsis Strenzke, 1959: у 14 из 17 исследованных особей найдены обычные 
для европейских популяций этого вида гетерозиготные парацентрические инверсии, 
среднее число которых на особь – 1,10. У двух личинок в хромосоме IV терминально 
обнаружен гетерохроматиновый блок, который считают результатом сверхрепликации 
гетерохроматина в этой хромосоме. У одной личинки отмечен соматический мозаицизм 
по степени политении в пределах одной и той же слюнной железы.  

Ch. annularius Meigen, 1818: изучены кариотипы 11 личинок. Только 2 из них без 
инверсий, остальные – с различными гетерозиготными инверсиями в хромосомах I, III 
и IV, которые характерны и для других исследованных нами до 1986 г. популяций (са-
ратовской, ярославской, мангышлакской, иссык-кульской, челябинской, новосибир-
ской), в которых среднее число инверсий на особь колебалось от 1,30 до 1,74. В ново-
зыбковской популяции число инверсий на особь – 0,90. Одна личинка оказалась трип-
лоидной (3n = 12), что для этого вида обнаружено впервые.  

Ch. muratensis Ryser, School, Wülker, 1983: структура хромосом 10 изученных 
личинок разрыхленная, диски не всегда четкие. Хромосома IV с частичным асинапси-
сом гомологов в ряде участков. Наблюдался высокий хромосомный полиморфизм ин-
версионного типа (что характерно и для других популяций данного вида) – среднее 
число гетерозиготных инверсий на особь 1,20.  

Ch. balatonicus Devai, Wülker, School, 1983: кариотипы четырех исследованных 
особей с обычной для данного вида из других популяций перицентрической инверсией АВ.  

Ch. cingulatus Meigen, 1830: три изученные личинки с гетерозиготными парацен-
трическими инверсиями в длинных хромосомах.  

Ch. sp.: одна встреченная нами личинка оказалась триплоидной (3n = 12).  
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Несмотря на малочисленный материал по 7 видам Chironomus из новозыб-
ковской популяции можно заметить, что нами не обнаружено каких-либо новых по-
следовательностей дисков в хромосомах, не характерных для этих видов в пределах их 
ареалов. Эндемичных гетерозиготных инверсий также не найдено, все обнаруженные 
инверсии уже известны, но при этом у двух видов наблюдалось увеличение частоты 
встречаемости некоторых из них. Возможно, что данные инверсии имеют адаптивное 
значение и способствуют лучшей приспособленности их обладателей к сложившейся 
среде. Гомозиготы по инвертированным порядкам не встречены, что может быть свя-
зано с их летальностью.  

У половины изученных видов из Новозыбкова зарегистрированы случаи геном-
ной мутации – полиплоидии (3n), что свидетельствует о нарушениях деления клеток 
зародышевого пути. У триплоидов отмечен соматический мозаицизм по уровню поли-
тении хромосом, что можно объяснить нарушением нормального хода репликации на-
следственного материала в жизненном цикле ряда клеток. В других популяциях этих 
видов до 1986 г. ни полиплоидии, ни соматического мозаицизма по степени политении 
не отмечалось. Возможно, что полиплоиды более защищены от неблагоприятной сре-
ды и эта мутация является одним из механизмов адаптации организмов в сложившейся 
среде обитания. Отмеченные особенности хромосом ряда видов Chironomus из реки 
Ипуть у Новозыбкова нами связываются с условиями обитания их популяций в тече-
ние многих поколений в затронутой радиацией среде и свидетельствуют как об инду-
цированных изменениях хромосомного аппарата, так, возможно, и о задействовании 
новых механизмов адаптации популяций на хромосомном уровне.  
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Природний заповідник «Дніпровсько–Орільський», Дніпропетровськ, Україна 

MODERN STATE OF ICHTHYOFAUNA  
OF DNIPROVSKO-ORILSKY NATURE RESERVE 

D. L. Bondarev  
Dniprovsko-Orilsky Nature Reserve, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський» (1990 р.) розташований у 
Дніпропетровській області по лівому берегу Дніпровського водосховища. Загальна 
площа заповідника становить 3759,4 га. Розташування заповідника у заплаві р. Дніпро 
обумовило наявність у його складі значних акваторій, у тому числі заплавних, загаль-
ною площею понад 600 га. Незважаючи на певну відокремленість цих водойм, процес 
формування іхтіофауни проходив за рахунок безпосереднього впливу р. Дніпро, а 
створення водосховища лише посилило зазначену тенденцію. Саме тому всі зміни, які 
відбуваються у складі іхтіофауни заповідника, обумовлені загальними процесами фау-
ногенезу та переформування іхтіокомплексу водосховища. Типологічне різноманіття та 
своєрідність водойм заповідника обумовлюють його сучасний видовий склад, який на-
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раховує 49 видів риб (представники 13 родин), що складає близько 90 % загального 
складу іхтіофауни водосховища. Із них до категорії аборигенних належать 35, до адвен-
тивних – 14 видів риб. Саме акваторія заповідника – головний осередок збереження або-
ригенного іхтіокомплексу водосховища. Серед зареєстрованих видів 18 занесені до ІІ та 
ІІІ додатків Бернської конвенції, 9 – до регіонального Червоного списку, а 7 (стерлядь, 
ялець звичайний, карась золотий, минь річковий, берш, бичок пуголовка Браунера та 
бичок пуголовка зірчаста) – до Червоної книги України. Сучасний стан збереження цих 
видів характеризується наступним чином. 

Стерлядь (Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)) за період існування заповідника 
під час проведення науково-дослідних ловів не реєструвалася. За свідченням рибалок 
та інспекторів держрибоохорони, на прилеглих до заповідника акваторіях щорічно ви-
ловлюється 1–3 екземпляри. За літературними джерелами, до створення заповідника 
стерлядь реєструвалась в оз. Сокілка (Велика Хатка) – один раз на три-п’ять років і 
майже щорічно – у гирлі р. Оріль. У зв’язку зі змінами гідрологічного режиму водойм 
заповідника збереження цього виду у заплавних водоймах майже неможливе. Якісні 
біотопи для існування збереглися лише у русловій частині Дніпра поблизу островів 
Крячиний і Кам’янистий. Тому в майбутньому буде відбуватися подальше скорочення 
чисельності і, разом із тим, кількості фактів трапляння в уловах рибалок.  

Ялець звичайний (Leuciscus leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)) на акваторії за-
повідника слід віднести до категорії зникаючих видів. Вид реєструється одиночними 
екземплярами. Чисельність вкрай невисока та нестабільна, із подальшою тенденцією 
до зниження. Придатні для існування біотопи збереглися лише в русловій частині 
р. Дніпро та гирлі р. Оріль. Реєструється під час проведення контрольних обловів при-
бережної зони один раз на 5–10 років. При збереженні існуючої тенденції щодо змін 
гідрологічного режиму на акваторії заповідника можливе повне зникнення.  

Карась золотий (Carassius carassius (Linnaeus, 1758)) на акваторії заповідника 
відноситься до категорії помірно розповсюджених малочисельних видів. Зустрічається 
в усіх типах заплавних водойм. Слід зазначити, що акваторія заповідника – можливо 
єдине місце в межах водосховища, де існує досить чисельна (як для цього виду) попу-
ляція, реєструються різновікові особини та щорічно відбувається нерест цього виду. За 
умови подальшого нарощення загальної чисельності популяції головного конкурента 
(карася срібного) можливе скорочення чисельності та місць існування.  

Минь річковий (Lota lota (Linnaeus, 1758)) обмежено розповсюджений зникаю-
чий вид у водоймах заповідника. Трапляється одиничними екземплярами. Останній раз 
відмічався в наукових обловах у 1995 р. (дворічну особину виловлено у пригирловій 
частині Обухівської заплави). Інколи трапляється в уловах рибалок в осінньо-зимовий 
період на прилеглих до заповідника акваторіях та гирлі Орілі (2–5 особин на рік). 
Найсприятливіші умови для існування збереглися лише в руслі Дніпра поблизу ост-
ровів Крячиний і Кам’янистий. Для збереження існуючих параметрів чисельності не-
обхідно збільшити загальну площу заповідних акваторій у русловій частині Дніпра.  

Берш (Stizostedion volgense (Gmelin, 1789)) обмежено розповсюджений зникаю-
чий вид у водоймах заповідника. Трапляється одиночними екземплярами з текучими 
статевими продуктами під час проведення весняних контрольних обловів один раз на 
5–7 років. Місця розповсюдження локально пов’язані з гирлом р. Оріль і кам’яною 
грядою між островами Крячиний і Кам’янистий. Для збереження існуючих параметрів 
чисельності необхідно збільшити загальну площу заповідних акваторій в руслі Дніпра.  
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Бичок пуголовка Браунера (Benthophiloides brauneri (Beling et Iljin, 1927)). Протя-
гом останніх 10 років у Дніпровському водосховищі спостерігається активний процес 
фауногенезу, проникнення, акліматизації та натуралізації нових видів. Цей процес безпо-
середньо стосується акваторій заповідника. Вид почав реєструватися на акваторіях, які 
безпосередньо межують із заповідником у районі Таромського кар’єру. Вид 
реєструється, в основному, на любительські знаряддя лову. Із 2007 р. його включено до 
складу іхтіофауни заповідника. Вид віднесено до категорії обмежено розповсюджених, 
трапляється одиночними екземплярами. Місця перебування – дуже обмежені та 
пов’язані лише з кам’яною грядою між островами Крячиний і Кам’янистий.  

Бичок пуголовка зірчаста (Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874)) до 2009 р. вва-
жався зниклим зі складу іхтіофауни заповідника. Останні свідчення про наявність цьо-
го виду у верхів’ях Дніпровського водосховища представлені в роботі Й. Й. Короткого 
«Іхтіофауна р. Проточь» (1949 р.), де наведено список видів риб рукава Проточь. 
Із кінця 1960-х років це перший факт вилову цього виду на верхній ділянці водосхо-
вища. Один екземпляр виловлено у русловій частині Дніпра поблизу наукового 
стаціонару «Чайка». На акваторії заповідника його слід віднести до категорії обмежено 
розповсюджених видив, трапляється одиночними екземплярами.  

На сучасному етапі існування заповідника, функціонування його заплавних при-
родних комплексів відбувається безпосередньо під впливом водосховища. Спостеріга-
ються процеси замулювання та обміління водойм і проток між ними. У результаті цьо-
го значно зменшився водообмін у заплавних водоймах заповідника, посилилися зарос-
тання жорсткою повітряно-водною рослинністю та накопичення піщаних наносів. 
Як наслідок, відмічено зростання ролі функціонально малоцінних видів риб. На окре-
мих ділянках доля гірчака (функціонально небезпечного виду) досягає 65–85 % чи-
сельності риб. Незважаючи на це, акваторія заповідника, де вплив антропогенного на-
вантаження виражений мінімально, залишається провідним осередком збереження 
аборигенної іхтіофауни всього Дніпровського водосховища, у тому числі рідісних і 
зникаючих видів риб. Чисельність молоді промислових видів риб тут у 2–3 рази вища, 
ніж на суміжних акваторіях водосховища. На ефективність природного відтворення 
значно впливають лише фактори сталого рівня води під час нересту та прогресуючі 
негативні зміни в гідрологічному режимі заплавних водойм.  

Заповідний режим позитивно вплинув на стан іхтіофауни водосховища. Але для 
оптимізації умов існування та відтворення риб, а також збереження існуючого 
біорізноманіття водойм та стану популяцій рідкісних видів необхідно проведення робіт 
із відновлення гідрологічного режиму заплавних водойм заповідника, які були б спря-
мовані на прочистку пригирлових ділянок і окремих протік між озерами від піщаних 
наносів і надмірно розвинутої жорсткої повітряно-водної рослинності. Ці заходи слід 
проводити на основі науково-біологічних обґрунтувань, згідно чинного природоохо-
ронного законодавства із подальшим вивченням стану іхтіокомплексу після проведен-
ня цих робіт. На окремих ділянках акваторії такі роботи слід проводити періодично, 
при виникненні загрози для усталеного функціонування біоти заплавних екосистем. 
Також необхідно збільшити площу заповідних акваторій шляхом приєднання ділянки 
акваторії Дніпра (від нижнього гирла Миколаївського уступу з існуючими островами 
до наукового стаціонару «Чайка», де постійно зустрічаються рідкісні представники 
іхтіофауни Дніпропетровської області).  
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TYPES OF TEMPERATURE ECOLOGICAL STRATEGIES  
OF FRESH-WATER CLADOCERA  

V. B. Verbitsky 
I. D. Papanin Institute for Biology of Inland Water RAS, Borok, Russia 

Температура для пойкилотермных гидробионтов является основным регули-
рующим фактором, от которого зависят как скорости протекания всех жизненных про-
цессов, так и характер воздействия других факторов среды. Изучение действия на зоо-
планктонные сообщества пресных водоемов комплекса абиотических и биотических 
факторов привело ряд исследователей к убеждению, что именно температура является 
основным структурирующим фактором для этих сообществ, а также что распределе-
ние и сезонная последовательность смены видов Cladocera может быть во многих слу-
чаях объяснена различием или изменением температуры воды (Tappa, 1965; Geraldes, 
Boavida, 2004).  

В естественных биотопах нормой существования подавляющего большинства 
организмов является колеблющаяся температура. Поэтому, не случайно было отмече-
но, что «стимулирующее действие изменений температуры, по крайней мере, в уме-
ренных областях, можно считать фундаментальной экологической закономерностью» 
(Vivert, Lagler, 1961). В то же время вопрос о влиянии непериодических изменений 
температуры по-прежнему остается малоизученным, хотя известно, что организмы как 
в нетронутых, так в термально измененных водных системах могут подвергаться быст-
рым и иногда непредсказуемым, колебаниям температуры. Особенно это относится к 
зоопланктонным организмам, совершающим в водоемах ежедневные вертикальные 
миграции из поверхностных прогретых в придонные, более холодные, слои воды. Ли-
торальные виды также подвержены большим суточным колебаниям температуры. 
Очевидно, что на такие виды стимулирующее или ингибирующее влияние могут ока-
зывать не только циклические колебания, но и разовые, ступенчатые изменения темпе-
ратуры: резкий прогрев или охлаждение воды в пределах толерантного диапазона. Од-
нако, для большинства массовых видов пресноводных Cladocera не изучены реакции 
на такие резкие, не циклические воздействия температуры.  

Нами исследовалось влияние на динамику численности массовых видов 
Cladocera ступенчатого прогрева или охлаждения воды на 5 или 10 ºС (табл.). Анализ 
динамики численности видов вели не относительно календарных дней, а относительно 
градусо-дней, представленных в виде суммы температур. Для этого предварительно 
провели расчет относительных значений накопленных сумм температур для каждой 
даты. По каждому варианту значения суммы температур в каждый конкретный день 
получали суммированием значений температуры за все предыдущие дни с момента 
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начала опыта. Полученные таким образом относительные значения сумм температур 
были использованы для построения графиков по динамике численности видов.  

 

Таблица. Схема эксперимента 

Сутки 
1–7 8–14 15–21 22–30 Вариант 

температура, оС 
1 15 15 15 15 
2 15 20 15 15 
3 15 20 20 15 
4 15 25 15 15 
5 15 20 20 20 
6 15 25 20 20 
7 15 25 25 15 
8 15 20 25 25 

 

У Daphnia longispina O. F. Müller, 1785 в диапазоне 15–20 °С повышение и сни-
жение температуры на 5 °С стимулировало рост популяций (с 17 до 21 и 52 экз./л соот-
ветственно). В диапазоне 20–25 °С снижение и повышение на 5 °С стимулировало чис-
ленность (с 17 до 35 и 28 экз./л соответственно), как и в более низком диапазоне тем-
ператур, а понижение на 10 °С не оказало влияния (16 экз./л). Такие реакции дафний 
хорошо согласуются с особенностями их экологии в условиях водоема. Так, хотя и бы-
ло выявлено, что D. longispina активно развивается в водоемах как в летний, так и в 
зимний период, но в то же время в Рыбинском водохранилище отмечено доминирова-
ние этого вида в годы с низкими летними температурами (Ривьер, 1986, 1992), а в во-
дохранилище Азибо (Azibo), Португалия – в зимние и весенние месяцы (Geraldes, 
Boavida, 2004). Рядом авторов показано, что реальные скорости роста дафний выше в 
переменных температурах, чем в сопоставимых средних постоянных температурах 
(Orcutt, Porter, 1983; Manca et al., 1986).  

У Simocephalos vetulus (O. F. Müller, 1776) в диапазоне 15–20 °С наблюдалась 
картина, сходная с той, что мы видели у дафний, только на более низком уровне чис-
ленности. Снижение температуры на 5 °С в диапазоне 15–25 °С стимулировало рост 
численности симоцефалов. Полученные результаты соответствуют характеристике 
S. vetulus как типично литорального, мелководного, фитофильного вида, обитателя за-
росших прибрежий озер и водохранилищ, а также временных водоемов, которым при-
сущи значительные перепады температур даже в течение суток (Bertilsson et al., 1995; 
Hann, Zrum, 1997; Stansfield et al., 1997).  

У Scapholeberis mucronata (O. F. Müller, 1776) наблюдался сходный тип зависи-
мости, но максимальных значений численность вида достигала в вариантах с наи-
большей амплитудой колебаний температуры (15→25 и 25→15 ºС). Это хорошо согла-
суется с экологией данного вида, обитающего в литорали под поверхностной пленкой 
воды, где регистрируются максимальные суточные колебания температуры.  

Зависимость между средней численностью Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 
1848) и суммой температур по вариантам опыта имела принципиально иной характер. 
Определяющей для развития популяций была именно степень прогрева водоема (рост 
от 3 до 23 экз./л). Причем график зависимости численности популяций от суммы тем-
ператур был экспоненциальным. Любые перепады температур в изученных нами диа-
пазонах (15–20 и 20–25 ºС) или ингибировали развитие популяций по сравнению с 
верхним значением диапазона, или не оказывали на них влияния. Согласно многочис-
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ленным литературным данными по развитию D. brachyurum в водоемах, его характе-
ризуют как вид стенотермный и термофильный (Сергеева, 1971; Herbst, 1962; Eie, 
1974; Bertilsson et al, 1995; Geraldes, Boavida, 2004 и др.), который, согласно (Herzig, 
1984), нуждается в более высоких температурах для успешного развития летом.  

Сходный с D. brachyurum экспоненциальный характер зависимости между сред-
ней численностью и суммой температур имел и другой термофильный вид – 
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785). Хотя его и относят к группе теплолюби-
вых, но адаптированных к значительным суточным перепадам температур (Пидгайко, 
1984), максимальную численность отмечали только при стабильной высокой темпера-
туре (от 2 до 30 экз./л). Ряд авторов отмечает, что на рост и воспроизводство 
C. quadrangula положительное влияние оказывают температуры в диапазоне 15–25 ºС 
(Burgis, 1967; Novakova, 1976; Cowgill et al., 1985; Anderson, Benke, 1994). При этом, 
оптимальными температурами по одним данным являются 16–20 ºС (Gulyas, 1980), по 
другим – 17–23 ºС (Kwik, Carter, 1975).  

И, наконец, наиболее выраженный экспоненциальный характер имела связь чис-
ленности с суммой температур у Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785) (рост от 2 до 
157 экз./л). В водоемах Ch. sphaericus, как вид эврибионтный, встречается в очень ши-
роком диапазоне температур: от 2–4 ºС в подледный период (Ривьер, 1986, 1992), до 36 ºС 
в водоемах-охладителях (Горобий, 1974). В качестве оптимальной для хидоруса указы-
вается температура 18–22 ºС (Богатова, 1980). В то же время массовое развитие этого 
вида отмечено в период максимальных летних температур в подогреваемой зоне водо-
емов-охладителей ГРЭС (Величко, 1982).  

Таким образом, у исследованных 6 видов Cladocera выявлены два типа зависи-
мости динамики численности от суммы температур. У первой группы видов (D. longi-
spina, S. vetulus, S. mucronata) развитие популяций может как стимулироваться, так и 
ингибироваться переменными терморежимами по сравнению с констатными темпера-
турами. В результате графики зависимости численности популяций от суммы темпера-
тур у этих видов близки к логистическим кривым, то есть до определенного уровня 
прогрева воды численность популяций растет, а дальнейшее увеличение тепловой на-
грузки начинает оказывать уже угнетающее воздействие на популяции. У второй груп-
пы видов (D. brachyurum, C. quadrangula и Ch. sphaericus), которых можно характери-
зовать как более термофильные, определяющим для развития популяций является сте-
пень прогрева водоема. График зависимости численности популяций от суммы темпе-
ратур у них идет по экспоненте. Любые перепады температур в изученных диапазонах 
(15–20, 20–25, 15–25 ºС) или не оказывают влияния на динамику численности, или ин-
гибируют развитие популяции по сравнению с верхним значением исследуемого тем-
пературного диапазона.  
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В последнее время на многих водоемах России данные официальной статистики 
уловов часто не в полной мере отражают действительные объемы фактического выло-
ва. Промысел многих рыбозаготовителей, а так же рыбаков-любителей порой односто-
ронне направлен на вылов преимущественно (а иногда и исключительно) ценных ви-
дов рыб (сиг, палия, ряпушка, судак). Этим же в значительной мере объясняется не-
равномерность промысла в течение года и ярко выраженная сезонность. Значительная 
часть зарегистрированных рыбозаготовителей подключается к промыслу исключи-
тельно лишь в осеннее время для отлова ценных осенне-нерестующих видов рыб. 
В связи с этим промысловый пресс на ценные виды рыб резко увеличивается, что при 
одновременном слабом вылове или полном игнорировании промыслом многих рыбо-
заготовителей менее ценных рыб (плотва, ерш, густера и др.) может привести к нару-
шению биологического равновесия в водоеме и в конечном итоге снижает его рыбохо-
зяйственное значение. Направленность промысла на вылов ценных вводов рыб, узко-
селективный промысел, плохая промстатистика может привести к сукцессии Ладож-
ского озера, то есть замещению ценных промысловых видов малоценными.  

Основные районы рыбного промысла в Северной Ладоге, как и в предыдущие 
годы: от Габановского маяка до м. Погранкондуши по восточному побережью, у ост-
ровов Валаамского и Западного архипелагов, Мантинсаари, Парго, Воссинансаари, в 
предъустьевых участках рек Видлица, Тулокса, Олонка.  

При оценке рыбохозяйственного статуса важна качественная сторона уловов. 
В целом видовой состав промысловых уловов Ладожского озера не претерпевает су-
щественных изменений из года в год и насчитывает 18 видов рыб. На долю ценных 
(рыночно-ценных) объектов рыболовства, к примеру, в 2009–2010 годах приходилось 
около 42 % (лососевые и сиговые – 26,1 %, судак – 15,3 %) промышленного улова.  

Промысел в северной части озера сложен еще и по климатическим условиям. 
Здесь часто (весна – осень) из-за ледовых подвижек и штормовых ветров нарушается 
промысел ставными неводами. Улов на усилие по районам трудно разделить и оценить 
из-за невозможности получения объективной информации. Нельзя признать достаточ-
но корректными и официальные данные по эффективности использования орудий ло-
ва, поскольку в основу таких расчетов берутся сведения о заявленных на предстоящий 
год орудиях лова, а не об их реальном участии в промысле. Таким образом, показатели 
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эффективности орудий лова в годовом разрезе варьируют в значительно большей сте-
пени, чем их усредненные значения по годам; с февраля по октябрь величины прому-
силия колебались, по нашим расчетам, в диапазоне 0,13–0,77 кг/сут.  

В годы интенсивного лова (1985–1988 гг.) вылов на общее усилие был в преде-
лах 245–340 кг/год, а на одного рыбака – 6–8 т/год. В 2007–2009 гг. вылов на общее 
промусилие и одного рыбака повысился против предыдущих лет (табл. 1). Хотя по 
сравнению с Онежским озером, современный улов на общее усилие и на одного рыба-
ка в карельской части Ладоги как минимум в 2 раза ниже.  

 

Таблица 1. Средний вылов на единицу промысловой базы и рыбака  
в карельской части Ладожского озера по годам  

Год Вылов, кг/ед. промусилие год Вылов на 1 рыбака, т/год 
1999 254 2,0 
2000 320 2,5 
2001 254 2,9 
2002 243 2,3 
2003 304 4,3 
2004 220 2,4 
2005 185 1,7 
2006 295 2,8 
2007 309 3,3 
2008 299 3,1 
2009 322 3,1 

 

Необходимо отметить, что промысловая база рыбозаготовителей, а вместе с 
этим и количества орудий лова, постепенно увеличивается, и в этой связи квоты на 
вылов для них дробятся. Это рождает сокрытие истинных уловов (по некоторым рас-
четам не менее половины).  

По-прежнему значительным остается объем браконьерского вылова, вообще ос-
тающийся за рамками официальной статистики. В ряде случаев необходимы корректи-
ровки и к данным по любительскому рыболовству промысловыми орудиями лова, по-
скольку расчеты этих данных по своей методике носят лишь ориентировочный харак-
тер. В связи с этим оценка истинной величины промысловой нагрузки на водоем тре-
бует реального учета результатов всех видов рыболовства. В настоящее время в связи с 
ограниченностью финансирования проведены исследования только по влиянию ли-
цензионного лова на промысловые запасы рыб Ладожского озера. Настоятельно требу-
ет исследования любительское и браконьерского рыболовство. 

В основу экспертных оценок положены опросные данные по величине уловов, 
литературные данные, личные наблюдения за количественным и качественным соста-
вом уловов, а также наблюдения за объемами фактического вылова во время рейсов с 
рыбаками на промысловых судах (табл. 2). 

Специально выполненные сотрудниками СевНИИРХ ПетрГУ и Карелрыбвода 
исследования состояния любительского рыболовства (по методике Карелрыбвода) по-
казали, что на крупнейших озерах республики объемы вылова любителями составили: 
на Ладожском – 36,4 %, на Онежском – 52,0 % показателей официальной статистики.  

Есть все основания предполагать, что в последние годы пресс любительского 
рыболовства как минимум не ослабел. Утечка рыбы «на сторону» не стала меньше, 
раздробленность промысла возрастает (табл. 9), очень часто недоиспользуются запасы 
мелкочастиковых видов рыб.  
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Таким образом, говоря об официальной статистике уловов в северной части Ла-
дожского озера, следует учитывать факт, что они не в полной мере учитывают дейст-
вительные объемы вылова, поскольку статистика не учитывает браконьерский лов, а 
также уловы, реализуемые рыбаками-профессионалами без какой-либо регистрации.  

 

Таблица 2. Суммарное сокрытие уловов (в % и в тоннах)  
по годам в северной (карельской) части Ладожского озера 

Года Неучтенный улов, % сокрытие уловов, тонн 
1999 9,6 54,8 
2000 10,0 57,8 
2001 12,8 71,9 
2002 14,0 97,8 
2003 24,1 170,4 
2004 31,2 202,4 
2005 21,5 152,8 
2006 39,3 389,4 
2007 25,9 233,5 

В среднем за период 20,9 159,0 
 

Обобщая результаты исследований последних лет, можно заключить, что необ-
ходимым условием сохранения численности ценных видов рыб на достаточно высоком 
и стабильном промысловом уровне должны оставаться (наряду с другими природо-
охранными мероприятиями) мониторинг за состоянием их популяций и определение 
биологически допустимых объемов вылова.  

В числе мер по интенсификации и рационализации рыболовства в северной час-
ти Ладожского озера необходимо: 

1) интенсифицировать промысел в слабо облавливаемых акваториях (шхерный 
район, центральная акватория, участки северо-западного побережья, приграничные с 
Ленинградской обл.);  

2) усилить отлов мелкочастиковых рыб в прибрежной зоне (предусмотрев ряд 
поощрительных мер для участников такого лова) и крупночастиковых рыб (щуки, на-
лима) в зимний период (прежде всего в районе о-ва Мантсинсаари и по побережью 
Питкяранта-Импилахта). 

В числе мер по совершенствованию регулирования рыболовства и усиления ох-
раны рыбных запасов, по мнению СевНИИРХ ПетрГУ, целесообразно: 

1) установить запрет на лов ладожских сигов специализированными орудиями 
лова (сетями с ячеей не менее 48 мм) в основной период их нереста с 15 октября по 
15 ноября;  

2) увеличить промысловую меру на сига северной части Ладожского озера с 30 
до 32 см, поскольку основные его формы (валаамский, черный) лишь при данной дли-
не достигают массовой половозрелости;  

3) при выдаче разрешений рыболовам-любителям на лов сига и судака крупно-
ячейными сетями предусмотреть ограничение их длины 40 м.  

В число мер по совершенствованию и интенсификации искусственного воспро-
изводства включить: 

1) возобновление работ, прекращенных в 1960–1970-е годы по заводскому раз-
ведению озерного лосося, форели и проходных сигов на базе современного рыбовод-
ного предприятия, проектирование и строительство которого осуществить в ближай-
ший период;  
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2) провести определение эффективности заводского разведения ладожской па-
лии с целью уточнения необходимых объемов выращивания рыбоводной продукции, 
учитывая продукционные возможности естественной части популяции и состояние 
кормовой базы для удовлетворения пищевых потребностей популяции в целом.  
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БАССЕЙНА СЕВЕРСКОГО ДОНЦА: ИЗУЧЕННОСТЬ И ОХРАНА 

Г. Л. Гончаров  
Национальный природный парк «Гомольшанские леса»,  

Харьков, Украина, glgoncharov@gmail.com 

FISH COMMUNITIES OF NATURE RESERVES  
IN SEVERSKIY DONETS DRAINAGE: STUDY AND CONSERVATION  

G. L. Goncharov  
National Park «Gomolshanskye lesa», Kharkiv, Ukraine 

На необходимость проведения более полных исследований ихтиофауны рек бас-
сейна Северского Донца – четвертой по величине рекиУкраины и главной водной ар-
терии ее восточных регионов – указывается как в начале 1990-х (Денщик, 1994), так и в 
самых последних публикациях (Шандиков, Гончаров, 2008). Отсутствие в реках бас-
сейна промысловых запасов рыбы и, как следствие, рыбохозяйственной деятельности, 
не способствует повышению интереса к их изучению со стороны рыбохозяйственной и 
фундаментальной науки. В то же время в украинской части бассейна С. Донца создано 
два заповедника и три национальных природных парка (НПП), которые имеют статус 
научно-исследовательских учреждений и штат научных сотрудников. В основные за-
дачи и целидеятельности последних, согласно нормативно-правовых актов в сфере ох-
раны окружающей природной среды, входит изучение природных процессов и явле-
ний, которые происходят в типичных или уникальных природных комплексах, изуче-
ние природных комплексов и их изменений в условиях рекреационного использова-
ния. В рамках выполнения этих задач обязательной к исполнению Программой Лето-
писи природы предусмотрено изучение видового состава и проведение регулярных 
учетов численности рыб. По нашему мнению, водные объекты бассейна, а следова-
тельно и водные экосистемы, представлены на территориях природно-заповедного 
фонда (ПЗФ) региона, особенно в заповедниках, недостаточно. 

Луганский природный заповедник включает лишь несколько пойменных озер 
(Станично-Луганский участок) и мелкие притоки С. Донца ІІ и ІІІ порядков (Проваль-
ская степь). «Меловая флора» – участок Украинского степного заповедника – распо-
ложен на берегах р. Северский Донец, но водные объекты в территорию не включены. 
НПП «Святые горы» расположен на берегах С. Донца, но на своей территории имеет 
лишь пойменные озера и участок реки Черный Жеребец – левый его приток. НПП 
«Гомольшанские леса» имеет в своем составе 16-км участок русла, крупные заливы и 
пойменные озера. Национальный природный парк «Двуречанский» расположен на ре-
ке Оскол – самом крупном притоке Северского Донца и, как запланировано, будет 
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иметь на своей территории 24-км участок его русла и пойменные озера. К сожалению, 
штат НПП не сформирован и деятельность его еще не началась.  

Нами собираются и по мере накопления материала публикуются данные по их-
тиоценозам водоемов НПП «Гомольшанские леса» (Гончаров, 2008). По последним 
нашим данным, в водоемах парка обитает 1 вид бесчелюстных и 43 вида рыб.  

Кроме этого, в 2010–2011 гг. нами проведено изучение ихтиоценозов НПП 
«Двуречанский». В обосновании к созданию этого НПП объекты ихтиофауны не упо-
минается вообще. По нашим предварительным оценкам в настоящее время на терри-
тории НПП обитают 23 вида рыб, в частности 14 видов семейства Cyprinidae, по 2 вида 
семейств Cobitidae, Percidae и Gobiidae, семейства Siluridae, Esocidae и Syngnathidae 
представлены 1 видом. Обнаружена также и щиповка рода Cobitis гибридного поли-
плоидного морфотипа, нередко встречающегося в регионе. 10 видов являются пред-
ставителями бореального равнинного фаунистического комплекса, 8 – понто-
каспийского пресноводного, 3 вида представляют понто-каспийский морской и 2 – 
древний верхнетретичный комплекс.  

К аборигенным следует отнести 21 вид, к адвентивным натурализовавшимся 2 
вида. Все обнаруженные виды жилые (туводные). По характеру питания 11 видов – 
бентофаги, 3 – зоопланктофаги, 3 – хищники, 2 – фитофаги, 2 – полифаги, 1 –
полизоофаг и 1 вид – перифитофаг. По преобладающему отношению к нерестовому 
субстрату 12 видов – фитофилы, 4 – литофилы, 3 – псаммофилы, 2 – малаколитофилы, 
1 – остракофил и 1 вид в качестве субстрата имеет выводковую камеру. К весеннее-
летним порционно нерестующим относятся 16 видов, у остальных нерест весенний 
единовременный. Икру охраняют 4 вида. 10 видов характеризуются коротким жизнен-
ным циклом.  

Наиболее многочисленными видами в наших уловах оказались плотва Rutilus 
rutilus (Linnaeus, 1758) (48 %), уклея Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (13 %), густера 
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) (11 %), горчак европейский Rhodeus amarus (Bloch, 
1782) (9,5 %), голавль Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (8 %) и окунь Perca fluviatilis 
Linnaeus, 1758 (6 %), наименее многочисленными – лещ Abramis brama (Linnaeus, 
1758) и европейский обыкновенный сом Silurus glanis Linnaeus, 1758 (по 0,1 %).  

Наличие в фауне НПП ранее отмечавшихся язя обыкновенного Leuciscus idus 
(Linnaeus, 1758) и судака обыкновенного Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), а также 
линя обыкновенного Tinca tinca (Linnaeus, 1758) и вьюна обыкновенного Misgurnus 
fossilis (Linnaeus, 1758) требует подтверждения.  

Из числа редких 3 вида внесены в Красную книгу Украины: подуст волжский 
Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870 (категория «уязвимый»), елец Данилевского 
Leuciscus danilewskii (Kessler, 1877) (категория «исчезающий») и щиповка сибирская 
Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 (категория «уязвимый»); голавль – в Красный список 
Харьковскойобласти; 4 вида – верховка обыкновенная Leucaspius delineatus (Heckel, 
1843), жерех Aspius aspius (Linnaeus, 1758), европейский обыкновенный сом, рыба-игла 
пухлощекая Syngnathus abaster Risso, 1827 и бычок-песочник Neogobius fluviatilis 
(Pallas, 1814) – в приложение ІІІ Бернской конвенции.  

Таким образом, нашими исследованиями заложены основы системы мониторин-
га ихтиоценозов в ходе дальнейшей деятельности НПП. К сожалению, научные публи-
кации других авторов по исследованиям ихтиофауны на территориях ПЗФ региона нам 
неизвестны. Ихтиологические же материалы Летописей природы в лучшем случае год 
за годом накапливаются в архивах, но не обрабатываются и не публикуются. Не в по-
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следнюю очередь дефицит информации о населении рыб связан и с неадекватно ус-
ложнившейся в последние годы процедурой получения разрешительных документов 
на научно-исследовательский лов.  

Что касается вопросов охраны рыб, то об исключении воздействия на ихтиоце-
ноз непосредственного извлечения их из природной среды речь может идти только в 
случае вхождения водного объекта или его участка в территорию заповедника или в 
территорию заповедной зоны НПП. К сожалению, такие случаи на украинском участке 
бассейна Донца нам неизвестны и, как следствие, мы лишены возможности иметь не-
тронутые, эталонные участки водоемов при необходимости изучения антропогенного 
воздействия на ихтиоценозы.  

При нахождении водных объектов в охранных зонах заповедников или в других 
зонах НПП в лучшем случае может быть запрещено промысловое рыболовство, и так в 
реках региона по факту отсутствующее, и уменьшен пресс браконьерства вследствие 
деятельности службы государственной охраны ПЗФ. Влияние же рекреации, а главным 
образом такого ее сегмента как любительское рыболовство, на этих территориях никак 
не ограничивается. Хотя доказано, что именно любительское рыболовство является в 
настоящее время существенным фактором антропогенного влияния на ихтиоценозы 
(Новицкий и др., 2002; Кузьменко, Спесивый, 2008).  
 

УДК 594.38:574.58 

БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ МОЛЮСКІВ  
У ГІДРОТОПАХ БАСЕЙНУ ВЕРХІВ’Я ДНІСТРА  

Р. І. Гураль 
Державний природознавчий музей НАН України, Львів, України, gural@museum.lviv.net 

BIOTOPIC ALLOCATION OF SNAILS  
IN THE WATER BIOTOPES OF BASIN OF THE UPPER RIVER 

DNIESTER 

R. I. Gural 
State Museum of Natural History NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine 

Прісноводні молюски – важливий компонент прісноводних екосистем. Завдя-
чуючи особливостям своєї біології їх популяції можуть траплятися в різних типах во-
дойм, які характеризуються різноманітністю чинників зовнішнього середовища. Дуже 
часто вони обмежують виникнення та подальший розвиток у цих гідротопах інших 
груп водних тварин. Поява у складі цих порушених гідроекосистем молюсків викликає 
позитивні зміни, які супроводжуються в свою чергу зумовлюють збільшення якісного 
та кількісного складу гідробіонтів у цій водоймі.  

Крім того, молюски можуть накопичувати в індикаційних кількостях чужорідні 
речовини з водного середовища (іони важких металів, радіонукліди тощо). Таким чи-
ном, з одного боку вони вилучають їх з води і донних відкладів, зменшуючи тим самим 
їх концентрацію у гідротопі, одночасно очищаючи гідротоп. А з іншого – така особли-
вість прісноводних молюсків, створює всі передумови для їх використання як біонди-
каторів забруднення водного середовища. Поряд із такими позитивними властивостя-
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ми, присутності молюсків у складі гідроекосистем, є і свої негативні. Зокрема, вони – 
облігатні проміжні живителі личинкових форм трематод, збудників багатьох гельмін-
тозних захворювань диких і свійських тварин, а в окремих випадках – і людини.  

Виходячи з цього, комплексне дослідження прісноводних малакокомплексів 
надзвичайно актуальне як з наукової, особливо зважаючи на значну застарілість 
інформації щодо їх стану у водоймах дослідженої території у доступній літературі, так 
і економічної точки зору.  

Збирання та визначення прісноводних молюсків проводили згідно стандартних 
методик з кінця березня до середини жовтня 2001–2010 рр. Дослідженнями охоплено 
7 типів гідротопів. За часом існування їх можна поділити на наступні групи: до тимча-
сових відносяться астатичні мікробіотопи, «лісові» гідротопи та заплави річок. До по-
стійних – рибогосподарські стави, водойми кар’єрного типу (виникли на місці добу-
вання відкритим способом піску та гравію) і річки. Меліоративні канали займають 
проміжне положення між наведеними вище типами гідротопів. За походженням усі 
вони належать до антропогенних водойм, за винятком річок.  

Враховуючи проаналізовані літературні дані, проведену ревізію колекцій 
прісноводних молюсків у малакологічному фонді Державного природознавчого музею 
НАН України (м. Львів; переважно збори Й. Бонковського) і Зоологічному музеї Львів-
ського національного університету ім. І. Франка (переважно збори В. І. Здуна), власні 
збори, загалом у басейні верхів’я Дністра у межах Львівської області за період із кінця 
ХІХ до початку ХХІ ст. зафіксовано 56 видів прісноводних молюсків (41 вид Gastro-
poda та 15 видів Bivalvia). Проте присутність 2 видів (Planorbis carinatus O. F. Müller, 
1774, Lymnaea turricula Held, 1836), очевидно, вимагає подальшого підтвердження.  

Власними зборами виявлено загалом 39 видів черевоногих і двостулкових мо-
люсків, що становить близько 70 % загальної кількості зареєстрованих у басейні 
верхів’їв Дністра видів.  

В астатичних мікробіотопах, розташованих переважно на пасовищах, виявлено 
загалом 11 видів молюсків, домінував Lymnaea truncatula (O. F. Müller, 1774) (близько 
50 % зібраних молюсків). Досить цікава знахідка у астатичних мікробіотопах типового 
лімнофіла Sphaerium nucleus (Studer, 1810). Популяції цього виду виявлено в астатич-
них гідротопах, що виникли на місці водойм гравійного кар’єру. Це єдине місце 
знахідки S. nucleus у водоймах дослідженої території.  

У «лісових» гідротопах, подібних за умовами існування гідробіонтів до астатич-
них мікробіотопів і меліоративних каналів, але розташованих не у відкритих ландшаф-
тах, а в лісових масивах, зареєстровано 4 види, домінували молюски родини 
Lymnaeidae (30–65 %). За екологічними характеристиками всі виявлені в «лісових» 
гідротопах види прісноводних молюсків можна розділити на наступні групи: гідрофіли 
(L. truncatula), евритопні (L. ovata (Draparnaud, 1805)) та типові лімнофіли (Aplexa 
hypnorum (Linnaeus, 1758) і Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)).  

У заплавах річок виявлено 6 видів молюсків (5 належать до Gastropoda, 1 вид – 
до Bivalvia), домінував Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) (близько 50 %). Такий ви-
довий склад молюсків, спричинений у першу чергу особливостями умов, створених у 
них. Виникнення даних гідротопів пов’язане з підвищенням рівня води у річках і три-
валими атмосферними опадами.  

Меліоративні канали займають проміжне положення між тимчасовими та 
постійними водоймами. Їх зв’язок із постійними стоячими та проточними гідротопами, 
сприяє заселенню нетиповими для даного типу гідротопа видами молюсків, такими як 
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Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) і Valvata pulchella Studer, 1810. Типове їх 
місцезнаходження – постійні стоячі водойми. Загалом у меліоративних каналах вияв-
лено 21 вид молюсків із домінуванням черевоногих молюсків із родини Planorbidae 
(близько 70 % від решти виявлених у цьому гідротопів видів).  

У рибогосподарських ставах прісноводні малакокомплекси періодично знищу-
ються внаслідок очищення водойм від водних рослин, проте відновлюються за рахунок 
міграції молюсків із меліоративних каналів і річок. У цьому типі гідротопів за-
реєстровано 17 видів із домінуванням черевоногих молюсків. Особливою ознакою ри-
богосподарських ставів є поява у складі їх малакокомплексів Viviparus viviparus 
(Linnaeus, 1758) і високі значення популяційної щільності молюсків із родини 
Valvatidae. Порівняно з попередніми групами гідротопів у рибогосподарських ставах 
зменшується частка видів із родин Lymnaeidae та Planorbidae та спостерігається поява 
нових видів передньозябрових і двостулкових молюсків.  

Водойми кар’єрного типу характеризуються найвищим видовим різноманіттям 
прісноводних молюсків, незважаючи на те, що вони підлягають найбільшому антропо-
генному впливу серед усіх досліджених гідротопів. У них зареєстровано 33 види мо-
люсків (90 % від загальної кількості зареєстрованих на досліджених пробних ділянках 
видів). Домінували у даній групі водойм Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), L. palustris 
(O. F. Müller, 1774), L. auricularia (Linnaeus, 1758) (родина Lymnaeidae), Planorbis 
planorbis (Linnaeus, 1758) і Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) (родина Planorbidae). Су-
купна частка перелічених вище видів становила понад 50 % загальної кількості за-
реєстрованих молюсків. Незначною щільністю характеризувалися Hippeutis 
complanatus (Lightfoot, 1786) (родина Planorbidae), Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) 
(родина Physidae), Pseudoanodonta complanata (Rossmaessler, 1835) (родина Unionidae) і 
Pisidium nitidum (Jenyns, 1832) (родина Sphaeriidae). Найбільша кількість видів і високі 
значення щільності заселення спостерігалися в літоральній зоні водойм, у якій 
домінували види родин Valvatidae, Lymnaeidae та Planorbidae. Решта видів траплялися 
переважно у центральній частині водойм.  

Річки суттєво відрізняються від решти досліджених водойм, передусім 
швидкістю течії. У них виявлено 12 видів молюсків. Ядро малакокомплексів утворю-
ють представники класу Bivalvia (50 % видів, 55 % зібраних молюсків).  

Отже, завдяки значній екологічній пластичності прісноводні молюски заселяють 
на дослідженій території широкий діапазон природних і антропогенних водойм. Пе-
редньозяброві та частково легеневі (родина Lymnaeidae) молюски досягають 
найбільшої чисельності у постійних водоймах. Види з родини Planorbidae трапляються 
переважно у тимчасових біотопах, меліоративних каналах; крім того, вони домінують 
у водоймах кар’єрного типу. У заселенні водойм двостулковими молюсками 
виділяються дві групи: родина Unionidae представлена виключно у постійних водой-
мах, а види з родини Sphaeriidae можуть траплятися також у тимчасових гідротопах.  
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РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
У МОРСКИХ И ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ  

В. К. Голованов  
Институт биологии внутренних вод РАН, Борок, Россия, vkgolovan@ mail.ru 

DIVERSITY OF THE TEMPERATURE REQUIREMENTS  
IN SEA AND FRESHWATER FISHES  

V. K. Golovanov  
Institute for Biology of Inland Waters RAS, Borok, Russia 

В процессе эволюции живого мира сложилось большое разнообразие видов рыб, 
обитающих в самых различных условиях водной среды. Естественно предположить, 
что и температурные требования рыб к условиям их существования, динамично отра-
жающие изменения температуры окружающей среды, будут столь же разнообразны. 
У рыб имеются развитые терморецепторные и терморегуляторные функции, позво-
ляющие им приспосабливаться к колебаниям температуры водной среды. Как извест-
но, диапазон обитания морских и пресноводных рыб простирается от –2 до 
+44...+50 °С. Однако, в действительности, далеко не все виды используют температуры 
данного диапазона полностью. Некоторые из них, например, антарктические и тропи-
ческие виды, обитают в довольно узкой области температур от –2 до +6 °С и от +27 до 
+33 °С соответственно. Другие представители умеренных пресных водоемов, в про-
цессе прохождения сезонных жизненных циклов, напротив, испытывают колебания 
температуры амплитудой до 40 °С. Некоторые из них, например, головешка-ротан 
Perccottus glenii Dybowski, 1877, в состоянии переносить достаточно низкую темпера-
туру (около 0 °С), иногда даже вмерзает в лед. В то же время, верхняя летальная гра-
ница жизнедеятельности серебряного карася Carassius auratus (Linnaeus, 1758), пред-
варительно акклимированного к температуре выше +30 °С, равняется +43,4 °С. А ряд 
североамериканских видов, обитающих вблизи горячих термальных источников, спо-
собны выдерживать и более высокую температуру.  

Рыб, как пойкилотермных животных, температура которых полностью зависит 
от температуры окружающей среды, классифицируют на эвритермных и стенотерм-
ных, тепло- и холодолюбивых. В зарубежной научной литературе рыб относят к экто-
термным животным. Вместе с тем, четких количественных критериев, которые позво-
ляют относить тот или иной вид, или ту или иную группу рыб к определенной катего-
рии по отношению к температуре, как ни странно, до сих пор не существует. Следует 
отметить и тот факт, что имеется ряд доказательств того, что рыбы «относительно» 
пойкилотермны. Так, у некоторых видов акул и тунцов температура тела в силу опре-
деленных физиологических приспособлений всегда выше, чем температура окружаю-
щей среды. Кроме того, в термоградиентных (то есть гетеротермальных) условиях сре-
ды, как в естественных водоемах, так и в экспериментальных лабораторных установ-
ках рыбы обладают способностью самопроизвольно избирать определенный диапазон 
температур. Этот диапазон, отличающийся от температуры предварительной акклима-
ции (в случае эксперимента), как правило, соответствует их оптимальным условиям 
питания, роста и воспроизводства. Таким образом, рыбы «стремятся» в градиенте тем-
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ператур к своему экологическому, а возможно, и к эволюционному оптимуму. Остает-
ся добавить, что существующие классификации рыб по их отношению к температуре – 
одному из важнейших абиотических факторов среды, недостаточно полны, часто ос-
нованы на качественных признаках и охватывают лишь небольшое количество видов. 

В конце XX и начале XXI веков, в водных экосистемах мира сложилась пара-
доксальная ситуация, при которой появились новые экологические риски для сущест-
вования как теплолюбивых, так и холодолюбивых видов рыб.  

Во-первых, это наличие тенденции к потеплению климата, а также тренд возрас-
тания температуры воды в водоемах, особенно в зоне умеренных и северных широт. 
Следует отметить, что в случае возможного изменения климата в сторону похолода-
ния, например, в случае определенных прогнозируемых изменений солнечной актив-
ности, ситуация может быть еще более критичной.  

Во-вторых, стремительный рост количества атомных и тепловых электростан-
ций, а также крупных промышленных объектов, технологически требующих огромных 
объемов воды для охлаждения. Это, в свою очередь, приводит к увеличению сброса 
сильно подогретой воды в реки, озера, водохранилища и моря и образованию много-
численных мест «термального загрязнения». В таких локальных (а иногда и далеко не 
локальных) участках водоемов температура воды в зоне умеренных широт возрастает 
выше критического порога +30 °С, после которого отмечены генотоксические и мута-
генные эффекты у ряда видов рыб.  

В-третьих, появление продолжительных периодов времени (более 1–2 месяцев), 
в течение которых температура водной среды становится аномально высокой. Пример – 
лето 2010 г. на территории России и других сопредельных стран, а также в других 
странах Европы, Северной и Южной Америки. В силу слабоизученного синэргическо-
го воздействия факторов среды (температура и содержание кислорода в воде, темпера-
тура и токсические вещества и др.) такие периоды чреваты летальным исходом для 
ряда пресноводных и морских видов рыб.  

В-четвертых, изменение отношений видов-вселенцев и аборигенных видов рыб. 
Долговременное изменение температуры воды может определять эффективность инва-
зии чужеродного вида в водоем. К успешному продвижению черноморско-каспийской 
тюльки Clupeonella cultriventris (Normann, 1840) из Каспийского моря на север России, 
в регион Рыбинского водохранилища и Белого озера, причастно и существенное уве-
личение температуры воды в период с 1995 по 2005 гг. Это же потепление привело 
практически к полному исчезновению из Рыбинского водохранилища европейской 
корюшки Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758), верхняя летальная температура которой 
ограничена порогом в +27 °С. К сожалению, проблема видов-вселенцев и их взаимоот-
ношений с аборигенными видами достаточно редко освещается в научной литературе с 
точки зрения влияния абиотических факторов, прежде всего, температуры.  

Температурные требования рыб определяются набором тех адаптаций, которые 
используются ими в различные периоды жизненного цикла. Существует несколько 
основных форм температурной адаптации. Первая – акклимация, связанная с компен-
саторными изменениями обмена веществ на клеточном уровне, начинающимися через 
несколько часов и завершающимися спустя 1–2 недели после начала воздействия. Вто-
рая – поведенческая терморегуляция или терморегуляционное поведение, то есть са-
мопроизвольный выбор оптимальных температурных условий (окончательно избирае-
мых температур) в термоградиентной среде. Третья – адаптация к кратковременному 
пребыванию в сублетальных температурах (у границ жизнедеятельности). При этом 
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механизмы приспособления к воздействию тепла и холода существенно различаются. 
И, наконец, четвертая, – оцепенение или «спячка», в процессе которой рыбы умерен-
ных широт зимой, тропических – летом, переживают неблагоприятные условия с ми-
нимальным расходованием накопленных во время нагула резервных веществ. Все ука-
занные формы адаптации находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Базовой фор-
мой считается акклимация, с участием которой происходят все другие формы темпера-
турных адаптаций.  

Из приведенных выше форм адаптаций две, вторая и третья, в последнее время 
особенно привлекают внимание исследователей в области гидробиологии, ихтиологии 
и экологии рыб. Экспериментальное определение количественных показателей окон-
чательно избираемых температур (ОИТ или конечный термопреферендум), а также 
верхних и нижних сублетальных и летальных температур (ВЛТ и НЛТ) позволяет су-
дить об оптимуме и пессимуме жизнедеятельности конкретного вида рыб. Данные 
температурные требования – конечный термопреферендум и летальные температуры, 
определяемые самыми разнообразными методами, в полной мере характеризуют от-
ношение рыб к температурному фактору внешней среды. Между ОИТ и эколого-
физиологическим оптимумом отмечается высокая степень корреляции. По сути конеч-
ный термопреферендум и температурный оптимум жизнедеятельности рыб – синони-
мы. ВЛТ и НЛТ характеризуют верхнюю и нижнюю границу жизнедеятельности вида.  

Разнообразие этих двух температурных характеристик у морских и пресновод-
ных рыб поразительно. Следует отметить, что различные семейства, обитающие в арк-
тических, антарктических, умеренных и тропических широтах, полностью заполняют 
весь температурный диапазон жизнедеятельности от низких до самых высоких темпе-
ратур. Виды разных семейств имеют различные оптимальные температурные ниши 
(оптимумы), а также разные значения ВЛТ и НЛТ. 

Как известно, сезонные жизненные циклы рыб представляют сложную цепь че-
редующихся и взаимосвязанных периодов размножения, нагула и зимовки. Темпера-
турные требования отдельной особи, популяции или вида в целом не остаются посто-
янными в разные сезоны года. Существуют виды, у которых летние и зимние показа-
тели ОИТ, ВЛТ и НЛТ близки по значениям. Для других видов характерна большая 
амплитуда этих показателей в зимний и летний сезоны. Значения ОИТ, ВЛТ и НЛТ у 
рыб закономерно изменяются в течение сменяющих друг друга периодов онтогенеза – 
эмбрионального, малькового, неполовозрелого и половозрелого организма, старения. 
В освоении термального пространства водоемов у рыб существенную роль играет су-
точная, а также популяционная изменчивость оптимальных и летальных температур-
ных характеристик рыб. Экспериментальное определение температурного оптимума и 
пессимума дает возможность количественно оценивать отношение видов к темпера-
турному фактору, что важно как в теоретическом, так и в практическом отношении. 
На основе этих данных возможно построение общей классификации видов рыб по их 
температурным характеристикам.  
Работа выполнена в рамках Программы Отделения биологических наук РАН “Биологические ресурсы России”.  
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ROLE OF ENVIRONMENT IN FORMATION OF THE DIVERSITY  
OF BIOTIC RELATIONS (BY EXAMPLE OF PARASITE – FISH)  

O. N. Davydov, L. J. Kurovskaja  
Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

В последние годы практически невозможно ограничить значительное распростра-
нение паразитов рыб. В первую очередь, это связано с интродукцией и акклиматизацией 
рыб на разных стадиях развития (от икры до производителей), ставшие главной причи-
ной вселения их паразитов в новые водные экосистемы (пруды, водохранилища и т. п.). 
Во-вторых, применения в аквакультуре рыб высоких плотностей посадки и поликульту-
ры создают оптимальные условия для процветания паразитов различных систематиче-
ских групп. В-третьих, усиление загрязнения поллютантами различного происхождения 
водных объектов приводит к экспансии паразитами несвойственных им хозяев. 

В настоящее время приоритетной задачей, хотя и известной ранее, но не решен-
ной на стыке смежных дисциплин, является изучение паразитов как экологических 
объектов и их жизнедеятельности в (на) организме рыб – хозяев под влиянием ком-
плекса абиотических и биотических факторов. 

Нами на основании проведенных исследований выделены пять наиболее значи-
мых факторов (евтрофикация, «тепловое» загрязнение, радионуклиды, поллютанты и 
биопатогены), играющих ведущую роль в регуляции паразито-хозяинных взаимоот-
ношений. Впервые даны характеристика современного состояния паразитофауны рыб 
(аборигенов и культивируемых) водных объектов Украины, а также проанализированы 
качественное и количественное разнообразия паразитов промысловых рыб Киевского 
водохранилища (Чернобыльская зона) за последние 40 лет. Установлено, что за дли-
тельный промежуток времени исчезают вместе с хозяевами – рыбами некоторые ос-
новные виды паразитов или уменьшается их количество, а вместо них получают сти-
мул к увеличению численности сопутствующие виды, более устойчивые к антропо-
генным загрязнениям. 

Специфические экологические условия, которые образовались в Киевском водо-
хранилище, отразились на видовом разнообразии и структуре паразитоценозов рыб. 
Показано формирование очагов болезней, среди которых доминируют лигулез и опи-
сторхоз у мирных рыб и опухолевые заболевания у хищных рыб. Установлена связь 
распространения болезней в зависимости от сезона, возраста и вида рыб, выловленных 
из водоема в районах с разным уровнем загрязнения. 

Одним из аспектов изучения экологии паразитов пресноводных рыб Украины и 
изменения ее разнообразия под влиянием разных факторов является определение со-
временной экспансии видами – как в границах исторического (природного) ареала, так 
и вне их, где они становятся новыми элементами в экосистемах. Формирование приро-
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доохранного мировоззрения в нашем обществе, особенно в последние годы, позволяет 
надеяться, что проблема «паразитарного загрязнения» рыбопромысловых водоемов, 
аквакультуры и т. п. будет решаться в единстве с другими вопросами сохранения и по-
вышения биологического разнообразия. В связи с этим, паразитологический монито-
ринг рыб чужеродных видов (специально или случайно интродуцированных, саморас-
селяющихся понто-каспийских) и особенностей их распространения в разных водных 
системах Украины важно и своевременно.  

Рассматриваемые группы чужеродных рыб могут быть носителями, а также на-
копителями опасных видов паразитов, заимствованных от аборигенной фауны рыб и 
представлять потенциальную угрозу при интродукции их в новые водоемы. Современ-
ное формирование фауны их паразитов происходит путем сохранения части паразитов-
вселенцев и полученных от культивируемых рыб. 

Представленные материалы позволяют формально констатировать насколько 
противоречивы и непредсказуемы могут быть изменения в паразитарном сообществе 
при «переселении» рыб из одного водоема (донор) в другой (реципиент). Паразиты-
вселенцы, попавшие в водную среду, могут вести себя по-разному: одни из них могут 
погибнуть под действием поллютантов и других факторов, вторые – неожиданным 
способом адаптироваться к новым условиям, третьи – вызвать массовую гибель рыб 
или стать причиной масштабных хронических заболеваний.  

Установлено, что темпы распространения паразитов, их качественное и количе-
ственное разнообразие дифференцируются по группам (видам) рыб – хозяев и водным 
экосистемам. Среди вселившихся в водоемы Украины чужеродных паразитов можно 
выделить виды, уже закончившие расселение (интродуцированные человеком) и виды, 
расселение которых еще продолжается (понто-каспийские). Проникновение в водные 
экосистемы Украины новых видов паразитов может продолжаться также естественным 
путем. Это связано с территориальным размещением водного пространства Украины – 
связь с бассейнами Азовского и Черного морей, Волги, реками Западной Европы.  

Специфической особенностью «паразитарного загрязнения», в отличие от хими-
ческого или теплового, является неограниченность во времени. Например, химическое 
загрязнение возможно регулировать совершенствованием методов очистки стоков, 
частичной утилизации отходов или попытаться полностью прекратить путем закрытия 
производства. Натурализовавшиеся виды интродуцированных или случайно попавших 
паразитов-вселенцев, как и их хозяев, из водных экосистем практически невозможно 
изъять, и они способны эволюционировать в новых условиях совместно с биотой. 

Вселение чужеродных паразитов наблюдается на любых фазах жизненного цикла. 
Чем меньше число категорий хозяев (дефинитивные и промежуточные) участвуют в раз-
витии паразита, тем проще условия натурализации. Вот почему среди паразитов-вселенцев 
преобладают виды с прямым циклом развития, для натурализации которых достаточен 
только специфичный дефинитивный вид хозяина, с которым заносится паразит. 

Богатство и разнообразие паразитических сообществ, как у одиночной особи, 
так и в популяциях хозяина, подвергаются регулярным циклическим флуктуациям в 
зависимости от экологических условий и способа жизни хозяина. Видовой состав па-
разитов изменяется на протяжении всей жизни хозяина – рыбы, что связано с топиче-
скими и трофическими связями последнего. Некоторые паразиты встречаются только у 
молодых особей, другие появляются по мере перехода хозяина к активной самостоя-
тельной жизни. На ранее исследованных материалах становления паразитофауны кар-
повых и осетровых рыб следует, что сохранение и существование их паразитарных 
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систем имеет за собой долгий путь взаимных развития и адаптаций, обусловленных 
естественным отбором (Давыдов и др., 2007; 2010; 2011). Причем, в одних случаях он 
представлен паразитами преимущественно узкой специфичности, а в других – стиму-
лировал формирование широкого круга хозяев. Паразиты с широкой специфичностью 
имеют больше возможностей экспансии и расширения своего ареала, чем специализи-
рованные виды, ограниченные лишь одним хозяином. Так, происходит, например, с 
цестодой ботриоцефалюс, окончательным хозяином которой являются более 40 видов 
рыб, а промежуточными хозяевами в разных регионах – около 10 видов циклопов. Это 
дает возможность ботриоцефалюсу замыкать цикл развития в разных по экологии вод-
ных экосистемах. Подобно формируется ареал цестоды лигула. Взрослые особи этого 
червя встречаются у рыбоядных птиц (10 видов). Процеркоидные и плероцеркоидные 
формы цестод инвазируют многочисленные виды промежуточных хозяев (циклопы, 
рыбы). Такая широкая способность к развитию в разных видах хозяев, возможная за-
мена одного вида хозяина другим являются обстоятельствами, которые способствова-
ли практически неограниченной экспансии указанных видов паразитов (космополиты). 
И хотя в некоторых наших исследованиях удалось выяснить ряд механизмов, которые 
лежат в основе рассматриваемых уровней специфичности паразитов, мы еще далеки до 
полного объяснения всех связанных с нею явлений.  

Прогнозируя изменения в эпизоотологическом и эпидемиологическом отноше-
ниях, связанные с паразитами рыб (аборигенов и культивируемых), следует ориенти-
роваться на выявление закономерности функционирования системы «паразит – хозя-
ин» в условиях антропогенного пресса. При загрязнении водоемов химическими ток-
сикантами снижается численность паразитов с прямым циклом развития – паразитиче-
ских инфузорий, моногеней, ракообразных и т. д. Вместе с тем евтрофикация и повы-
шение температурного режима водоемов способствуют увеличению количества мол-
люсков и зоопланктона – промежуточных хозяев разных групп цестод, трематод и не-
матод. В связи с этим создается возможность расширения ареала возбудителей опи-
сторхоза, клиностомоза, дифиллоботриоза и других опасных гельминтозоонозов. 

Данные литературы и собственных исследований свидетельствуют о том, что 
проблема реабилитации хозяев – рыб в загрязненной паразитами и токсикантами среде 
находятся еще на стадии разработки и далека от завершения. Начаты работы по поиску 
и созданию не только эффективных, но и экологически безопасных методов и техноло-
гий для профилактики паразитарных заболеваний рыб. Одновременно разрабатывают-
ся способы «очистки» среды обитания и рыб от различных загрязнений. При искусст-
венном разведении рыб необходимо восстановление естественных условий, оптималь-
но обеспечивающих динамическое равновесие в системе «паразит – хозяин». Решение 
важных задач при индустриальном рыбоводстве связано с необходимостью познания 
механизмов действия антропогенных факторов и разработки способов управления по-
пуляциями паразитов. Успех, достигнутый в этих направлениях, дает реальную и 
единственную надежду на получение дополнительной рыбопродукции. 
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MODERN CHARACTERISTIC OF PARASITES SPECIES  
COMPOSITION OF THE FISH-INVADERS 

O. N. Davydov, L. J. Kurovskaja  
Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Видами-интервентами являются эврибионтные виды, способные в результате 
увеличения численности их популяций и изменения условий обитания, в том числе под 
влиянием антропогенных факторов, активно и значительно расширить свой ареал. 
В настоящее время на Украине рыб-интервентов насчитывается 14 видов.  

В результате интервенции понто-каспийских видов рыб водоемов Украины зна-
чительно увеличилась их численность. Отличительной особенностью этих видов явля-
ется переход их из морской воды (лиманы, эстуарии Черного и Азовского морей) к 
существованию в пресной воде на протяжении жизненного цикла.  

Среди представителей понто-каспийской ихтиофауны наиболее изученными в 
паразитологическом аспекте являются сельдь черноморско-азовская, рыба-игла, атери-
на черноморская, бычки – кругляк, головач, кнут. Исследователи делают вывод о том, 
что неоднородность солености водных масс прибрежных акваторий морей Украины 
формируют смешанную ихтиопаразитофауну, которая включает как солоноватовод-
ные и морские, так и пресноводные виды паразитов.  

У понто-каспийской группы рыб Украины (14 видов) зарегистрирован 121 вид 
паразитов, относящихся к 58 семействам, 28 отрядам, 13 классам, 7 типам (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1. Количество систематических групп паразитов  
понто-каспийских видов рыб Украины  

Паразиты Рыбы тип класс отряд семейство вид 
Сельдь черноморско-азовская 5 8 11 18 25 
Пузанок черноморско-азовский 3 3 4 6 8 
Тюлька черноморско-азовская 2 2 2 2 2 
Колюшка многоиглая малая (южная) 2 2 2 2 4 
Колюшка трехиглая 4 7 8 8 11 
Игла пухлощекая 5 8 12 15 20 
Атерина черноморская 6 11 16 21 26 
Бычок длиннохвостый Книпповича 3 4 4 4 5 
Бычок-кругляк 6 10 20 32 51 
Бычок-головач 6 10 14 16 19 
Бычок-гонец 5 6 7 7 12 
Бычок-кнут 6 9 13 19 25 
Бычок-пуголовка звездчатая 1 2 2 2 2 
Перкарина черноморская 1 1 1 2 2 

Общее сходство групп 7 13 28 58 121 
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Таблица 2. Количество видов разных групп паразитов понто-каспийских рыб Украины 

Паразиты 
Рыбы 

вселенцы местные имеющие эпизоото-
логическое значение 

Сельдь черноморско-азовская 11 12 14 
Пузанок черноморско-азовский 1 7 2 
Тюлька черноморско-азовская 1 1 1 
Колюшка многоиглая малая (южная) – 4 – 
Колюшка трехиглая 1 10 4 
Игла пухлощекая 5 15 11 
Атерина черноморская 6 20 10 
Бычок длиннохвостый Книпповича – 5 4 
Бычок-кругляк 5 46 12 
Бычок-головач 1 18 8 
Бычок-гонец 2 10 7 
Бычок-кнут 2 23 4 
Бычок-пуголовка звездчатая – 2 2 
Перкарина черноморская 1 2 – 

 

Сельдь черноморско-азовская. Насчитывает 23 вида паразитов: инфузории – 2, 
моногенеи – 2, цестоды – 1, трематоды – 9 (метацеркарии – 3), нематоды – 1, скребни – 
2, ракообразные – 6, относящиеся к 18 семействам, 11 отрядам, 8 классам, 5 типам. 
Среди выявленных паразитов 11 видов вселенцев, 12 местных и 14 имеют эпизоотоло-
гическое значение. В фауне сельди черноморско-азовской преобладают паразиты со 
сложным циклом развития – 56,5 % (13 видов).  

Пузанок черноморско-азовский. Насчитывает 8 видов паразитов: инфузории – 3, 
моногенеи – 1, скребни – 4, относящихся к 6 семействам, 4 отрядам, 3 классам, 3 ти-
пам. Среди выявленных паразитов 1 вид – вселенец, 7 местных и 2 имеют эпизоотоло-
гическое значение. В фауне пузанка черноморско-азовского паразиты с прямым и 
сложным циклами развития составляют по 50 %.  

Тюлька черноморско-азовская. Насчитывает 2 вида паразитов (моногенея и скребень).  
Колюшка многоиглая малая (южная). Насчитывает 4 вида паразитов: инфузории – 

1, моногенеи – 3, относящиеся к 2 семействам, 2 отрядам, 2 классам, 2 типам. Среди 
выявленных паразитов 4 местных вида. В фауне колюшки многоиглой малой (южной) 
все паразиты с прямым циклом развития.  

Колюшка трехиглая. Насчитывает 11 видов паразитов: миксоспоридии – 2, мо-
ногенеи – 3, цестоды – 1, метацеркарии трематод – 1, скребни – 2, ракообразные – 2, 
относящиеся к 8 семействам, 8 отрядам, 7 классам, 4 типам. Среди выявленных пара-
зитов – 1 вид вселенец, 10 местных и 4 имеют эпизоотологическое значение. В фауне 
колюшки трехиглой преобладают паразиты с прямым циклом развития – 63,6 % 
(7 видов).  

Игла пухлощекая. Насчитывает 20 видов паразитов: миксоспоридии – 2, микро-
споридии – 1, инфузории – 4, моногенеи – 1, цестоды – 2, трематоды – 8 (метацеркарии – 
7), нематоды – 1, скребни – 1, относящиеся к 15 семействам, 12 отрядам, 8 классам, 
5 типам. Среди выявленных паразитов 5 видов вселенцев, 15 местных и 11 имеют эпи-
зоотологическое значение. В фауне иглы пухлощекой паразиты со сложным циклом 
развития составляют 60,0 % (12 видов).  

Атерина черноморская. Насчитывает 26 видов паразитов: микроспоридии – 1, 
миксоспоридии – 1, инфузории – 2, моногенеи – 3, цестоды – 1, метацеркарии трематод – 
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11, нематоды – 3, скребни – 1, ракообразные – 3, относящиеся к 21 семейству, 16 отря-
дам, 11 классам, 6 типам. Среди выявленных паразитов 6 видов вселенцев, 20 местных 
и 10 имеют эпизоотологическое значение. В фауне атерины черноморской преоблада-
ют паразиты со сложным циклом развития – 61,5 % (16 видов).  

Бычок длиннохвостый Книпповича. Насчитывает 5 видов паразитов: цестоды – 1, 
метацеркарии трематод – 2, скребни – 1, ракообразные – 1, относящиеся к 4 семейст-
вам, 4 отрядам, 4 классам, 3 типам. Среди выявленных паразитов 5 видов местных и 4 
имеют эпизоотологическое значение. В фауне бычка длиннохвостого Книпповича пре-
обладают паразиты со сложным циклом развития – 80,0 % (4 вида).  

Бычок-кругляк. Насчитывает 51 вид паразитов: миксоспоридии – 3, микроспори-
дии – 2, инфузории – 5, моногенеи – 3, цестоды – 4, трематоды – 14 (метацеркарии – 
11), нематоды – 10, скребни – 7, ракообразные – 3, относящиеся к 32 семействам, 
20 отрядам, 10 классам, 6 типам. Среди выявленных паразитов – 5 видов вселенцев, 
46 местных и 12 имеют эпизоотологическое значение. В фауне бычка-кругляка преоб-
ладают паразиты со сложным циклом развития – 68,6 % (35 видов).  

Бычок-головач. Насчитывает 19 видов паразитов: инфузории – 1, моногенеи – 1, 
цестоды – 3, трематоды – 7 (метацеркарии – 4), нематоды – 3, скребни – 2, моллюски – 
1, ракообразные – 1, относящиеся к 16 семействам, 14 отрядам, 10 классам, 6 типам. 
Среди выявленных паразитов 1 вид вселенец, 18 местных и 8 имеют эпизоотологиче-
ское значение. В фауне бычка-головача преобладают паразиты со сложным циклом 
развития – 78,9 % (15 видов).  

Бычок-гонец. Насчитывает 12 видов паразитов: микроспоридии – 2, инфузории – 
1, цестоды – 1, метацеркарии трематод – 3, нематоды – 2, ракообразные – 3, относя-
щиеся к 7 семействам, 7 отрядам, 6 классам, 5 типам. Среди выявленных паразитов 
2 вида вселенцев, 10 местных и 7 имеют эпизоотологическое значение. В фауне бычка-
гонца паразиты с прямым и сложным циклами развития составляют по 50,0 %.  

Бычок-кнут. Насчитывает 25 видов паразитов: микроспоридии – 1, инфузории – 
1, моногенеи – 1, цестоды – 3, трематоды – 7 (метацеркарии – 4), нематоды – 7, скребни – 
4, ракообразные – 1, относящиеся к 19 семействам, 13 отрядам, 9 классам, 6 типам. 
Среди выявленных паразитов 2 вида вселенцев, 23 местных и 4 имеют эпизоотологи-
ческое значение. В фауне бычка-кнута преобладают паразиты со сложным циклом раз-
вития – 84,0 % (21 вид).  

Бычок-пуголовка звездчачая. Насчитывает 2 вида паразитов: цестоды – 1 и мета-
церкарии трематод – 1, имеющие эпизоотологическое значение.  

Перкарина черноморская. Насчитывает 2 вида метацеркарий трематод, из кото-
рых 1 вид имеет эпизоотологическое и эпидемиологическое значение.  

Таким образом, у рыб-интервентов зарегистрировано 29 видов паразитов-
вселенцев, относящихся к 19 семействам, 13 отрядам, 9 классам, 5 типам. Среди пара-
зитов-вселенцев доминирующее положение занимают представители плоских червей – 
19 видов, нематоды – 2, ракообразные – 4, миксоспоридии и инфузории – по 2. Отсут-
ствуют паразиты-вселенцы – скребни и моллюски. Больше всего паразитов-вселенцев 
выявлено среди трематод – 16 видов. Эпизоотологическое значение имеют соответст-
венно 43 вида паразитов, среди которых доминирующее положение занимают пред-
ставители плоских червей, меньшим числом представлены ракообразные – 7 видов, 
нематоды – 2. Отсутствуют виды скребней и моллюсков, имеющие эпизоотологиче-
ское значение. У понто-каспийской фауны рыб преобладают паразиты со сложным 
циклом развития (78 видов), из которых 20 видов вселенцев и 29 имеют эпизоотологи-
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ческое значение. Паразиты с прямым циклом развития составляют 43 вида, из которых 
9 видов вселенцев и 14 имеют эпизоотологическое значение.  
 

УДК 591.524.111(282.247.326.8) 
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STRUCTURE AND SUCCESSION OF ZOOPERIPHYTON  
ON EXPERIMENTAL SUBSTRATES IN THE BAY “BALKA VILNA”  

OF ZAPORIZHZHYA RESERVOIR  

K. O. Dombrovskii  
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine, dombrov@yandex.ru 

У зв’язку із швидкими темпами зростання антропогенного навантаження на 
біосферу у цілому і на окремі її елементи (водні екосистеми – зокрема) проблема за-
хисту, збереження та відновлення водних ресурсів стала на теперішній час найакту-
альнішою. Для водосховищ дніпровського каскаду характерними стали досить високі 
темпи хімічного евтрофування, забруднення води неочищеними та недостатньо очи-
щеними промисловими та комунально-побутовими стоками, внаслідок чого екологічна 
ємність цих водних екосистем майже вичерпана, а природні процеси самоочищення 
пригнічено. Тому дослідження структури угруповань зооперифітону водосховищ 
дніпровського каскаду для оцінки їх екологічного стану відповідають Європейським 
критеріям щодо екологічного нормування поверхневих вод.  

Угруповання мікрозооперифітону досліджували з експериментальних де-
рев’яних субстратів, які експонували в літоральній зоні (на глибинах 0,5–1,0 м від по-
верхні води) у затоці Балка Вільна Запорізького водосховища упродовж липня–серпня 
2009 року. Як експериментальні субстрати використовували дерев’яні циліндричні 
бруски з найпоширеніших видів дерев (верба, клен), які зустрічаються у прибережній 
зоні водосховища. Експериментальні субстрати заздалегідь вирізали певної довжини та 
діаметру, з них знімали кору й упродовж тижня висушували перед тим, як установлю-
вати до водойм. Експонували експериментальні субстрати у водоймі за допомогою 
спеціальної конструкції (Шарапова, 2007), яка складається з металевого розбірного 
каркасу, до якого прикріпляли проволокою циліндричні бруски (на кожній проволоці 3 
субстрати). Площа експериментальних субстратів була наступною (S1 = 0,0212 м2, S2 = 
0,0235 м2, S3 = 0,025 м2). Перед встановленням експериментальних субстратів до во-
дойми їх заздалегідь маркували, щоб не переплутати де були кленові субстрати, а де 
бруски із верби. Частину експериментальних субстратів експонували у водоймі впро-
довж 34 діб, інші – 76 діб. При вилученні експериментальних субстратів із водойми їх 
знімали з проволоки не піднімаючи саму конструкцію із води. З метою збереження всіх 
організмів обростання, експериментальні субстрати під водою одразу переносили до 
поліетиленових пакетів (файли для паперу формату А4). Потім організми 
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мікрозооперифітону змивали водою з поверхні субстрату, а ті організми, які щільно 
були прикріплені до твердого субстрату, зчищали за допомогою щітки та змивали во-
дою. Зібраний матеріал фіксували 70 ° етиловим спиртом і досліджували у лабораторії. 
Встановлення кількісних показників виявлених організмів мікрозооперифітону у про-
бах перераховували на 1 м2 експериментального субстрату.  

Упродовж терміну експонування експериментальних субстратів у затоці 
відбувалось «цвітіння» води, а температура води коливалась у межах +22,0...+23,0 °С.  

За період дослідження на експериментальному субстраті з верби виявлено 
20 видів і форм організмів мікрозооперифітону, що належать до 6 груп. Коловертки 
представлені 13 таксонами, кладоцери – 3, інші групи (копеподи, олігохети, нематоди, 
гідри) – 1 таксоном. Чисельність мікрозооперифітону після першого терміну експону-
вання на цьому субстраті складала 18 296–21 880 екз./м2, а після другого терміну – 
10 940–30 940 екз./м2.  

На кленовому експериментальному субстраті виявлено 26 видів і форм організмів 
обростання, представлених 7 групами. Коловертки – 17 таксонів, кладоцери – 3 види, 
копеподи – 2, інші групи (олігохети, нематоди, личинки хірономід, велігери двостулко-
вих молюсків) – по 1 таксону. Кількість організмів мікрозооперифітону на цих експери-
ментальних субстратах також змінювалася у часі і була меншою у другий термін експо-
нування на відміну від першого терміну. Чисельність організмів обростання кленового 
субстрату – у межах 21 400–57 685 та 13 205–14 337 екз./м2, відповідно.  

В угрупованнях мікрозооперифітону на досліджених експериментальних суб-
стратах виявлено 4 екологічні групи гідробіонтів, які відрізняються за трофічною 
спеціалізацією. За способом живлення організми мікрозооперифітону відносились до 
бактеріо-детрито-фітопланктофагів, бактеріо-фітопланктофагів, спеціалізованих дет-
ритофагів і спеціалізованих бактеріо-детритофагів.  

Розвиток домінантних груп мікрозооперифітону розглядався з використанням 
індексу домінування (Палий, 1961), значення якого залежить від об’єму та частоти 
зустрічальності виду в угрупованні. На двох експериментальних субстратах після 34-
добового експонування у водоймі в угрупуваннях мікрозооперифітону домінували ко-
ловертки. Серед них переважали Bdelloidea gen. sp. та Philodina sp. – індекс 
домінування 51,7 та 15,5, відповідно.  

Розвиток обростання на експериментальних субстратах із верби та клену через 
76 діб експонування характеризувався чітко вираженим домінуванням фітофільної не-
матоди в поліміксному угрупуванні мікрозооперифітону. Індекс домінування нематоди 
на кленовому субстраті підвищився з 4,3 (перший термін експонування) до 66,7 (дру-
гий термін експонування). Субдомінантами в угрупуваннях мікрозооперифітону на 
обох експериментальних субстратах були коловертки: на субстраті з верби – це 
Bdelloidea gen. sp., а на кленовому субстраті – Lecane (Monostyla) cornuta (Muller, 1786). 
Індекс домінування цих коловерток – 12,1 та 11,1, відповідно.  

Таким чином, експериментальні субстрати у затоці Балка Вільна Запорізького 
водосховища обростали наступним чином: спочатку вони вкривалися нитчастими во-
доростями. Потім формувались угрупування мікрозооперифітону з максимальним ви-
довим різноманіттям, чисельністю та біомасою. В угрупованнях мікрозооперифітону 
на першому етапі експонування домінували винятково коловертки Bdelloidea gen. sp. 
та Philodina sp. У подальшому домінуюче положення займали фітофільні нематоди, а 
чисельність коловерток у середньому знижувалась у 7–40 разів. Видове різноманіття 
угруповань мікрозооперифітону експериментальних субстратів також зменшувалось. 
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Зменшення середньої чисельності та біомаси угруповань мікрозооперифітону 
досліджених субстратів, можна пояснити масовим «цвітінням» води у затоці, процеса-
ми розкладання синьо-зелених водоростей і погіршенням якості води.  
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Різні ферментні системи, у тому числі естеролітичні, широко використовуються 
як маркери в дослідженнях популяцій тварин. Поліморфізму естераз у риб присвячено 
багато досліджень, але даних про його молекулярні та генетичні основи поки що не-
достатньо. Дослідження бичка-сурмана Neogobius cephalargoides Pinchuk, 1976 станов-
лять значний інтерес у зв’язку з тим, що донедавна цей вид об’єднували в одну систе-
матичну одиницю разом із бичком-ратаном N. ratan (Nordmann, 1840). Тому зали-
шається не з’ясованою внутрішньовидова структура цього виду. Мета даної роботи – 
охарактеризувати органо-тканинний поліморфізм і експресію естераз у бичка-сурмана 
в Одеській затоці.  

Матеріалом для вивчення електрофоретичних спектрів тканинних естераз були 
самці та самки бичка-сурмана. Рибу виловлювали в Одеській затоці (Чорне море) в 
районі Малого Фонтана в літньо-осінній сезон 2008 року (120 екз.). Досліджували 
трирічних особин однієї розмірно-масової категорії. Рибу заморожували та зберігали 
до моменту проведення аналізу при температурі –20 °С. Перед експериментом ма-
теріал дефростували, виділяли органи риб і гомогенізували їх у середовищі 0,1 М 
гліцин-NaOH буферу (рН 9,0) з 1 % тритоном Х-100. Приготовлені гомогенати цен-
трифугували протягом 15 хвилин при 12 000 об./хв. на холоді, після чого отримані ек-
стракти використовували для електрофоретичного розділення естераз, які в них 
містилися. У даному дослідженні для розділення білків кислої природи застосовували 
варіант лужного електрофорезу у системі трис-гліцинового буферу (рН 8,3) за систе-
мою Davis (1964). Розділяюча фаза носія являла собою пластинчастий блок із концен-
трацією поліакриламідного гелю 7 %. Перед внесенням у слоти 10 мкл зразку 
змішували з 5 мкл 0,01 % розчину бромфенолового синього (використовували як 
лідируючий барвник), що містив 60 % сахарози. Електрофорез проводили при силі 
струму 20 мА із розрахунку на один гелевий блок. Для виявлення молекулярних форм 
естераз використовували модифіковану методику, описану Л. І. Корочкіним (1977). 
Про місцезнаходження ферменту в гелі судили за результатами проведення в м’яких 
умовах (рН 7,4) реакції одночасного азосполучення. Із метою виявлення зон локалізації 
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естераз в гелі гідроліз ефірів проводили за присутності діазонія – синього міцного RR, 
який вступає з нафтоловими продуктами у реакцію одночасного азосполучення, що 
призводить до утворення нерозчинного азобарвника. Інкубаційне середовище для 
фіксованого в гелі ферменту готували в 0,1 М фосфат-фосфатному буфері (рН 7,4). 
Субстратом був α-нафтилпропіонат. Кількісну оцінку електрофореграм проводили, 
використовуючи спеціальну комп’ютерну програму «АнаИС». Про експресію виявле-
них естераз судили за показниками оптичної щільності (ΔDo, відносні одиниці) 
відповідних ферментутримуючих зон гелевого блоку. Отримані первинні дані, що 
відображають рівень активності досліджуваних ферментів, обробляли статистично.  

Для оцінки внутрішньопопуляційних процесів важливі чіткі знання з органо-
тканинного поліморфізму обраної ферментної системи. Тому у наших дослідженнях 
порівняно поліморфізм і експресію естераз тканин різних органів бичка-сурмана: зяб-
рових пелюсток, кістякових м’язів, кишечника, печінки та гонад. Усі виявлені на елек-
трофореграмах ізоформи естераз за їх електрофоретичною рухливістю можна 
розділити на чотири групи. Перша група – найбільш електрофоретично рухлива (Rf = 
0,680) і одночасно має досить невелику експресивність. Друга та третя групи у 
більшості органів бичків представлені двома фракціями: однією рухливішою (F) і дру-
гою менш рухливою (S). Четверту групу складають ізоформи, які мають нафтилацетаз-
ну та ліпазну активність. Це група найменш рухливих форм естераз (Rf від 0,120 до 
0,150), які мають велику молекулярну масу. Інші групи естераз ліпазної активності не 
проявляють.  

Естерази зябрової тканини представлені чотирма головними групами зі 
стабільними для кожного ферменту значеннями Rf. Найбільшу активність виявляла 
третя група, представлена двома фракціями (Rf 0,260 і 0,280). Показник оптичної 
щільності в данному випадку для самців і самок досягав 1,900 і 1,770 відповідно. Най-
меншу активність виявляла перша група ферментів. Вона – найбільш електрофоретич-
но рухлива (Rf = 0,680), але оптична щільність не перевищує 0,273. Як і у випадку зяб-
рових пелюсток, у м’язовій тканині виявлено чотири близькі за електрофоретичною 
рухливістю групи естераз. Однак необхідно зазначити, що всі фракції ферментів 
м’язової тканини проявляють нижчу активність (максимальне значення активності не 
перевищувало 0,575), а в окремих випадках представлені практично слідовими 
кількостями. Найбагатший за різноманіттям ізоформ досліджених ферментів – спектр 
гонадальної тканини. Крім фракцій, ідентичних фракціям зябрових і м’язових 
ізоензимів, спостерігаються й унікальні компоненти. Однак значна активність мало-
рухливих фракцій нерідко ускладнює ідентифікацію окремих ізоформ, що позна-
чається на якості аналізу. Необхідно зазначити, що ця тканина також зазнає суттєвих 
змін відповідно до віку риб, а також сезону. Тому її використання може ускладнити 
проведення вивчення внутрішньопопуляційної структури, а також внести значну по-
милку. Тканини кишечника та печінки характеризуються найвищою активністю есте-
раз: для печінки показники активності основних форм ферментів коливалися у межах 
2,220–3,100. Однак різноманіття їх значно поступається м’язам і зябрам. Зокрема, у 
них відсутній поділ груп естераз на дві фракції.  

Як свідчать отримані дані, спостерігаються суттєві кількісні, а у випадку гонад – 
також і якісні відмінності ізоформ естераз у риб різної статі. У самців кругляка у пере-
важній більшості органів спостерігається вища активність ферментів, ніж у самок. 
У випадку тканин гонад самок на електрофореграмах наявні лише три смуги, тоді як у 
спектрах гонад самців їх виявлено сім. У гонадах самок бичків третя група естераз вза-
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галі відсутня, а решта форм представлена лише однією S або F фракцією. На відміну 
від самців, у тканинах м’язів самок кількість ізоформ естераз менша. В інших 
досліджених органах кількість форм ферменту у риб обох статей співпадає, але 
кількісні показники експресії дуже різняться. За винятком двох форм естераз, що на-
лежать гонадам і печінці, експресія всіх інших ізоформ естераз у особин різної статі 
достовірно відрізняється, причому, як правило, у самок вона значно менша.  

Отримані результати дають можливість прийти до висновку, що з усіх 
досліджених органів найсприятливішими для вивчення внутрішньовидового 
різноманіття системи естераз бичка-сурмана є зяброві пелюстки. Чіткий поділ окремих 
ізоформ ферментів цієї тканини на шість смуг, їх висока активність, легкість 
ідентифікації окремих форм, їх гетерогенність за різних умов та інші чинники дозво-
ляють вважати зяброву тканину зручною для подальшого вивчення внутрішньовидової 
мінливості бичка-сурмана.  

Отримані результати відображають окремі біохімічні ознаки фенотипу бичка-
сурмана та можуть бути використані як при здійсненні моніторингу динамічних про-
цесів, що відбуваються у популяціях цього виду в екологічній системі Одеської затоки, 
так і для проведення порівняльного аналізу під час вивчення споріднених популяцій і 
окремих видів роду Neogobius.  
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Stone moroco Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) (Cypriniformes, 
Cyprinidae) there is an alien species actively expanding areal. A native areal of a species are 
water bodies of basin Amur R., Mongolia (Buir-Nuur L.), rivers of the western coast of sea of 
Japan and Japan, rivers of Southwest Asia (Nichols, 1943; Nikolsky, 1956; Atlas …, 2003). 
The stone moroco was naturalized in water bodies of Central Asia and Europe as a result of 
inadvertent introduction.  

The stone moroco is a small fish, length 80–100 mm, 120 mm are rare. A body is 
prolate. A mouth is upper and small. Barbs are not present. D III 6–7, A III 5–6, ll 35–39. Rak-
ers are 8–10. Pharyngeal teeth is single-row, 5–5. The total of vertebras is 33–37. In a natural 
part of an areal, six subspecies of the stone moroco have been described on the basis of 
strongly varying plastic characteristic (height of a body, interorbital distance) and even col-
ouring of a body. But diagnostics has been complicated to accounting attributes (quantity of 
scales in a lateral line). The significant differentiation of the stone moroco to plastic attributes 
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is caused by high ecological and morphological intraspecific plasticity, existence of geo-
graphical forms and also with the phenomenon of a sexual dimorphism and age changes. 
Now the taxonomic status of subspecies of the stone moroco is not examined. In Japan P. parva 
inhabits together with P. pumila. These two species can hybridize (Konishi et al., 2003).  

Practical value of the stone moroco is insignificant. It is a trophic part in trophic chains 
of Far East predatory fishes. Its role in a feeding predators is negligible because of young 
fishes are gregarious behaviour, fish protection of laying and a primary habitation of adult 
fishes to shoals. The part of the stone moroco in a feeding underyearlings of a pike perch can 
reach 50 % and more in conditions of delution in a pond. The stone moroco is the competitor 
in a feeding commercial fishes. The stone moroco is capable to eat calf and larvae of com-
mercial fishes. The stone moroco awakely eats mixed fodder in fish farmings. There are data 
(Trombitsky, Kahovsky, 1987), that it can attack young fishes of silver carps and cupids: it 
damages integuments and fins of fishes that results in development of a consecutive infection 
and can produce death of young fishes in fishing ponds. Occasionally the stone moroco is 
used in sports fishery as a nozzle for predatory fishes.  

Modern dilating of areal of the stone moroco is concerned with its inadvertent intro-
duction at works on acclimatization of Far East trade species of fishes in water bodies of Cen-
tral Asia, austral ranges of Russia, Caucasus, Ukraine and the countries of East and South 
Europe started from the end of 1950th years.  

The stone moroco for the first time is found out in 1972 in fishing ponds of the Dni-
ester River on Ukraine (Kozlov, 1974). The find of the stone moroco in a basin Dnepr River 
and the Ukrainian part of the Danube River occurs practically simultaneously. Presumably, 
the stone moroco has appeared in these water bodies owing to inadvertent introduction at ac-
climatization of Far East phytivorous fishes (Weber, 1984). At the present moment the stone 
moroco is marked in a compound of fish fauna of the Tisa River (Movchan, 2000), and rivers 
of the Kiev region (Sabodash et al., 2001), right inflow of Dnepr River – Ros River (Kut-
sokon, 2010) and water bodies of Crimea (Boltachov et al., 2006). The big population of the 
stone moroco exists in Dnieper water reservoir, where it reaches big sizes – up to 110 mm (by 
results of 2006). The fragmentary data are available about a finding of the stone moroco in 
water bodies of Lithuania (Movchan, Smirnov, 1981) and Belarus, in a basin Pripyat river 
(Kunitsky, Plyuta, 1999).  

Inadvertent introduction of the stone moroco in water bodies of East and Austral 
Europe has been carried out in the beginning of 1960th (Register …, 1981). For the first time 
the stone moroco has been casually delivered together with young fishes of the grass carp 
from a basin Yangtze River. (China) in fishing ponds of Romania (Banarescu, 1964). The 
second center of occurrence P. parva in water bodies of the East Europe was the lake Skadar-
skoe which is taking place on border of Montenegro and Albania, where the stone moroco has 
been strange in 1972 as fodder object for predatory fishes. By 1977 it on Skadarsk limnetic 
system is settled in lake Sasko and Bojana River. By the end of 1970th years through small 
river Ljubomir the stone moroco penetrate into the Velika Morava River, concerning to a 
river basin area of Danube R. Further this species is marked practically in all countries of 
Balkan peninsula: Croatia (inundated water bodies in basin of Danube R.), Slovenia (basin of 
Sava R.), Macedonia (lake Prespa), Bulgaria (fishing ponds on Danube R. near of Rusa city) 
(Karabanov et al., 2010).  

In 1980–1990 there is an awake moving the stone moroco in the western direction 
through the R. Danube. Stone moroco is marked in the majority of water bodies of Romania 
(Banarescu, 1990), whence further on a basin river Danube this species has penetrated into 
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water bodies of Hungary (Register …, 1981). From Hungary, presumably with a seeding of 
phytivorous fishes, the stone moroco has got in water bodies of Poland (Kotusz, Witkowski, 
1998). However there are data, that the stone moroco was settled on water bodies of Lithua-
nia, Poland and Bulgaria from the Ukrainian populations (quoted on: Wildekamp et al., 
1997). In our opinion, its appearance in these countries was consequence not only self-
movings, but also inadvertent an introduction with a seeding of food fishes. The second path 
seems even to more probable if to take into account awakely spent works on acclimatization 
and a fish farming in second half XX century among countries – members the CMEA. At the 
same time, how there was a moving the stone moroco, during the present moment it has taken 
the place in an ecosystem of lakes of Poland and is a stable component of their fish fauna 
(Kapusta, 2004). The further progression of the stone moroco to the West of Europe is linked 
to water system Danube – Rhine. In territory of former Czechoslovakia the stone moroco is 
marked in 1974 in Czech part of the Tisa River (Zitnan, Holcik, 1976). Later the stone mo-
roco is described for water bodies both Slovakia (Enenkl, 1977), and Czechia (Jankovsky, 
1983). Further it is marked, that the stone moroco becomes a prevalent species in territory of 
former Czechoslovakia and is a numerous and important functional component into water 
ecosystems (Barus et al., 1984; Kosko et al., 2005; Lusk et al., 2005). From Danube the stone 
moroco, probably, inpours on territory of Austria where to its occurrence it is not given due 
attention and by the moment of detection in 1982 the stone moroco forms the big populations 
in territory of the country (Weber, 1984). The further occurrence of the stone moroco is con-
nected to system of the rivers Elba and Rhine (Gaumert, Elbe, 2000).  

Basing on the above-stated data it is possible to ascertain, that the stone moroco con-
tinues active expansion on water bodies of Eurasia. Undoubtedly, that so huge dilating of an 
areal of this species is connected to its’ high ecological plasticity. Both literary, and our data, 
testify, that the stone moroco easily tolerates deficiency of oxygen and summer high tempera-
ture of water, living in coastal shallow zone of water bodies. Also this species has the big re-
productive potential as has a high fertility and indiscriminateness to a spawning substratum, 
fractional spawning and a short life cycle. If the assumption of guarding of laying by the male 
it even more raises probability of a survival rate of young fishes is true. On our supervision 
concordant results to the literary data, young fishes of the stone moroco form the gregarious 
clumps which are settling down on shallow fields that allows young fishes to lower oppres-
sion of predators. As adaptation to a gregarious mode of life a young fish have along the body 
a dark longitudinal side strip. On our supervision, this strip is kept at the majority of mature 
fishes, that, probably, testifies to gregarious behaviour of the stone moroco during all its’ life. 
Our supervision do not confirm literary data about salt and cold resistance of these fishes 
though the high ecological plasticity of a species can assume presence of the conforming abo-
riginal forms. To all this it is necessary to add: wide spectrum of fish’s feeding – from a zoo-
plankton, a benthos, artificial forages and a detritis, before eating fins and integuments of 
other fishes, and also consumption of spawn and young fishes and cannibalism. So high 
adaptable potential promotes fast development of new habitals of fishes.  

The areal of the stone moroco has precise longitudinal extent. The average temperature 
of region where the stone moroco forms large populations, on the average compounds +4 ºС, 
thus minimal winter temperature seldom alight below –10 ºС. In more severe conditions of 
habitat of the stone moroco are dated or for water bodies with appreciable human impact and 
thermal pollution, or to fish farmings. For extirpation with the stone moroco in ponds, the 
possible measure of extirpation could be "rotation" of a grown fishes, that is after utilization 
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of a pond for cultivation of nonpredatory fishes by the following landing stuffs the young 
fishes of predators should serve.  

Undoubtedly, that so fast and aggressive moving of the stone moroco on water bodies 
of Eurasia requires steadfast attention and the rigid control of its numerosity and occurrence 
from the side of humans.  
This study was financially supported by President of the Russian Federation Program for Support of Young Scientists (grant 
no. MK-1793.2011.4). 
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При изучении биоразнообразия большое внимание уделяется «чувствительным» 
компонентам экосистем, особенно уязвимым к различным формам антропогенного 
воздействия. Именно такие сообщества преобладают в акватории Карадагского при-
родного заповедника НАНУ. Здесь представлен минимально нарушенный охраняемый 
природный комплекс со своим уникальным видовым составом. Разнообразие и струк-
тура заповедных сообществ являются эталонными и представляют большой интерес 
для изучения.  

Зарослевые сообщества прибрежной акватории от уреза воды до глубин 10–15 м 
имеют наиболее динамичную структуру, поскольку находятся под прессом не только 
природных, но и антропогенных факторов. Прибрежные зарослевые сообщества пер-
выми реагируют на незначительные изменения среды, выступая тем самым элементар-
ными биоиндикаторами. Сборы беспозвоночных в зарослях водорослей, выполнены в 
июне 2010 года по 6 трансектам (Лягушачья бухта, Сердоликовая бухта, скала Золотые 
ворота, Пуццолановая бухта, скала Левинсона-Лессинга и скала Кузьмичевы камни). 
Пробы отбирали дайверы на глубинах 3, 6 и 9 м по общепринятой методике (Макка-
веева, 1979). Численность и биомасса приведены к килограмму массы водорослей. 
Флора водорослей Карадага насчитывает 169 видов (Костенко, 1989). Здесь, как и 
вдоль большинства скалистых берегов Крыма, доминирует по численности бурая во-
доросль семейства Sargassaceae – цистозира, которая представлена двумя видами – 
Cystoseira barbata и C. crinita. Зарослеобразующий макрофит – цистозира – является 
эдификатором для всей прибрежной экосистемы Черного моря и имеет наиболее бога-
тое и разнообразное население беспозвоночных организмов у заповедных берегов 
Крыма. В настоящее время регистрируется уменьшение ареалов олигосапробных ви-
дов водорослей. Происходит возрастание биомассы видов с широкой экологической 
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амплитудой (Cladostephus verticillatus, Zanardinia prototypus). Снизилось участие оли-
госапробных видов (Phyllophora nervosa, Polysiphonia subulifera, Codium и другие). 
На глубинах 3–9 м практически повсеместно зарегистрированы полисапробные виды 
Ulva rigida и Cladophora sp., ранее находимые крайне редко. Отмечено практически 
полное отсутствие водорослей на глубинах 12 м.  

Зообентос и эпифитон изучен в зарослях 29 видов зарегистрированных водорос-
лей. Среди компонентов зооценоза выявлено 48 видов беспозвоночных, относящихся к 
7 типам и 11 классам. Максимальное число видов регистрируется на глубине 3–6 м. 
Преобладающей группой по видовому разнообразию являются ракообразные (Crusta-
cea), которые составляют 62 % от общего числа видов. Их наибольшее разнообразие 
представлено в Лягушачьей и Пуццолановой бухтах. Часто встречаемыми видами яв-
ляются Apherusa bispinosa, Synisoma capito, Jassa ocia, Caprella acanthifera ferox. 
Они не достигают высокой биомассы, но очень важны как кормовые объекты для рыб.  

По численности и биомассе доминирующей группой являются моллюски, пред-
ставленные классами Bivalvia и Gastropoda (11 видов, 24 %). Основной вклад в биомас-
су населения цистозиры дают двустворчатые (4 вида) при доминировании митилид. 
Относясь по типу питания к сестонофагам-фильтраторам, они участвуют в процессах 
самоочищения прибрежных вод. Доминирующим видом является Mytilaster lineatus, 
имеющий 75 % встречаемость с максимальной численностью на глубине 6 м в Лягу-
шачьей бухте (124,5 экз./кг). На скалах и водорослях практически исчезли мидии (Myti-
lus galloprovincialis), но при этом часто регистрируется хищный моллюск рапана (Ra-
pana venosa). Живые мидии редки и имеют небольшие размеры. Наблюдается интен-
сивное выедание этого промыслового моллюска рапанами. Не обнаружены хитоновые 
моллюски. Основу видового разнообразия моллюсков в зарослях водорослей состав-
ляют гастроподы (7 видов). Моллюск Tricolia pullus является субдоминантом и преоб-
ладает на створах с рыхлыми грунтами (в Сердоликовой и Лягушачьей бухтах). Мак-
симальная численность для триколии зафиксирована в Лягушачьей бухте на глубине 9 
м (21,9 экз./кг). Высокий процент встречаемости имеют Rissoa splendida и Bittium re-
ticulatum на глубинах 6 и 9 м. Cyclope donovani – биоиндикатор загрязнения, на мелко-
водье отмечен единично, но практически повсеместно, что косвенно указывает на на-
личие органики.  

Среди полихет чаще встречаются виды из семейства Nereidae. Все полихеты со-
ставляют 8 % от общего количества видов. Эта группа беспозвоночных также является 
пищей для мальков рыб. Наиболее часто регистрируются Perinereis cultrifera и Platyne-
reis dumerilii.  

В 2010 году в изучаемом регионе наблюдается существенное уменьшение 
(в 3 раза) видового разнообразия всех обитателей зарослей водорослей. Главной при-
чиной изменения видового состава водорослей и макрозообентоса являются наблю-
даемые процессы антропогенного эвтрофирования. 
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Внаслідок органічного, хімічного та теплового забруднення водних екосистем 
порушується режим середовища перебування багатьох гідробіонтів. До найпоширені-
ших токсикантів водойм України належать іони важких металів, фенол і амоніак. 
У поверхневі води важки метали можуть надходити зі стічними водами 
гірничозбагачувальних комбінатів, металургійних заводів (Романенко, 2005). Феноли 
потрапляють у водойми зі стоком підприємств нафтопереробної, лісохімічної, кок-
сохімічної промисловостей, а також при переробці нехарчового рослинного продукту 
целюлозно-паперових заводів (Вяткина, 2007). А вимивання з полів, надходження 
стічних вод тваринницьких комплексів, комунально-побутових і промислових стічних 
вод, призводять до збільшення амоніаку у водних екосистемах.  

Один з основних промислових об’єктів рибництва – короп лускатий (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758), постійний мешканець ставків природного та штучного поход-
ження, а також річки Десна. Основні дослідження впливу токсичних речовин на ор-
ганізм риб спрямовані на оцінку накопичення токсикантів у тканинах (Ситник, 2009), 
дії полютантів на морфологічні та біохімічні характеристики. Важливий показник 
морфологічних досліджень – вміст вологи або вміст сухої речовини. Тому мета нашої 
роботи – оцінити дію токсикантів різної хімічної природи на вміст вологи у тканинах 
коропа в умовах зимового голодування.  

Дослідження проводили в лабораторних умовах на дворічках коропа лускатого 
(Cyprinus carpio L.), вагою 200–250 г. Риб тримали у 200-літрових акваріумах із 
відстояною водопровідною водою. Рибу розміщували з розрахунку 1 екз. на 40 л води, 
в умовах стандартного газового та гідрохімічного режимів. Величина рН коливалась у 
межах 7,6–7,8, вміст кисню – 7,0–8,0 мг/л, вуглекислого газу – 2,2–2,8 мг/л, температу-
ру в акваріумах, у яких утримували контрольних і дослідних риб підтримували близь-
кою до природної залежно від пори року. Умови інтоксикації моделювали шляхом 
внесення до води акваріумів, де знаходилися дослідні групи риб, буферної суміші 
NH4OH + NH4Cl, фенолу, відповідних солей MnCl2·4H2O, ZnSO4·7H2O, CuSO4·5H2O, 
Pb(NO3)2. Період аклімації становив 14 діб. Згідно поставлених завдань для 
дослідження відбирали тканини білих м’язів спини, передньої долі печінки, зябра та 
мозок. Отриманий матеріал висушували у сушильній шафі до сталої ваги. Вміст сухої 
речовини визначали у відсотках (%).  
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Аналіз тканин коропа виявив, що кількість вологи залежить від тканини (табл. 1) 
та періоду зимового голодування.  

 

Таблиця 1. Вміст вологи (%) у тканинах коропа у різні періоди зимівлі 

Орган Жовтень – листопад Грудень – січень Лютий – березень 
Печінка 75,6 ± 1,3 79,7 ± 1,6 81,6 ± 1,0 
М’язи 81,0 ± 1,0 85,7 ± 2,2 88,0 ± 1,6 
Зябра 83,7 ± 1,4 85,3 ± 0,7 86,6 ± 1,3 
Мозок 78,2 ± 0,5 79,6 ± 1,1 80,2 ± 0,7 

 

Більший вміст вологи на початку голодування спостерігається у зябрах, менший – 
у м’язовій тканині. Вологість печінки складала 75,6 %. Досліджувані тканини в поряд-
ку зменшення вмісту вологи на початку зимівлі можна розташувати так: «зябра – м’язи 
– мозок – печінка». У грудні – січні показники починають змінюватись: вміст вологи у 
печінці зростає і дорівнює кількості вологи у мозку. У кінці зимового голодування 
(лютий – березень) вміст вологи у тканинах коропа можна представити наступним 
ланцюгом в порядку зменшення: «м’язи – зябра – печінка – мозок». Отже, у процесі 
зимового голодування найбільші зміни вмісту вологи спостерігаються в м’язовій тка-
нині. Це зростання вмісту вологи у м’язах можна пояснити використанням білків для 
енергетичних потреб. Подібні зміни виявлено К. Ф. Сорвачовим (1985), який 
досліджував голодування C. carpio L. при температурі +12...+15 °С: вміст вологи у 
м’язах становив 88 %. Найменші зміни протягом зимівлі відбуваються у мозку.  

 

Таблиця 2. Вміст вологи (%) у тканинах коропа за дії іонів цинку, міді та амоніаку 

Орган Контроль Zn2+ Cu2+ Амоніак 
Печінка 79,7 ± 1,6 78,6 ± 0,6 81,3 ± 1,4 80,6 ± 1,1 
М’язи 85,7 ± 2,2 87,2 ± 0,7 87,8 ± 1,2 85,0 ± 0,6 
Зябра 85,3 ± 0,7 83,7 ± 1,1 84,9 ± 0,5 85,2 ± 0,9 
Мозок 79,6 ± 1,1 78,9 ± 1,2 79,2 ± 0,8 79,4 ± 1,6 

 

Результати експерименту стосовно впливу токсичних речовин на вміст вологи у 
різних тканинах коропа показали (табл. 2, 3), що істотних змін не спостерігалось. За дії 
таких токсикантів, як амоніак, манган, мідь і фенол відбувалось збільшення вмісту во-
логи у тканинах печінки. Лише іони цинку, які знаходились у водному середовищі, 
навпаки, зменшували досліджуваний показник (78,6 ± 0,6 % – дослід, проти 79,7 ± 1,6 – 
контроль). Тканини мозку та м’язів риб найменше піддаються дії токсикантів. У м’язо-
вій тканині коропа амоніак та іони мангану не впливали на вміст вологи. Фенол і йони 
свинцю сприяли збільшенню досліджуваного показника на 2,4 і 2,1 % відповідно.  

 

Таблиця 3. Вміст вологи (%) у тканинах коропа  
при інтоксикації важкими металами та фенолом  

Орган Контроль Pb2+ Мn2+ Фенол 
Печінка 75,6 ± 1,3 77,7 ± 3,6 80,0 ± 3,0 78,0 ± 4,0 
М’язи 81,0 ± 1,0 79,7 ± 0,7 81,0 ± 1,0 81,6 ± 0,6 
Зябра 83,7 ± 1,4 85,3 ± 0,7 83,4 ± 1,3 84,7 ± 4,3 
Мозок 78,2 ± 0,5 78,9 ± 1,2 75,2 ± 2,5 78,7 ± 2,1 

 

При дослідженні зябрового апарату коропа за дії токсикантів різної хімічної при-
роди, які містяться у водному середовищі, встановлено, що реакція – відповідь була не-
однозначною. Амоніак не викликав змін. Іони біогенних металів, мангану та цинку, 
зменшували вміст вологи, а свинець і фенол мали протилежний ефект. Таким чином, 
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серед досліджуваних токсикантів (2ПДК) найменші зміни вмісту вологи викликав 
амоніак. Це можна пояснити тим, що риби та інші гідробіонти в процесі життєдіяльності 
продукують дану речовину, у певні періоди року вона накопичується у ставках. Фенол, 
іони свинцю та цинку викликали найсуттєвіші зміни в усіх експериментальних тканинах 
коропа порівняно з іншими токсикантами. Нашими дослідженнями підтверджується той 
факт, що токсиканти викликають найбільші зміни в зябрах (контактний орган риб) і 
печінці (приймає участь у знешкодженні токсичних речовин).  
 

УДК 639.31.053.1:556.114:549.28 

НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  
У КОМПОНЕНТАХ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ СТАВІВ  

Н. Л. Колесник 
Інститут рибного господарства НААНУ, Київ, Україна, kolesnik_natalia@mail.ru 

ACCUMULATION OF HEAVY METALS  
IN COMPONENTS OF PONDS’ HYDROECOSYSTEM  

N. L. Kolesnik  
Institute of Fisheries NAASU, Kyiv, Ukraine 

Останнім часом все гостріше постають питання про негативні наслідки забруд-
нення екосистем як накопичувачів токсичних речовин, у першу чергу важких металів 
(ВМ). При цьому великого значення набувають дослідження взаємозв’язку між нако-
пиченням і розподілом ВМ у компонентах водних екосистем. Дослідження змін у 
гідроекосистемах за дії ВМ носить комплексний характер, особливо при хронічному за-
брудненні. Цьому сприяє розподіл важких металів у воді та донних відкладах, а також 
розподіл у межах трофічних ланцюгів: фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, рибі.  

Дослідження проводили у повносистемному господарстві ВАТ «Сумирибгосп» 
протягом 2001–2002 років, що використовує інтенсивну технологію вирощування риби 
у полікультурі (короп і товстолоб) із трирічним оборотом. У період вирощування риби 
задіяно вирощувальні стави I і II порядків і нагульний. У період вирощування риби для 
досягнення оптимальних результатів рибопродуктивності при посадці личинок, од-
норічок і дворічок обрано оптимальні щільності враховуючи біотехнічні нормативи та 
особливості росту риби у ставах, що вплинуло на високу рибопродуктивність.  

Навесні, влітку та восени проводили дослідження вмісту ВМ (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, 
Co, Pb і Cd) у компонентах гідроекосистеми ставів (воді, донних відкладах, фіто- та 
зоопланктоні, зообентосі, органах і тканинах коропових риб). Відбір проб та їх аналіз 
проводили за загальноприйнятими методиками в гідрохімії, гідробіології та токсико-
логії (Алекин, 1977; Усачев, 1961; Киселев, 1956; Жадин, 1956; Грибовская, 1969; Ха-
везов, 1980; Львов, 1966).  

Залежно від здатності накопичувати важкі метали, компоненти водної екосисте-
ми у порядку зменшення слід розмістити у наступні ряди:  

– Fe – донні відклади → фітопланктон → зоопланктон → зообентос → зябра → 
нирки → шкіра → печінка → м’язи;  
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– Zn – зообентос → фітопланктон → зоопланктон → зябра → печінка → нирки 
→ шкіра → донні відклади → м’язи;  

– Mn – фітопланктон → зоопланктон → донні відклади → зообентос → печінка 
→ зябра → нирки → шкіра → м’язи;  

– Cu – фітопланктон → зоопланктон → зообентос → донні відклади → печінка 
→ шкіра → нирки → зябра → м’язи;  

– Ni – фітопланктон → зоопланктон → зообентос → нирки → донні відклади 
→ шкіра → зябра → печінка → м’язи;  

– Co – фітопланктон → зообентос → зоопланктон → донні відклади → зябра 
→ нирки → шкіра → печінка → м’язи; 

– Pb – фітопланктон → зоопланктон → зообентос → донні відклади → зябра 
→ печінка → шкіра → м’язи → нирки; 

– Cd – фітопланктон → зоопланктон → зообентос → донні відклади → шкіра 
→ зябра → нирки → печінка → м’язи. 

Для кількісної оцінки матеріальної кумуляції використовують коефіцієнт накопи-
чення (Кн), який являє собою відношення максимального вмісту речовини у певному 
компоненті (мг/кг) до його концентрації у воді (мг/дм3) (Врочинский, 1974). Залежно від 
величини коефіцієнта накопичення (Кн) речовину за класифікацією К. К. Врочинського 
відносять до відповідної групи ступеня накопичення та коефіцієнта запасу (Кз) (табл. 1). 
За даними досліджень розраховано Кн (табл. 2).  

 

Таблиця 1. Класифікація речовин за ступенем накопичення їх в організмах  

Група Ступінь накопичення Кн Кз 
1 слабкий 50 1 
2 помірний 51–200 2 
3 високий 201–1000 4 
4 надвисокий > 1000 16 

 

Таблиця 2. Коефіцієнт накопичення важких металів у компонентах гідроекосистеми ставів  

Компоненти Кн 
Донні відклади 18562 621 1949 909 969 789 1595 300 
Фітопланктон 42592 39218 57430 38493 25884 9555 57584 12133 
Зоопланктон 17595 24747 6043 24704 8760 4142 2590 3200 
Зообентос 9128 44734 380 4976 8633 5379 1859 8333 
М’язи  70 237 2 124 90 34 35 17 
Зябра 503 1920 26 204 318 103 131 83 
Печінка 287 1480 72 682 304 58 60 33 
Нирки 394 1452 10 253 2005 89 30 50 
Шкіра 333 1345 9 347 770 79 51 217 

 

Для донних відкладів характерний високий ступінь накопичення Cu, Ni, Co, Cd і 
Zn при Кз = 4, і надвисокий – Fe, Mn та Pb при Кз = 16. Для природної кормової бази 
(фітопланктону, зоопланктону, зообентосу) відмічено надвисокий ступінь накопичення 
майже всіх досліджуваних металів при Кз = 16, винятком був високий ступінь Mn для 
зообентосу при Кз = 4. Для м’язів коропових визначено коефіцієнти зі слабким ступе-
нем накопичення Mn, Co, Pb і Cd (Кз = 1), помірним – Fe, Cu, Ni (Кз = 2), та високим – 
Zn (Кз = 4). Зябра коропових мали слабий ступінь накопичення Mn (Кз = 1), помірний – 
Co, Pb і Cd (Кз = 2), високий – Fe, Cu та Ni (Кз = 4), надвисокий – Zn (Кз = 16). Для пе-
чінки коропових характерний слабий ступінь накопичення Cd (Кз = 1), помірний – Mn, 
Co та Pb (Кз = 2), високий – Fe, Cu та Ni (Кз = 4), а надвисокий – Zn (Кз = 16). Нирки 
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коропових мали слабий ступінь накопичення Mn, Pb та Cd (Кз = 1), помірний – Co (Кз 
= 2), високий – Fe та Cu (Кз = 4), надвисокий – Zn та Ni (Кз = 16). Для шкіри коропових 
характерні слабий ступінь накопичення Mn (Кз = 1), помірний – Co та Pb (Кз = 2), ви-
сокий – Fe, Cu, Ni, Cd (Кз = 4) та надвисокий – Zn (Кз = 16).  

Таким чином, для донних відкладів характерні високі та надвисокі ступені нако-
пичення. Вміст майже всіх досліджуваних ВМ мав надвисокі ступені накопичення у 
природній кормовій базі, причому найвищі концентрації ВМ спостерігались у 
фітопланктоні. Органи та тканини коропових видів риб мали різні ступені накопичення 
від слабкого до надвисокого. Особливо важливе визначення вмісту ВМ у м’язах риби, 
тому що вони є основною їстівною частиною для людини, і безперечно є чинником 
переходу та накопичення ВМ в організмі людини. У м’язах коропових визначено 
слабкі та помірні ступені накопичення ВМ, виняток становив високий ступінь накопи-
чення Zn. Слід відмітити важливу роль біотичних складових гідроекосистеми – 
фітопланктону, зоопланктону та зообентосу. Активно накопичуючи та розподіляючи 
ВМ по трофічному ланцюгу гідроекосистеми, складові природної кормової бази при 
раціональному веденні рибництва можуть вагомо сприяти очищенню рибогосподарсь-
ких ставів.  
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Среди множества сигнальных систем ЦНС, вовлеченных в адаптивные реакции 
организмов, становится очевидным существование особых газообразных регулятор-
ных систем ЦНС, действие которых направлено на сохранение внутриклеточного го-
меостаза и контроль важнейших физиологических процессов в норме и при патологи-
ческих состояниях (Hu et al., 2010; Yong et al., 2010). Одной из них является система 
сероводорода, генерирующая мощный ауто- и паракринный медиатор сероводород 
(H2S). Сравнительно недавно появились данные об участии сероводорода в регуляции 
гомеостаза и о его нейропротективной роли при некоторых патологических состояни-
ях: оксидативном стрессе (Kimura, Kimura, 2004) и гипоксии мозга (Tay et al., 2010) у 
млекопитающих. Хотя в нервной системе некоторых беспозвоночных животных эндо-
генный синтез H2S установлен (Watanabe et al., 2006), до сих пор нет работ, в которых 
бы изучали влияние хронического антропогенного загрязнения на динамику активно-
сти и распределение H2S-содержащих нейронов в ЦНС у беспозвоночных животных. 
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Можно ожидать, что H2S-ергические регуляторные механизмы наиболее эффективны в 
ЦНС беспозвоночных животных, в том числе высших ракообразных, обладающих ши-
роким диапазоном адаптации к различным факторам среды. Одним из таких предста-
вителей является японский мохнаторукий краб Eriocheir japonicus. Он имеет повсеме-
стное распространение, обитает в морской, солоноватой и пресной воде и способен 
длительно выдерживать аноксические условия.  

Цель настоящей работы – сравнить H2S-синтезирующие структуры в мозге кра-
бов Eriocheir japonicus, обитающих в разных экологических условиях. Работа выпол-
нена на половозрелых мужских особях краба Eriocheir japonicus (De Haan, 1835) 
(Decapoda, Varunidae) с шириной карапакса 61–62 мм, отловленных в одном из наибо-
лее загрязненных районов Японского моря – в Амурском заливе вблизи устья Второй 
Речки (станция 1). Контролем служили особи из относительно чистого района б. Мел-
ководная (северо-западная часть Японского моря) (станция 2). Мозг у обеих групп 
крабов фиксировали в 4 % растворе параформальдегида, приготовленном на 0,1 М 
фосфатном буфере (рН 7,2) при +4 °С. Для идентификации H2S-синтезирующих струк-
тур использовали метод непрямого авидин-биотин-пероксидазного маркирования, с 
моноклональными антителами против цистатионин ß-синтазы (CBS), методика, кото-
рой описана нами ранее (Коцюба, 2011).  

Независимо от условий обитания у обеих групп исследованных крабов актив-
ность СВS выявляется во всех отделах мозга: протоцеребруме, дейтоцеребруме и три-
тоцеребруме.  

Результаты сравнительного иммуноцитохимического исследования показывают, 
что в одноименных структурах мозга крабов, обитающих в разных экологических ус-
ловиях, выявляются различия в относительном содержании и активности СВS-
позитивных элементов. В мозге крабов, обитающих в условиях хронического антропо-
генного загрязнения, наблюдается значительное увеличение доли CBS-позитивных 
нейронов и достоверное повышение в них уровня активности фермента. При этом бо-
лее высокие показатели наблюдаются преимущественно в нейронах 6, 9 и 11 групп в 
протоцеребральном и дейтоцеребральном отделах мозга, которые, как известно, игра-
ют важную роль в интегративных процессах ЦНС, формировании двигательных про-
грамм поведения, механизмах контроля и регуляции активности моторных центров 
при экстремальных ситуациях (Shirinyan, 2006). Кроме того увеличивается доля CBS-
иммунореактивных нейронов в 15–16 группах тритоцеребрума, где располагаются 
высшие вегетативные центры ракообразных. Также у крабов со станции 1 в латераль-
ном антеннулярном, антеннальном и тегументарном нейропилях увеличивается уро-
вень гистохимической активности по сравнению с аналогичными показателями плот-
ности преципитата в тех же областях мозга у животных, отловленных в районе кон-
трольной станции 2.  

Проведенное исследование показало, что у крабов E. japonicus, обитающих в ус-
ловиях хронического антропогенного загрязнения, увеличение доли CBS-содержащих 
элементов в определенных нервных структурах мозга свидетельствует об участии сис-
темы H2S в центральной регуляции адаптивных механизмов при формировании ком-
пенсаторного ответа на изменение условий среды обитания.  
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ADAPTIVE RESPONSES OF FISH PROTECTED  
IN DNIPROPETROVS’K PROVINCE 

V. N. Коchеt, О. А. Khristov  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Відомо, що адаптація – це сукупність морфофізіологічних, поведінкових, попу-
ляційних та інших особливостей виду, яка забезпечує можливість специфічного спосо-
бу життя в певних умовах зовнішнього середовища. Адаптивна реакція проявляється в 
різноманітті підпорядкованих таксономічних груп у межах будь-якого великого таксо-
на. Адаптивну реакцію розглядають як одну із закономірностей філогенезу. Вищенаве-
дене у повній мірі стосується і представників надкласу Pisces (Риби). 

Безпосередньо причини прояву адаптацій на всіх рівнях потребують окремого 
детального розгляду. Один із найвагоміших – надходження високомінералізованих 
шахтних вод у басейн рік–приток І–ІІІ порядку з шахт Центрального та Західного Дон-
басу (р. Самара, Вовча, Бик), підприємств Криворізького гірничорудного басейну 
(р. Саксагань, Інгулець та ін.) протягом останніх 50 років. Це призвело до формування 
гідрохімічного режиму цих річок із підвищеним рівнем мінералізації, порівняно з при-
родним (2,3–5,0 г/л). Інші фактори формування адаптацій досліджені недостатньо.  

Двома найважливішими критеріями надання статусу охорони стосовно риб у 
міжнародній і вітчизняній практиці є наступні.  

1. Малочисельність виду. Для Дніпропетровської області малочисельним вва-
жається вид риб, показник чисельності перших поколінь якого коливається від 0,01 до 
0,1 екз./100 м2 (для Дніпропетровської області – р. Дніпро, Дніпровське водосховище);  

2. Обмеженість (локальність) ареалів розповсюдження. У даному випадку вид 
може проявляти помірні, навіть високі показники чисельності (для риб 
Дніпропетровської області – 5–10 екз./100 м2). Але його розповсюдження обмежується 
1–3 ділянками окремих водотоків, принаймні стосовно Дніпропетровської області.  

Природно, що зміна чисельності у бік суттєвого збільшення її показників, або 
розширення ареалу є наслідком адаптацій до умов мешкання на рівні організму (зміна 
метаболітичних процесів, збільшення відносної маси органів виділення та ін.). У дано-
му повідомленні ці адаптації на розглядаються.  

У межах Дніпропетровської області нині мешкає 8 видів риб, які належать до 
Міжнародного списку охорони природи (МСОП). Це стерлядь (Acipenser ruthenus 
Linnaeus, 1758), білизна (Aspius aspius Linnaeus, 1758), підуст звичайний (Chondrostoma 
nasus Linnaeus, 1758), в’юн звичайний (Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758), атерина чор-
номорська (Atherina boyeri pontica Eichwald, 1831), морська голка пухлощока чорно-
морська (Syngnathus abaster nigrolineatus Eichwald, 1831), перкарина (Percarina 
demidoffi Nordmann, 1858), берш (Stizostedion volgense Gmelin, 1788). З усіх наведених 
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видів, указаний статус є виправданим для стерляді, берша і підуста. Інші види – типові 
для водойм нашої області. Більше того, морська голка пухлощока – багаточисельна і 
відноситься до потенційно небезпечних видів. У прибережжях приток І–ІІІ порядку, а 
також у деяких біотопах прибереж Дніпровського водосховища чисельність морської 
голки сягає 60 екз./100 м2, що становить певну загрозу для молоді інших, 
функціонально та промислово цінних видів риб. Перкарина у штучно створених во-
доймах (Зеленодольска водойма-охолоджувач Криворізької ТЕС) протягом останніх 
років став багаточисельним, але його розповсюдження обмежується відносно 
ізольованою водоймою. Білизна є, при певних коливаннях чисельності, типовим видом 
для Дніпровського водосховища, а в’юн звичайний широко розповсюджений у межах 
басейну р. Оріль, Інгулець та Базавлук. Таким чином лише два види – стерлядь і берш – 
відповідають статусу охорони МСОП (25 % від загальної кількості видів).  

Аналогічна ситуація простежується стосовно більшості видів риб, які належать 
до Бернської конвенції (ІІ і ІІІ додатки). У водоймах Дніпропетровської області меш-
кають 19 видів риб і один вид круглоротих (мінога українська Eudontomyzon mariae 
Berg, 1931), які потребують охорони згідно даних додатків. Але такі види, як гірчак 
(Rhodeus sericeus Bloch, 1782) і вівсянка (Leucaspius delineatus Heckel, 1843), в силу 
прояву адаптаційних реакцій, мають широке розповсюдження у практичній більшості 
водойм області. Показники чисельності гірчака коливаються від 35,0 до 2000 екз./100 м2 
прибережних біотопів, вівсянки – 5–300 екз./100 м2. Частка цих видів в угрупованнях 
сягає 50–90 % сумарної чисельності видів, відсоток зустрічальності – 20–90 % проб. 
Дані показники дозволяють віднести види до потенційно загрозливих для балансу 
іхтіоценозу різних за типологією водойм.  

Морська голка пухлощока, в’юн, щипавка звичайна (Cobitis taenia Linnaeus, 
1758), бичок головач (Neogobius kessleri Günter, 1861), бичок пісочник (N. fluviatilis 
Pallas, 1814) – типові для основних водотоків (Дніпровське водосховище, ріки-притоки 
І порядку р. Самара, Мокра Сура, Оріль, Інгулець та ін.). Чехоня (Pelecus cultratus 
Linnaeus, 1758) і сом європейський (Silurus glanis Linnaeus, 1758) – помірно розпов-
сюджені, але типові види, об’єкти промислу та спортивного рибальства (сом).  

Статусу охорони відповідають оселедець чорноморсько-азовський прохідний 
(Alosa pontica Eichwald, 1838), бистрянка російська (Alburnoides bipunctatus rossicus 
Berg, 1924), підуст звичайний (Chondrostoma nasus Linnaeus, 1758), клепець 
європейський (Abramis sapa Pallas, 1814), синець звичайний (A. ballerus Linnaeus, 1758), 
рибець звичайний (Vimba vimba Linnaeus, 1758), певною мірою – багатоголкова колюч-
ка південна (Pungitius platygaster platygaster Kessler, 1859), із круглоротих – мінога ук-
раїнська (Eudontomyzon mariae Berg, 1931). Таким чином, із 20 видів круглоротих і риб 
водойм Дніпропетровської області, які мають статус охорони згідно додатків Бернської 
конвенції, 8 видів (40 %) відповідають критеріям охорони.  

З 11 видів риб і круглоротих, які належать до Червоної книги України в межах 
Дніпропетровської області не сповна відповідають даному статусу карась звичайний 
золотий (Carassius carassius Linnaeus, 1758) та перкарина. Інші 9 видів (стерлядь, бист-
рянка російська, ялець звичайний, рибець звичайний, голець вусатий (Barbatula 
barbatula Linnaeus, 1758), минь річковий (Lota lota Linnaeus, 1758), судак волзький 
(берш), бичок пуголовок зірчастий (Benthophilus stellatus Sauvage, 1874) і мінога ук-
раїнська) є рідкісними для умов Дніпропетровської області (82 % від загальної 
кількості видів із даним охоронним статусом).  
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Підсумовуючи вищенаведене, можна констатувати, що найбільш відповідним 
реальним умовам розповсюдження рідкісних видів у водоймах Дніпропетровської об-
ласті є перелік видів, занесених до Червоної книги України. Разом із цим, міжнародний 
статус охорони (МСОП, Бернська конвенція) потребує здійснення охоронних заходів 
стосовно видів, які належать до указаних списків. Але, як указувалося вище, в силу 
адаптивних реакцій 60–88 % цих видів типові, широко розповсюджені та помірно або 
багаточисельні у водоймах Дніпропетровської області, не потребують охорони. Такі 
види, як гірчак, морська голка пухлощока чорноморська та вівсянка потенційно небез-
печні для балансу іхтіоценозу та гідроекосистем взагалі.  

У становищі, що склалося, вирішальну роль у процесі вжиття заходів з охорони 
рідкісних видів риб, має зіграти створення нового Червоного списку Дніпропетров-
ської області. До останньої редакції списку належало 16 видів риб, які потребують 
охорони у даній області. Але більшість їх із моменту складання даного списку (2002 р.) 
змінила свій статус. Нині проводяться роботи з корегування видового складу та стату-
су рідкісних видів риб з урахуванням їх сучасного стану.  
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Артемия относится к подклассу жаброногих раков (Branchiopoda), отряду жаб-
роногих (Anostraсa). Ценность артемии определяется ее химическим составом: высо-
ким содержанием белков, жиров, незаменимых аминокислот и жирных кислот, вита-
минов, гормонов, других биологически активных веществ (Ивлева, 1969; Руднева, 
1991). Специфические биологические свойства Artemia позволяют успешно использо-
вать этот тест-объект в токсикологии (Boia, Duarte, 1993). Фильтрационный тип пита-
ния жабронога способствует биологической очистке акваторий. На сегодняшний день 
загрязнение Мирового океана (в частности, Азово-Черноморского бассейна) сточными 
водами различного происхождения продолжает оставаться проблемой, требующей по-
стоянного контроля и исследования с целью минимизации ущерба, наносимого аква-
ториям. Цель настоящей работы – оценить действие коммунальных сточных вод 
г. Бердянск на токсикологические параметры Artemia salina L.  

Проведено два эксперимента. В первом в 100 мл среды помещали цисты арте-
мии Artemia salina L. Среда в опытах состояла из хозяйственно-бытовых сточных вод 
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(ХБСВ) и стерильной морской воды в соотношениях 1:1000, 1:100 и 1:10, а также ком-
понентов питательной среды Гольдберга и культуры Platymonas viridis Rouch. Плот-
ность микроводорослей определяли в начале и конце эксперимента (табл. 1). На третьи 
и четвертые сутки эксперимента определяли процент выклева наплиусов из цист.  

Во втором эксперименте в идентичных средах в 100 мл среды помещали по 
10 семисуточных науплиусов артемии и отмечали выживаемость рачков в течение 
10 суток. Плотность микроводорослей указана в таблице 1. Температура воды в экспе-
риментах составляла +21...+22 ºС.  

Токсикологические исследования проводили для каждой опытной группы и кон-
троля в трех параллельных измерениях. Результаты обрабатывали, используя t-
критерий Стьюдента. При исследовании влияния сточных вод на рачков, искусственно 
инкубированных в растворах с различными разведениями сточных вод, сравнения всех 
изучаемых параметров проводили между опытной группой и контролем при уровне 
значимости р ≤ 0,05.  

 

Таблица 1. Концентрация микроводорослей Platymonas viridis  
при инкубации артемии в растворах со сточными водами  

Средняя плотность клеток при различных разбавлениях  
хозяйственно-бытовых сточных вод морской водой, кл./мл Эксперимент период 

контроль 1:1000 1:100 1:10 
начало 68000 32530 34670 35920 1 окончание 215200 241670 370000 486670 
начало 230940 251560 264060 201880 2 окончание 8170 540 1670 7640 

 

Во всех случаях процент выклева рачков был низким (табл. 2). При минималь-
ных разбавлениях сточных вод выклев был максимальным (4,15 и 2,59 %) уже на тре-
тьи сутки, в то время как в контроле процент выклева был низким. Стимулирующий 
эффект (быстрый и максимальный выклев) в первых двух случаях и эффект запаздыва-
ния при максимальной концентрации ХБСВ был отмечен и ранее (Кузьминова, 2006). 
Запаздывание реакции установлено при исследовании действия высоких концентраций 
ХБСВ г. Севастополь на выклев артемии, рыбы присоски, также как и на активность ан-
тиоксидантных ферментов тканей артемии и личинок атерины (Кузьминова, 2006).  

При дальнейшем наблюдении за параметром выклева, отметили, что он снижал-
ся, засчет гибели (во всех вариантах) выклюнувшихся рачков.  

 

Таблица 2. Процент выклева артемии, инкубированной  
в растворах с коммунальными сточными водами г. Бердянск  

Разбавления хозяйственно-бытовых сточных вод морской водой Сутки контроль 1:1000 1:100 1:10 
3 0,97 ± 0,34  4,15 ± 1,25* 2,59 ± 1,14 0 
4 1,19 ± 0,22 2,10 ± 0,41 0,96 ± 0,40 1,02 ± 0,68 

7–10 0,15 ± 0,15 1,14 ± 0,72 0,73 ± 0,25 0,59 ± 0,29 

Примечание: * – отличия достоверны относительно контрольных величин (р ≤ 0,01).  

Выживаемость рачков была высокой во всех вариантах. К концу эксперимента 
этот показатель был выше при действии сточных вод, нежели в контроле (табл. 3).  

Интенсивность потребления клеток жаброногом в контроле и при максимальной 
концентрации ХБСВ была снижена (табл. 1), несмотря на сходные величины плотно-
сти микроводорослей в начале экспозиции.  
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В литературе имеются данные как о перспективности использования ракообраз-
ных с фильтрационным способом питания, в частности, артемии, в системах доочист-
ки, так и о негативном влиянии высоких концентраций сточных вод. Многие ракооб-
разные – фильтраторы накапливают значительные количества ксенобиотиков, содер-
жащихся в сточных водах. Известно, например, что в организме Corophium volutator 
Pallas (Amphipoda) аккумулируется присутствующий в сточных водах кадмий (Caparis, 
Rainbow, 1994). Артемия способна утилизировать сельскохозяйственные отходы, а 
также такие токсичные соединения как ПХБ, ДДТ, тяжелые металлы. Это дало воз-
можность внедрить артемию в систему биоочистки промышленных сточных вод в 
штате Техас. Двухступенчатая система очистки, в которую вошли простейшие, микро-
водоросли, коловратки и артемия позволила не только снизить концентрации токсич-
ных веществ, но и получить биомассу ракообразных, а у креветки Penaeus, которую 
кормили артемией, не было обнаружено негативных эффектов (Руднева, 1991). Анало-
гичные процессы очищения морской воды от избыточных количеств биогенов комму-
нальных нечистот отмечены М. McShan. В этом случае контроль процессов эвтрофи-
кации осуществляли благодаря жизнедеятельности A. salina, причем, жаброног мог 
быть использован как корм для рыб (McShan, Trieff, Grajcer, 1974).  

 

Таблица 3. Выживаемость взрослых рачков артемии,  
содержащихся в растворах с коммунальными сточными водами г. Бердянск  

Разбавления хозяйственно-бытовых сточных вод морской водой Сутки контроль 1:1000 1:100 1:10 
1 10,33 ± 0,33 10,00 ± 0,00 10,33 ± 0,33 10,00 ± 0,58 
2 10,33 ± 0,33 10,00 ± 0,00 10,33 ± 0,33 10,00 ± 0,58 

3–7 8,67 ± 0,88 10,00 ± 0,00 10,33 ± 0,33 10,00 ± 0,58 
8 8,33 ± 0,67 10,00 ± 0,00* 10,33 ± 0,33* 10,00 ± 0,58 
9 8,33 ± 0,37 9,67 ± 0,33 10,33 ± 0,33* 9,67 ± 0,88 

10 8,33 ± 0,67 9,00 ± 0,58 10,33 ± 0,33* 9,00 ± 1,53 

Примечание: см. табл. 2.  

В то же время поступление сточных вод в избыточных концентрациях в водные 
экосистемы может привести к гибели популяции артемии. Отмечено, что в 1985–
1986 гг. яйца артемии в оз. Аджиголь (вблизи Феодосии) встречались только в южной, 
прилегающей к морю части соленого озера, тогда как в северной части они отсутство-
вали. Причина этого – постоянные сбросы бытовых сточных вод (Руднева, 1991). 
Сбросы в морскую среду отходов животноводческой фермы оказали негативное воздей-
ствие на балянусов. Обильная вегетация диатомовых и последовавшее за этим развитие 
жгутиковых водорослей вызвало более раннее размножение балянусов, за 1–2 недели до 
появления пищи для их личинок. Голодавшие науплиусы оказались настолько ослаб-
ленными, что не могли достаточно интенсивно питаться. В результате этого одна часть 
личинок погибла, а другая отстала в развитии (Ржепишевский, 1967).  

Результаты наших исследований показали, что низкие концентрации сточных 
вод благоприятно действуют как на выклев науплиусов из цист, так и на нахождение 
взрослых особей A. salina в этих средах. При разбавлении ХБСВ морской водой в со-
отношении 1:10 их токсического действия также не установлено. Очень низкая вели-
чина выклева науплиусов артемии и дальнейшая гибель особей может быть связана с 
низкой соленостью воды (в контроле – 9,11 ‰, 1:1000 – 9,01 ‰, 1:100 – 8,98 ‰, 1:10 – 
8,33 ‰). Отличия в реакциях науплиусов и взрослых животных, по-видимому, объясня-
ются большей устойчивостью последних. С учетом имеющихся литературных сведений, 
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а также собственных данных можно рекомендовать использовать взрослых рачков 
A. salina в системах биологической очистки морской воды с низкой соленостью от избы-
точного количества микроводорослей и непосредственно компонентов сточных вод.  
 

УДК 597.2/.5(477.51) 

ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИБНОГО НАСЕЛЕННЯ  
НПП «МЕЗИНСЬКИЙ»  

Ю. К. Куцоконь, В. А. Костюшин  
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна, carassius1@ukr.net 

PRELIMINARY INVESTIGATION OF FISH POPULATION  
IN NATIONAL NATURE PARK «MEZYNSKY»  

Y. K. Kutsokon, V. A. Kostyushyn  
Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Десна – дуже важлива річка для збереження аборигенної іхтіофауни басейну 
Дніпра, оскільки українська частина її абсолютно незарегульована. Тому, на відміну 
від багатьох інших приток Дніпра, у Десні складаються сприятливі умови для нересту 
та нагулу (зокрема на заплавних водоймах) багатьох рідкісних видів риб.  

Мезинський національний природний парк розташований в Коропському районі 
Чернігівської області. Площа парку – 31 035,2 га. Межа парку на півночі проходить 
через с. Студинка та Мезин, на заході – через с. Оболоння, Понорниця та Покошичі, на 
півдні природною межею є р. Десна, на сході – кордон із Сумською областю.  

Під час двох експедиційних виїздів до Мезинського НПП у серпні 2010 р. прове-
дене опитування рибалок, подекуди з оглядом їх уловів, на ділянці р. Десна між сс. 
Мезин і Радичів. Також здійснено рейд на р. Десна від с. Сверловка до Бужанка разом 
зі службою охорони парку та опитано працівників цієї служби. Опрацьовано літопис 
природи, а саме частину, що стосується рибного населення.  

Загалом, виявлено 17 видів риб: щука звичайна Esox lucius Linnaeus, 1758, плітка 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), в’язь Idus idus (Linnaeus, 1758), головень Squalius 
cephalus (Linnaeus, 1758), краснопірка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), лин 
Tinca tinca (Linnaeus, 1758), верховодка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), плоскирка 
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), лящ Abramis brama (Linnaus, 1758), гірчак 
європейський Rhodeus amarus (Bloch, 1782), карась звичайний Carassius carassius 
(Linnaeus, 1758), карась сріблястий Carassius gibelio (Bloch, 1782), вівсянка Leucaspius 
delineatus (Heckel, 1843), білоперий пічкур дніпровський Romanogobio belingi 
(Slastenenko, 1934), щипавка звичайна Cobitis taenia (s. l.) Linnaeus, 1758, окунь звичай-
ний Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, йорж звичайний Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 
1758). Достовірне знаходження тут і стерляді Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758, 
оскільки працівники відділу науки надали фото, зроблене навесні 2010 р.  

У заплавних водоймах зустрічалися 13 видів: щука звичайна, плітка, в’язь, голо-
вень, краснопірка, лин, верховодка, плоскирка, лящ, карась звичайний, карась срібля-
стий, окунь звичайний, йорж звичайний. На русловій частині Десни відмічено 12 видів: 
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щука звичайна, плітка, в’язь, краснопірка, верховодка, плоскирка, лящ, гірчак європей-
ський, вівсянка, білоперий пічкур дніпровський, щипавка звичайна, окунь звичайний.  

Згідно опитувань, зустрічаються: синець Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758), маре-
на дніпровська Barbus borysthenicus Dybowski, 1862, ялець звичайний Leuciscus 
leuciscus (Linnaeus, 1758), білизна Aspius aspius (Linnaeus, 1758), товстолобик білий 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), спостерігали одноразово навесні, коли 
особини цього виду вийшли зі ставкових господарств; короп Cyprinus carpio Linnaeus, 
1758, в’юн Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758), сом Silurus glanis Linnaeus, 1758, минь 
Lota lota (Linnaeus, 1758), судак звичайний Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), йорж-
носар Gymnocephalus acerinus (Gueldenstaedt, 1774). Також рибалки та працівники Ме-
зинського НПП вказують на наявність пічкура, проте який саме вид мається на увазі 
вияснити не вдалося, адже пічкур звичайний Gobio gobio (Linnaeus, 1758) вказаний у 
літописі природи, а інший, подібний вид, білоперий пічкур дніпровський зустрічався в 
наших дослідженнях.  

Дослідження рибного населення Мезинського НПП необхідно продовжити, 
оскільки загалом для Десни на території України відомо понад 40 видів риб (станом на 
другу половину ХХ ст.), багато з яких можуть бути знайдені при ретельному 
дослідженні. Парк – дуже важливе місце для збереження видового різноманіття риб. 
Тут зустрічаються види, занесені до Червоної книги України (2009): карась звичайний, 
стерлядь та інші (згідно опитувань). Знайдено нові для Літопису природи парку види: 
вівсянку, білоперого пічкура дніпровського, щипаку звичайну.  

В умовах Мезинського НПП збереглися, з одного боку, реофільні види в ру-
словій частині Десни (адже річка в межах України незарегульована), з іншого – цінні 
лімнофільні у заплавних водоймах. Не спостерігається значної кількості адвентивних 
видів риб, що також свідчить про гарне збереження природних біотопів.  
 

УДК 574.5(262.5) 

ЭПИФИТОН МАКРОФИТОВ БУХТЫ КРУГЛАЯ  
(юго-западный Крым, Черное море) 

М. В. Макаров, Л. В. Бондаренко, В. Г. Копий  
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина, mihalik@rambler.ru 

EPIPHYTON OF MACROPHYTES OF KRUGLAYA BAY  
(the South-Western Crimea, Black Sea) 

M. V. Makarov, L. V. Bondarenko, V. G. Kopii  
Institute of Biology of the Southern Seas, NAS of Ukraine, Sevastopol’, Ukraine 

Использование акватории бухты Круглая в качестве рекреационной зоны созда-
ет определенные нагрузки на ее экосистему, поэтому возникает необходимость изуче-
ния состава и динамики развития фауны бухты. Население макрофитов (эпифитон) 
побережья Крыма, в том числе бухты Круглая, достаточно хорошо изучено. Однако, в 
основном это касается лишь зарослей цистозиры (Маккавеева, 1979, 1992). Эпифитон 
макрофитов других родов исследован гораздо меньше, а макрозообентос, обитающий 
на талломах водорослей Spermatochnus paradoxus (Roth) и Cladostephus spongiosus 
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(Hudson) в акватории б. Круглая описан нами впервые. Целью настоящей работы явля-
ется оценка состава и развития макрозообентоса сообществ некоторых представителей 
макрофитов акватории бухты Круглая.  

Материал отбирали в устье бухты Круглая, расположенной в пределах г. Сева-
стополь, в летние сезоны 2009 и 2010 гг. на макрофитах родов Cystoseira, Cladophora, 
Zostera, в ассоциации водорослей родов Phillophora и Corallina, а также на 
Spermatochnus paradoxus, Cladostephus spongiosus, Padina pavonica (Linnaeus) и Ulva 
rigida C. Agardh, 1823. Основная масса исследуемых макрофитов предпочитает каме-
нистый и каменисто-ракушечный грунты.  

Глубина, на которой взяты пробы, составила 3 м. Отбор осуществляли с помо-
щью мешков из мельничного газа. Затем материал фиксировали 4 % раствором фор-
мальдегида, в лабораторных условиях промывали через сито размером ячеи 0,5 мм и 
разбирали по группам (классам): Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Crustacea, 
Polychaetae, Turbellaria, Chironomidae. Рассчитывали численность и биомассу живот-
ных на единицу веса макрофита (экз./кг и г/кг).  

Выявлена неравномерность в распределении представителей макрозообентоса 
на макрофитах различных родов (табл. 1). На всех исследованных в данном районе 
макрофитах отмечены представители 7 таксономических классов. Наиболее массовы-
ми и многочисленными являются брюхоногие моллюски и ракообразные. Животные 
разных классов как по численности, так и по биомассе, доминируют на различных 
макрофитах.  

 

Таблица 1. Средняя численность (экз./кг) и средняя биомасса (г/кг, в скобках)  
макроэпифитона б. Круглая  

Макрофиты 

Таксон Cystoseira 
sp. 

Ulva  
rigida 

Padina  
pavonica 

Sperma-
tochnus 

paradoxus 

Phillophora sp. 
+ Corallina sp.

Clado-
stephus 

spongiosus 

Clado-
phora sp.

Zostera 
sp. 

Polyplacophora 11  
(0,01) 0 0 0 80  

(0,08) 
27  

(0,03) 0 70  
(2,2) 

Gastropoda 1487 
(21,72) 

363 
(10,28) 

780 
(19,37) 

612  
(8,86) 

304  
(2,32) 

2520  
(13,8) 

3428 
(15,59) 

209  
(4,33) 

Bivalvia 118  
(3,19) 0 0 0 192  

(0,67) 
548  

(0,55) 
390  

(0,39) 
102  

(0,32) 

Crustacea 5054  
(1,2) 

1813  
(0,54) 

3891  
(1,07) 

592  
(0,33) 

3397  
(1,43) 

8493  
(2,01) 

4100  
(0,69) 

1052  
(0,32) 

Polychaetae 140  
(0,24) 

272  
(0,9) 

5100  
(5) 0 478  

(0,76) 0 1042  
(2,7) 0 

Turbellaria 0 273  
(0,45) 0 0 0 0 0 0 

Chironomidae 610  
(0,01) 0 0 0 0 0 108  

(0,02) 0 
 

Из обнаруженных 12 видов Mollusca 9 относятся к Gastropoda, 2 – к Bivalvia, 1 – 
к Polyplacophora. Наиболее заселены моллюсками бурые водоросли (10 видов с чис-
ленностью около 5500 экз./кг и биомассой около 60 г/кг). Впервые у побережья Крыма 
найдены: на водоросли Spermatochnus paradoxus – моллюски Bittium reticulatum Da 
Costa, 1778, Rissoa parva Da Costa, 1779, R. splendida Eichwald, 1830, R. venusta Philippi, 
1844 и Tricolia pullus (Linneaus, 1758), на водоросли Cladostephus spongiosus – моллю-
ски B. reticulatum, Gibbula adriatica (Linneaus, 1758), R. splendida и T. pullus, на водо-
росли Padina pavonica – моллюск G. аdriatica. Среди моллюсков на всех макрофитах 
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встречена лишь T. pullus, однако наибольшие численность (3254 экз./кг) и биомасса 
(15,2 г/кг) отмечены у B. reticulatum (на водоросли рода Cladophora). На макрофитах 
родов Cystoseira, Cladophora и Zostera обнаружен достаточно редкий вид моллюсков – 
Setia turriculata Monterosato, 1844. В трофической структуре среди моллюсков преоб-
ладают фитофаги, однако представлены также фильтраторы, трупоед и моллюск, 
имеющий смешанный (фито и детритофаг) тип питания.  

Сообщества макрофитов б. Круглая представлены также 23 видами Crustacea. 
Доминирующую роль в формировании показателей численности и биомассы ракооб-
разных играют представители амфипод и равноногих раков, соответственно. Наи-
большее количество видов обитает в зарослях бурых водорослей (17 видов), где рако-
образные доминируют как по численности (18 030 экз./кг), так и по биомассе (4,6 г/кг). 
Количественные показатели Crustacea в биоценозах зеленых и красных водорослей в 
среднем в 3–4 раза ниже.  

Основную роль в формировании количественных показателей играет Caprella 
acanthifera ferox (Czernjavski, 1868), численность которой максимальна в сообществе 
Cladophora (3167 экз./кг). По биомассе доминируют Erichthonius difformis M.-Edwards, 
1830 (0,57 г/кг в сообществе филлофоры и кораллины) и Microdeutopus gryllotalpa 
Costa, 1853 (0,5 г/кг в сообществе кладостефуса). Население водорослевых сообществ 
обладает широким пищевым спектром: 65 % составляют фито- и детритофаги, на долю 
всеядных раков приходится 35 %. 

Класс Crustacea на морской траве рода Zostera представлен 11 видами, однако их 
численность и биомасса на порядок ниже, чем в зарослях водорослей. Основную массу 
животных сообщества зостеры составляют фитофаги, питающиеся диатомовым мик-
рообрастанием с примесью детрита (более 70 % от общего количества видов).  

Класс Polychaetae в целом в зарослях макрофитов бухты Круглая по количеству 
видов (8) менее разнообразен, чем Mollusca и Crustacea. Однако на падине многоще-
тинковые черви достигают максимального обилия и биомассы среди всего макрозо-
эпифитона.  

Таким образом, сообщества макрофитов акватории бухты Круглая представлены 
7 таксономическими категориями, среди которых доминируют Gastropoda и Crustacea. 
Недостаточно изученные ранее эпифитонные сообщества Padina pavonica, Ulva rigida, 
Cladophora sp., Spermatochnus paradoxus и Cladostephus spongiosus представлены отно-
сительно богатым составом обитающих в них животных. Трофическая структура мак-
розооэпифитона разнообразна, однако доминируют фитофаги. 
Авторы выражают благодарности м. н. с. отдела экологии бентоса В. А. Тимофееву за помощь в сборе материала и 
м. н. с. отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН 
Украины В. В. Александрову за консультации в определении макрофитов.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ  
р. ЧУ И ЕЕ ПРИТОКОВ  

Н. Ш. Мамилов, Г. М. Дукравец, Г. К. Балабиева, Ф. Х. Хабибуллин  
НИИ проблем биологии и биотехнологии,  

Алматы, Республика Казахстан, mamilov@nursat.kz, mamilov@gmail.com 

TEMPORAL CHANGES IN FISH COMMUNITIES  
OF THE TCHU RIVER AND ITS TRIBUTARIES  

N. S. Mamilov, G. M. Dukravets, G. K. Balabieva, F. K. Khabibullin  
SRI of Biology and Biotechnology, Almaty, Republic of Kazakhstan 

Проблема сохранения разнообразия аборигенной ихтиофауны особенно остро 
стоит для малых водоемов Южного и Юго-Восточного Казахстана, где существуют 
благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, но в связи с ростом населе-
ния в последние десятилетия все более остро ощущается дефицит воды. Одной из ос-
новных рек Южного Казахстана является река Чу (Шу), принимающая на территории 
Республики Казахстан ряд притоков: справа – реки Ыргайты и Колгуты, слева – Аксу, 
Карабалта, Колтоган и другие. В прошлом состав ихтиофауны и ее распределение по 
различным участкам описаны в работах Г. В. Никольского (1931), П. А. Дрягина 
(1936), Ф. А. Турдакова (1963), Г. М. Дукравца и В. П. Митрофанова (1966). В резуль-
тате исследований, проведенных нами в начале 1990-х годов, установлено значитель-
ное изменение состава ихтиофауны (Дукравец и др., 2001).  

В настоящее время вода всех притоков в значительной мере используется для 
орошения, поэтому в относительно маловодном 2009 г. вода в летнее время отсутство-
вала на значительном участке р. Ыргайты. На территории Казахстана реки Аксу и Ка-
рабалта являются, по существу, коллекторами дренажных вод с сельскохозяйственных 
полей. Материалами для настоящего сообщения послужили наши сборы 2009–2010 гг.  

По результатам проведенных исследований состав ихтиофауны среднего участка 
р.Чу и ее притоков состоит из:  

– аборигенные виды: обыкновенная щука Esox lucius Linnaeus, 1758, аральская 
плотва Rutilus rutilus aralensis (Berg, 1916), сибирский елец Leuciscus leuciscus 
baicalensis (Dybowski, 1874), туркестанский язь Leuciscus idus oxianus (Kessler, 1874), 
красноперка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), семиреченский гольян 
Phoxinus brachyurus Berg, 1912, аральский жерех Aspius aspius ibliodes Kessler, 1872, 
туркестанский пескарь Gobio gobio lepidolaemus Kessler, 1872, балхашская маринка 
Schizothorax argentatus argentatus Kessler, 1874, голый осман Diptychus dybowskii 
Kessler, 1874, полосатая быстрянка Alburnoides taeniatus (Kessler, 1874), восточный лещ 
Abramis brama orientalis Berg, 1949, сазан Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, тибетский 
голец Triplophysa stoliczkai (Steindachner, 1866), cерый голец T. dorsalis (Kessler, 1872), 
аральская щиповка Sabanejewia aurata aralensis (Kessler, 1877), обыкновенный сом 
Silurus glanis Linnaeus, 1758, аральская колюшка Pungitius platigaster (Kessler, 1877), 
обыкновенный окунь Perca fluviatilis Linnaeus, 1759;  

– чужеродные виды: белый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), 
белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), абботтина 
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Abbottina rivularis (Basilewsky, 1855), амурский чебачек Pseudorasbora parva 
(Temminck et Schlegel, 1846), cеребряный карась Carassius gibelio (Bloch, 1782), обык-
новенная востробрюшка Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1835), пятнистый губач 
Triplophysa strauchii (Kessler, 1874), одноцветный губач Triplophysa labiata (Kessler, 
1874), медака Oryzias sp., восточная гамбузия Gambusia affinis (Girard, 1859), балхаш-
ский окунь Perca schrenkii Kessler, 1874, обыкновенный судак Sander lucioperca 
(Linnaeus, 1758), китайский элеотрис Micropercops (Hypseleotris) cintus (Dabry et 
Thiersant, 1872), бычок Rhinogobius sp., амурский змееголов Channa argus (Cantor, 
1842). Еще одним новым для бассейна чужеродным видом является горчак Rhodeus sp. 

В ходе проведенных нами исследований не обнаружены аборигенные аральский 
Barbus brachycephalus brachycephalus Kessler, 1872 и туркестанский B. capito 
conocephalus Kessler, 1872 усачи, чуйская остролучка Capoetobrama kuschakewitschii 
orientalis G. Nikolsky, 1934 и чужеродные амударьинская форель Salmo trutta oxianus 
Kessler, 1874, ишхан S. ischchan Kessler, 1877, линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758), пест-
рый толстолобик Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1846).  

Проведенные исследования позволили установить обитание в казахстанской части 
бассейна р. Чу 35 видов рыб, из которых 15 являются чужеродными. Относительная доля 
чужеродных видов рыб в общем разнообразии выше в прудах; в самой реке Чу и боль-
шинстве ее притоков основу разнообразия составляют аборигенные виды.  

В ихтиофауне большинства исследованных притоков р. Чу совместно обитают 
аборигенные и чужеродные виды рыб. Исключением является р. Аксу, ихтиофауна 
которой состоит исключительно из чужеродных видов рыб: карася, амурского чебачка, 
бычка, элеотриса, змееголова. Наиболее вероятной причиной этого является слабая 
проточность данной реки: в летние месяцы она превращается в цепь изолированных 
плесов, густо зарастающих тростником и погруженной водной растительностью.  

Травянистая растительность на большинстве исследованных участков р. Чу и ее 
притоков сильно деградирована в результате перевыпаса скота или рекреационной на-
грузки. Древесная и кустарниковая растительность также сильно разрежены и пред-
ставлены одиночными кустами или деревьями. Это приводит к попаданию в воду из-
быточных количеств загрязняющих веществ.  

Уровень воды в р. Чу и ее притоках испытывает сильные колебания, обуслов-
ленные не только погодными условиями, но количеством воды, забираемой на ороше-
ние. В р. Чу уровень воды в 2010 г. был ниже, чем в тот же период 2009 г., однако здесь 
наблюдалось увеличение концентраций многих изучавшихся элементов. Особенно 
значительным было увеличение концентрации железа в р. Чу и ее левом притоке 
р. Колтоган. Содержание свинца в воде этих рек значительно уменьшилось. Наиболее 
высокое содержание S, Mg, Cu, Zn, Cd было установлено в 2009 г. в р. Карабалта, не-
много ниже концентрации тех же элементов были в р. Аксу.  

При вскрытии у большинства рыб из самой р. Чу и ее притоков обнаруживались 
различные патологии в печени, отвечающей в т. ч. и за детоксикацию организма: уве-
личение кровеносных сосудов и капилляров, неравномерное окрашивание, бахромча-
тые края, чрезмерное увеличение желчного пузыря. У некоторых рыб в результате 
чрезмерного загрязнения обмен веществ менялся в сторону увеличения жиронакопле-
ния или ускоренного полового созревания. Так в самой р. Чу обнаружена карликовая 
форма плотвы, достигающая половой зрелости в возрасте двух лет при длине тела все-
го 6 см, при этом выборка характеризовалась значительным преобладанием самцов.  



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 102

В результате проведенного исследования установлены увеличение доли и разно-
образия чужеродных видов рыб с составе сообществ рыб самой р. Чу и ее притоков. 
Наибольшую долю непромысловые чужеродные виды рыб занимают в сообществах 
наиболее загрязненных притоков. Патологии в строении печени рыб также указывают 
на повышенный уровень антропогенного загрязнения. Одной из форм приспособи-
тельных реакций к повышенной антропогенной нагрузке у плотвы явилось увеличение 
доли самцов и ускоренное половое созревание.  
 

УДК 595.142.3:591.16(285.33) 

СУКЦЕСІЙНІ ЗМІНИ СКЛАДУ УГРУПОВАНЬ  
ФІТОФІЛЬНИХ ОЛІГОХЕТ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА  

C. Ф. Матчинська  
Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, hydrobiol@igb.ibc.com.ua 

SUCCESSION CHANGES OF COMPOSITION  
OF PHYTOPHILOUS OLIGOCHAETAS OF KYIV RESERVOIR 

S. F. Matchinska 
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Сукцесія – послідовна зміна в часі одних біоценозів другими на певних ділянках 
Земної поверхні (Мордович, 1988). Фізичне оточення біоценозів значною мірою визна-
чає характер сукцесії, але не викликає її. Різні зовнішні дії на екосистему можуть при-
скорювати чи уповільнювати сукцесію, затримувати її на певних стадіях абіотичними 
або антропогенними діями. Вона приводить до створення, а потім руйнування угрупо-
вань. Швидкість проходження сукцесій може бути різною, але завжди уповільнюється 
від піонерних етапів до клімаксу.  

Сукцесійний процес яскраво виражений на прикладі розвитку водосховищ – во-
дойм «природно-антропогенного» типу. Мордухай-Болтовським (1961) висунута 
гіпотеза стадійності розвитку угруповань фіто-, зоо- та бактеріопланктону у водосхо-
вищі, що одержала підтримку у біологів.  

Ми вивчали сукцесійні процеси угруповань олігохет Київського водосховища. 
Київське водосховище заповнювалося протягом 1965–1967 рр. Площа його – 922 км2, 
об’єм – 373 км3, протяжність – 110 км. Воно займає верхнє положення в каскаді 
Дніпровських водосховищ, дякуючи чому створюються різноманітні умови, що в 
поєднанні з великими площами мілководь сприяє розвитку фітофільної фауни. Один із 
важливих елементів біоти екосистеми Київського водосховища – олігохети, зокрема 
представники фітофільної фауни – суттєвий компонент кормової бази молоді риб.  

Для вивчення багаторічної екологічної сукцесії угруповань фітофільних олігохет 
рівнинного Київського водосховища нами використано літературний матеріал Оліварі 
(1972) за 1965–1967 рр. і власний матеріал 1992–1995 рр. та 2007–2009 рр. На прикладі 
Київського водосховища можна бачити багаторічні якісні та кількісні зміни угруповань 
олігохет, процеси екологічної сукцесії, що відбуваються з моменту його створення і до 
сучасного періоду. Найпоширенішими на рослинах були представники род. Naididae 
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(14 видів) та Aeolosomatidae (3 види), однак деякі види можуть зустрічатися і на ґрунті 
серед рослин, що дозволяє їх характеризувати як донно-фітофілів.  

На великий жаль, у перші роки після заповнення водосховища, фітофільна фауна 
олігохет майже не вивчалася. У літературі лише згадується, що у верхній частині водо-
сховища (Дніпровський район) поширені озероподібні ділянки. Більша частина їх 
площ зарослі вищими водяними рослинами, на яких широко представлені олігохети 
род. Naididae. На мілководдях Прип’ятського району у 1967 р. збільшується площа за-
ростання вищими водяними рослинами порівняно з 1965 р. Серед рослин найпоши-
ренішими були тілоріз алоєвидний, лепишняк великий, кушір темно-зелений, рдесник 
пронизанолистний, нитчаті водорості, серед яких поширені олігохети родин 
Aeolosomatidae, Naididae.  

До складу середньої частини водосховища входять два райони: Домантовський 
та Тетерівський. Автор підкреслює, що Тетерівський район багатий площами, 
вільними від заростей вищих водяних рослин. На Домантовській затоці видове 
різноманіття та кількісні показники олігохет вищі. Найпоширенішими були Stylaria 
lacustris (Linnaeus, 1767), Specaria josinae (Vejdovsky, 1883).  

Нижня частина водосховища характеризується значними глибинами (10–15 м) і 
невеликою площею мілководних ділянок уздовж берегів. У прибережних ділянках се-
ред рослин часто зустрічалися фітофільні види олігохет.  

Надалі дослідження проводили в 1992–1995 рр.  
Дніпровський річковий район, розміщений у верхній частині водосховища, являє 

собою типовий фрагмент Дніпра з чітко вираженим руслом і розвиненою придатковою 
системою. На притерасних ділянках серед заростей водяного горiха зосереджені 
S. lacustris (Muller, 1773), Dero obtusa d’Udekem, 1855. На рдеснику гребінчатому 
частіше інших зустрічалися Nais communis Piguet, 1906, Dero digitata (Muller, 1773), 
D. obtusa, Aeolosoma variegatum Vejdovsky, 1884, Nais pardalis Piguet, 1906. Бідна фауна 
олігохет серед нитчатих водоростей – S. lacustris, Pristina longiseta Ehrenberg, 1828.  

Прип’ятський район за своїми гідролого-морфологічними ознаками схожий із 
Дніпровським. На мілководних станціях у заростях вищих водяних рослин серед рдес-
ника гребінчатого домінували N. communis, D. obtusa, D. digitata. На рогозі вузьколисто-
му найбільше розповсюджені S. lacustris, D. obtusa, Aeolosoma hemprichi Ehremberg, 1828.  

 

Таблиця 1. Чисельність і біомаса олігохет (екз./кг рослин)  
Київського водосховища по районам у 1992–1995 рр. 

Райони 
верхній середній нижній Показники Дніпров-

ський 
Прип’ят-
ський 

Домантов-
ський 

Тетерів-
ський Озерний Пригре-

бельний 
Чисельність, екз./кг рослин 2130 1980 3625 3520 1750 – 
Біомаса, г/кг рослин 2,130 1,980 3,630 3,520 1,750 – 

 

Середня частина Київського водосховища мілководна. На озерних ділянках Те-
терівського району серед заростей глечиків жовтих, латаття білого, домінували Nais 
simplex Piguet, 1906, S. lacustris, а на рдеснику пронизанолистому – S. lacustris, 
Ophidonais serpentina (Muller, 1773), Slavina appendiculata (d’Udekem, 1855), Pristina 
longiseta Ehrenberg, 1828, Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828). На ділянках із 
розрідженими заростями рдесника гребінчатого зустрічався Nais barbata Muller, 1773. 
На лівобережному мілководному підрайоні Домантовського району серед заростей 
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кушіра темно-зеленого домінували Nais barbata, N. pseudobtusa Piguet, 1906, N. 
variabilis Piguet, 1906, S. appendiculata.  

На озерному мілководному районі нижньої частини водосховища на лівому бе-
резі розміщені плями рдесників (гребінчатого та пронизанолистого) у зоні яких 
домінували S. lacustris, N. pseudobtusa, D. obtusa, P. longiseta.  

Таким чином, за майже 30 років після заповнення водосховища видовий склад 
олігохет фауни заростей досить різноманітний і відповідає едафічним умовам, що 
склалися на цей час.  

Останні дослідження проведено в 2007–2009 рр.  
На мілководдях Дніпровського району серед заростей кушіра темно-зеленого 

домінували S. lacustris, N. pseudoptusa, N. variabilis, D. obtusa, D. dorsalis Ferroniere 
1899, на очереті звичайному S. lacustris, N. barbata, N. variabilis, S. appendiculata. Серед 
заростей водяного горіха домінували S. lacustris, O. serpentina, Chaetogaster diaphanus 
Gruithuisen, 1828. У Прип’ятському глибоководному районі значно менші площі ви-
щих водяних рослин. Серед заростей водяного горіха домінували S. lacustris, S. josinae, 
а на рдеснику гребінчатому – N. communis, D. obtusa, D. digitata, A. variegatum.  

 

Таблиця 2. Чисельність (N, екз./кг) і біомаса (B, г/кг)  
олигохет Київського водосховища у 2007–2009 рр.  

2007 р. 2008 р. 2009 р. Частина  
водосховища N B N B N B 

Верхня  – – – – 5499 5,499 
Середня  2945 2,945 3542 3,542 2840 2,840 
Нижня  2342 2,342 2346 2,346 3624 3,624 

 

На середній частині водосховища Домантовського району на прируслових діля-
нках серед заростей глечиків жовтих домінували S. lacustris, Dero obtusa, на рогозі ву-
зьколистому – N. pseudobtusa, S. lacustris, N. barbata, а серед кушіра темно-зеленого – 
Dero obtusa, D. dorsalis, N. variabilis, N. pseudobtusa.  

Серед заростей рогозу вузьколистого мілководних ділянок Тетерівського району 
найпоширенішими були N. pseudobtusa, S. lacustris, N. simplex, N. barbata, Aeolosoma 
quaternarium Ehrenberg, 1828, серед глечиків жовтих домінували S. lacustris, Uncinais 
uncinata (Oersted, 1842). Багатою була фауна рдесника гребінчатого, серед заростей 
якого домінували N. communis, D. obtusa, D. digitata.  

Нижня, озерна частина водосховища характеризувалася слабким заростанням 
вищих водяних рослин лише вздовж берегів. У заростях очерету звичайного 
домінували S. lacustris, N. variabilis, N. barbata, S. appendiculata. Серед рдесника 
гребінчатого домінував N. communis, D. digitata, D. obtusa, A. variegatum.  

Порівнюючи видове різноманіття та чисельнчсть угруповань олігохет 
фітофільної фауни 1992–1995 з 2007–2009 рр. можна сказати, що суттєвих змін у видо-
вому складі не відбулося, а кількісні зміни проходили лише в межах міжрічних флук-
туацій. Фауна олігохет заростей вищих водяних рослин Київського водосховища являє 
собою стабільне та високопродуктивне угруповання.  
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УДК 597.2/.5:(574.52+574.55) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РОСТА  
И РАСЧЕТ ПРОДУКЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЧЕРНОМОРСКОГО ШПРОТА  

Е. Б. Мельникова 
Институт биологии южных морей НАН Украины, 
 Севастополь, Украина, Helena_melnikova@mail.ru 

MODELLING OF INDIVIDUAL GROWTH AND CALCULATION  
OF PRODUCTION PARAMETERS OF THE BLACK SEA SPRAT  

Е. B. Melnikova  
Institute of Biology of the Southern Seas NAS of Ukraine, Sevastopol’, Ukraine  

В настоящее время оценка параметров индивидуального роста и расчет продук-
ционных характеристик промысловых видов рыб, обитающих в природных условиях, 
наряду с чисто научным интересом приобретает особое практическое значение, так как 
трансформация экосистем в условиях усиленного техногенного влияния приводит к 
изменению процессов роста рыб, продукционных возможностей промысловых стад и, 
соответственно, допустимых объемов вылова.  

Черноморский шпрот (Sprattus sprattus phalericus Risso, 1826) является одним из 
основных объектов промысла в Черном море. Он играет существенную роль в эконо-
мике Украины и других причерноморских государств. Изучение особенностей индиви-
дуального и популяционного роста шпрота необходимо для выработки мероприятий по 
рациональному режиму рыболовства и является важной рыбохозяйственной задачей. 

Цель данной работы – нахождение параметров индивидуального роста и опреде-
ление удельной продукции промыслового стада черноморского шпрота, обитающего 
на юго-западном шельфе Крыма.  

Обработке подвергались пробы шпрота взятые в 2008–2010 годах из траловых 
уловов промысловых судов. Лов проводили в придонных горизонтах в диапазоне глу-
бин 40–100 м разноглубинным тралом с размером ячеи 6 мм. Длину тела измеряли с 
точностью до 1 мм, массу – до 0,1 г. Возраст определяли по отолитам.  

В основе продукционных процессов промыслового стада лежит рост особей. Па-
раметры линейного роста особи находили по формуле Берталанфи. В докладе поясне-
на примененная методика определения коэффициентов уравнения линейного роста 
Берталанфи, основанная на статистической обработке результатов эксперимента, при 
измерениях длины особей, проведенных через неравные временные интервалы.  

Для промыслового стада, обитающего на юго-западном шельфе Крыма, получе-
но следующее уравнение линейного роста 

))]23,1
365

(42,0exp(1[03,11)( −−−=
ttl ,    (1) 

где l(t) – длина шпрота в возрасте t (см); t – возраст шпрота, выраженный в днях.  
Результаты измерений по весу и длине подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов регрессионного анализа. Найдено уравнение, связывающее 
размерно-весовые характеристики: 
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937,2)]([0109,0)( tltW = ,    (2) 
где W(t) – общая масса шпрота в возрасте t (г).  

Известно, что шпрот характеризуется продолжительными сроками массового 
нереста (с октября по март). Поэтому для определения возраста шпрота, используемого 
в формулах (1) и (2), необходимо задаться датой рождения. Проведен анализ сроков 
рождения шпрота, который показал, что 50 % молоди пополнившей промысловое ста-
до родилось до 15–20 декабря, 50 % – после этой даты. Поэтому при расчете возраста 
как дата рождения шпрота принималась середина декабря.  

По уравнению (1) была рассчитана стандартная длина шпрота начиная от сего-
леток (возраст 5 мес.) до четырехгодовалого возраста (48 мес.). Далее по формуле (2) 
рассчитывали вес шпрота (мг) с интервалом в одни сутки. Суточный удельный при-
рост особи рассчитывали по формуле 

)()1(
)]()1([2

)(
)(

tWtW
tWtW

tW
tW

++
−+

=
Δ ,    (3) 

где ∆W(t) – абсолютный суточный прирост особи; W(t) и W(t+1) – масса особи с интер-
валом в одни сутки.  

В докладе приведена полученная зависимость ежесуточного абсолютного при-
роста веса особи в миллиграммах от возраста. Суточный прирост веса особи зависит от 
возраста. При этом максимальный суточный прирост веса, составляющий 6,54 мг, на-
блюдается в возрасте 1,3–1,4 года. В этом возрасте длина шпрота равна 7,2–7,4 см. 
Особи шпрота меньшей или большей длины характеризуются меньшим суточным 
приростом веса.  

Так как суточный прирост особи меняется с изменением размера (длины), то 
общие итоги продукционного процесса промыслового стада определяются как суточ-
ным удельным приростом особей каждой размерной группы, так и относительной чис-
ленностью этой размерной группы в промысловом стаде.  

Расчеты показали, что усредненная за год суточная удельная продукция стада 
черноморского шпрота на юго-западном шельфе Крыма составила 2,459 мг/г·сут. жи-
вого веса, то есть относительный ежесуточный прирост стада составляет 0,25 % в су-
тки от промыслового запаса стада.  

Необходимо отметить, что продукционные характеристики зависят от особенно-
стей развития шпрота, обитающего в районах Черного моря с различающейся антропо-
генной нагрузкой, поэтому они должны определяться с учетом внутривидовой диффе-
ренциации и специфичности биологических показателей различных стад.  

Сравнение полученных продукционных показателей исследуемого стада шпрота 
с данными, приведенными В. Н. Грезе (1965) по средней суточной удельной продук-
ции стада шпрота Азовского моря (6,3 мг/г), показывает, что полученные нами данные 
несколько ниже. Это может быть связано с тем, что продукция рассчитана только для 
промысловой части стада, а также не учтена генеративная продукция.  

Полученные данные близки к значениям, приведенным в монографии Г. Е. Шуль-
мана (1989) для соматической продукции черноморского шпрота. Некоторое отличие 
рассчитанных продукционных показателей возможно связано с межгодовыми измене-
ниями возрастного состава, а также внутривидовыми отличиями биологических пока-
зателей шпрота из разных районов Черного моря.  

Полученные результаты могут быть использованы при расчете продуктивности 
и прогнозировании объемов вылова на юго-западном шельфе Крыма.  
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УДК 576.895.771:632.951.2 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ  
ИНСЕКТИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА НЕЦЕЛЕВУЮ ГИДРОФАУНУ  

А. Т. Мутушева  
Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан  

ASSESSMENT OF INSECTICIDES EFFECTIVE INFLUENCE  
ON NON-TARGET HYDROFAUNA  

A. T. Mutusheva  
Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Kazakhstan 

В рамках концепции устойчивого развития проблема оценки влияния биоэко-
совместимых препаратов на окружающую среду и биоту, разработка критериев про-
филактических комароистребительных мероприятий, прогнозирование этого процесса 
с учетом гидрологических и температурных факторов, изучение фауны и экологиче-
ских особенностей кровососущих комаров Павлодарского Прииртышья являются 
весьма актуальными. Многообразие и высокая вредоносность кровососущих комаров 
диктует необходимость проведения мероприятий, ограничивающих их численность в 
различных биотопах.  

В качестве инсектицидов против личинок кровососущих комаров применялись 
ювенильный перитроид Димилин 48 % суспензионный концентрат и бактериальный 
препарат, водная суспензия (Vectobac 12 AS) и Вектобак В. Р. Г., водорастворимые 
гранулы (Vectobac WDG).  

Выбранные инсектициды соответствовали «Перечню препаратов для примене-
ния и испытания для борьбы против кровососущих насекомых» из методических ука-
заний, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РК.  

Местом испытания послужили разных типов водоемы (копанки, канавы, ямы). 
В период проведения исследований в водоемах установлено наличие 5 видов кровосо-
сущих комаров: Culex p. pipiens, C. modestus, Anopheles messeae, Aedes v. vexans, Ae. c. 
dorsalis всех стадий. Во время учетов велся также качественный и количественный 
сбор гидробионтов, стандартным гидробиологическим сачком. Сборы фиксировали в 
70 % этиловом спирте. Фиксированный материал разбирали в лабораторных условиях 
и определяли видовую принадлежность до ближайшего надежно диагностируемого 
таксона. Для определения эффективности действия препаратов, учеты проводили не-
посредственно перед обработкой, через 36, 72 часа, через 5, 10 суток после обработки, 
в некоторых вариантах – через 24 и 48 часов после обработки. Для обработки водоемов 
использован ранцевый ультромалообьемный опрыскиватель AU-8000 «Микронер» 
(Англия), размер капель – 200 микрон.  

Эффективность действия препарата на личинок кровососущих комаров рассчи-
тана по модифицированной формуле Аббота: E = 100·(1–Ni/No·Ko/Ki). 

Полученные результаты показывают, что численность личинок комаров резко 
сокращается уже в течение первых трех суток после обработки препаратами. Эффек-
тивность препаратов при испытаниях в различных дозировках составила:  

– Вектобак 12 в. р. г., дозировкой 0,4 кг/га – 32,5 и 55,3 %;  
– Вектобак 12 в. р. г., дозировкой 0,6 кг/га – 96,1 и 98,9 %;  
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– Вектобак 12 в. р. г., дозировкой 0,8 кг/га – 98,1 и 100,0 %;  
– Вектобак 12 в. с., дозировкой 0,6 л/га – 94,0 и 99,0 %;  
– Вектобак 12 в. с., дозировкой 1,0 л/га – 98,0 и 100,0 %;  
– Вектобак 12 в. с., дозировкой 1,5 л/га – 100 %;  
– Вектобак 12 в. с., дозировкой 1,0 л/га и Димилин 48 % с. к., дозировкой 0,025 л/га – 

98,4 и 100,0 %.  
Через 10 дней после обработки численность преимагинальных фаз постепенно 

восстанавливалась. В этот период началось повторное заселение обработанных участ-
ков, что говорило о прекращении действия препарата. К тому же численность личинок 
постепенно восстанавливалась за счет выхода из яиц, отложенных самками, мигриро-
вавших с необработанных территорий.  

Эффективность действия препарата Димимлин 48 % с. к. при испытаниях в раз-
личных дозировках составила:  

– Димимлин 48 % с. к., дозировкой 0,5 л/га – 100,0 % с появлением преимаги-
нальных стадий через 14 дней;  

– Димимлин 48 % с. к., дозировкой 0,1 л/га – 100,0 % с появлением преимаги-
нальных стадий через 35 дней.  

В процессе работы в течение трех месяцев велся учет плотности гидробионтов 
(дафний, циклопов, битиний, личинок стрекоз, личинок водных жуков, мальков рыб).  

Для оценки действия Димилина 48 % с. к. на гидробионтов выбраны дафнии 
(Daphnia pulex), циклопов (Cyclopidae sp.), брюхоногие моллюски (Lymnaeidae, 
Hydrobiidae), поденки (Baetidae, Caenidae), клопы (Corixidae, Gerridae), стрекозы 
(Lestes, Aeschna cyanea), мальки рыб.  

По нашим оценкам инсектицид не оказывает влияния на беспозвоночных, кото-
рые по завершении личиночной стадии благополучно оставили водоемы (как кон-
трольный, так и обработанные).  

По результатам проведенных экспериментов действие биоинсектицида Вектобак 
12 в. с., Вектобак в. р. г., в апробированных концентрациях вызывающих гибель личи-
нок комаров, оказались безвредным для нецелевых гидробионтов дафний, циклопов, 
брюхоногих моллюсков, поденок, гребляков, водомерок, стрекоз, мальков рыб.  

Численность этих групп гидробионтов после обработки мало изменялась в тече-
ние периода наблюдений. Можно отметить возрастание численности водных клопов 
Corixidae на 30–40 % в ряде водоемов, связанное с выплодом ювенильных стадий из 
кладок. На период испытаний приходилось начало массового вылета стрекоз из водо-
емов. По результатам гидробиологических оценок, Вектобак не оказывает отрицатель-
ного влияния на ракообразных и водных насекомых.  
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CHROMOSOME SET OF BAIKAL ENDEMIC LEECH  

A. Natyaganova, I. Kaygorodova  
Limnological Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,  
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ХРОМОСОМНЫЙ НАБОР ЭНДЕМИЧНОЙ ДЛЯ БАЙКАЛА ПИЯВКИ  

A. Натяганова, И. Кайгородова  
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия 

Baikal is the oldest (25–30 MY), the deepest (1637 m), the largest (23,000 km3) reposi-
tory of fresh water of the planet (20 % drinking water) (Lake Baikal: Evolution and Biodiver-
sity, 1998). The lake has a unique complex of living organisms (1550 animal species and over 
1000 species of plants), which are adapted to a variety of environmental conditions, having 
mastered and repopulating the diversity of habitats from interstitial zone to maximal depths 
(Lake Baikal and its Catchment area, 2002). Despite a 200-year history of limnological stud-
ies, Baikal is still full of "white spots", one of them is the fauna of parasitic annelids. Baikal 
leeches demonstrate a high level of biological diversity (11 genera) and endemism, both at the 
genus level and at the species level. These species are adapted to living in cold, clean, oxy-
genated water and fed by the Baikal endemic animals: bullheads, amphipods, and perhaps 
other groups. If the modern approaches have been successfully applied to clarify the phylog-
eny of both European and North American leeches, the evolutionary history and phylogeny of 
the unique Baikal fauna remains to be examined.  

Сhromosomes set analyses are regarded as a source of useful information for solving 
taxonomic problems of leeches (Cichocka, Bielecki, 2008). Moreover, a careful karyological 
study of this group using methods of differential staining and molecular cytogenetic analysis 
is very promising for understanding the process of speciation (Vitturi et al., 2002). To date, 
the numbers of chromosomes were specified for 22 species from about 500 world known 
species of the Hirudinea.  

In this study we investigated the chromosome set of the Baikal endemic species of 
leeches Baicalobdella torquata (Grube, 1871), parasitic on Eulimnogammarus verrucosus 
(Gerstfeldt, 1858) (Crustacea, Amphipoda). Amphipods were collected in May 2011 on 
sandy-rocky ground in the coastal zone of Southern Baikal from depth 0.3–0.5 m. Incidence 
of leech infection on collected amphipods was up to 30 %, with intensity – from 1 to 5 speci-
mens of parasites per individual. Air-dried cytological preparations of these leeches were 
made from the sperm sacs after colchicine pretreatment. Microscopic analysis showed that 
there are 30 double-armed chromosomes in mitotic metaphase plates. These chromosomes 
are rather small; their lengths are 1–3 µm. 15 bivalents (2–7 µm) clearly revealed at the stage 
of diakinesis-metaphase-I. Comparison with the currently available data (Cichocka, Bielecki, 
2008; Utevsky et al., 2009) leads to the conclusion that the Baikal endemic leech species 
B. torquata has a unique set of chromosome (n = 15, 2n = 30) and karyologically differ of all 
known taxa.  
Acknowledgements. This research was supported by RFBR grants # 11-04-90452, # 11-04-01394. 
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ОСНОВНІ ТИПИ СУКЦЕСІЇ ПЕЛАГІЧНИХ ЗООПЛАНКТОЦЕНОЗІВ  
У ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩАХ  

О. В. Пашкова 
Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, hydrobiol@igb.ibc.com.ua 

PRINCIPAL TYPES OF SUCCESSIONS IN THE PELAGIC  
ZOOPLANKTONIC CENOSES IN THE DNIEPER RESERVOIRS  

O. V. Pashkova  
Institute of Hidrobiology NAS of Ukraine 

Проходження екологічної сукцесії пелагічних зоопланктоценозів при створенні 
водосховища на великій рівнинній річці визначається низкою факторів, основними з 
яких є морфометричні характеристики водосховища та його розташування в каскаді. 
Перший фактор обумовлює тип водосховища (річкове, озерно-річкове, озерне), інши-
ми словами, його гідрологічний режим, особливості якого, у свою чергу, визначають 
розвиток усіх компонентів біоти. Місце ж водосховища в каскаді обумовлює джерело 
постачання планктонних організмів. У верхньокаскадному водосховищі це джерело – 
річка, тому у верхів’ї водойми угруповання носить потамо-лімнофільний, у середині – 
проміжний, а на нижній ділянці – лімнофільний характер. У верхню частину 
внутрішньокаскадного водосховища з вищерозташованої водойми надходить вже 
сформований лімнофільний зоопланктон, який транзитом прямує до низу, як правило 
не встигаючи зазнати при цьому помітних змін і залишаючись відносно одноманітним 
по всій акваторії. Дослідження сукцесії пелагічного зоопланктону як адаптації до 
трансформації лотичних гідроекосистем у лентичні в дніпровських водосховищах 
різного типу – верхньокаскадному Київському та внутрішньокаскадному Канівському – 
проведене із залученням, крім власних, і літературних даних (Коханова, Литвиненко, 
1977; Марковський, 1949; Травянко, Цееб, 1967).  

За морфометричними показниками Київське водосховище відноситься до великих, 
долинних, з елементами озерності, незначно глибоких. Його коефіцієнт видовженості 
складає приблизно 13, глибоководності – 0,5, а інтенсивності водообміну влітку – 0,6. 
Канівське водосховище також є великим і незначно глибоким, але долинним. Його від-
повідні коефіцієнти більші за такі Київського приблизно в 1,5–2,0 раза, складаючи 22,0, 0,7 
і 11,1. Разом із цим, оскільки глибоководна зона цих водойм поділяється на декілька 
відмінних між собою частин, нами окремо розглянуто їх верхні та нижні частини.  

Почнемо з верхньої частини Київського. Що стосується загальної кількості 
видів, то, як і в інших місцях, скоріше за все їх було приблизно однаково (50–70) і в 
річці, й у водосховищі, до того ж вони були фактично одними й тими самими. Досить 
схожими були й домінантні комплекси видів зоопланктону. На відповідній ділянці 
річки цей комплекс утворювали Asplanchna priodonta Gosse, 1850, Brachionus urceus 
(Linnaeus, 1758), B. calyciflorus Pallas, 1766, B. angularis Gosse, 1851, Diaphanosoma 
brachyurum (Lievin, 1848), Moina micrura (Hellich, 1877), Bosminopsis deitersi Richard, 
1897, Bosmina longirostris (O. F. Muller, 1785). У водосховищі ж серед цих видів додат-
ково з’явились Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854), Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834), 
Acanthocyclops americanus (Marsh, 1893), а B. urceus, B. deitersi – зникли. Як бачимо, і 
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там, і там провідну роль за кількістю видів відігравали коловертки, складаючи 50 і 
55 % відповідно. Індекс подібності Жаккара за домінантними видами також був досить 
великим – 55 %. Чисельність зоопланктону також змінилася не сильно. Загальна чи-
сельність у річці складала 213,2, а у водосховищі – 103,9 тис. екз./м3, тобто у процесі 
сукцесії зменшилась лише удвічі. Біомаса ж збільшилась у стільки ж разів (з 0,532 до 
0,989 г/м3). Структура угруповання перебудувана достатньо суттєво. Якщо в річці се-
ред систематичних груп за біомасою переважали представники Rotatoria (66 %), то у 
водосховищі – Cladocera (65 %), хоча частка Rotatoria тут також не мала (26 % 
біомаси). У нижній частині Київського водосховища подібність групи домінантів і 
субдомінантів зоопланктону з річкою була дуже низькою. Якщо на відповідній нижній 
ділянці річки це були ті самі види, що і на верхній, до яких приєднались Bipalpus 
hudsoni (Imhof, 1891), Brachionus quadridentatus Hermann, 1783, F. longiseta, то у водо-
сховищі – A. priodonta, Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1886), Daphnia longispina 
(O. F. Muller, 1785), D. cucullata Sars, 1862, B. longirostris, Leptodora kindtii (Focke, 
1844), Heterocope caspia Sars, 1897, A. americanus, тобто якщо в річці за кількістю видів 
більше було коловерток (63 %), то у водосховищі – гіллястовусих ракоподібних (50 %). 
Індекс подібності Жаккара за домінантами також дуже малий – 12 %.  

Зоопланктон нижньої частини водосховища також зазнав змін, особливо його за-
гальна біомаса, яка збільшилась у 12,5 раза – з 0,702 до 8,672 г/м3. Чисельність же, на-
впаки, зменшилась – в 1,5 раза – з 313,7 до 237,1 тис. екз./м3. Відчутні перетворення 
стались і в структурі угруповання. У річці лідерство за біомасою ділили між собою 
представники Cladocera та Rotatoria, складаючи 55 і 39 % відповідно, у водосховищі ж 
панування повністю перейшло до Cladocera, які склали 92 % біомаси.  

У Канівському водосховищі, на відміну від Київського, сукцесійні процеси у 
зоопланктоні верхньої та нижньої частин пройшли майже ідентично, тобто обидва во-
досховищні угруповання стали відрізнятись від річкових однаковою мірою. Особливо 
кардинальні зміни відбулись в якісному складі. У річці на відповідній верхній ділянці 
до складу домінуючого комплексу видів входили B. hudsoni, A. priodonta, B. quadri-
dentatus, B. urceus, B. calyciflorus, B. angularis, F. longiseta, D. brachyurum, M. micrura, 
B. deitersi, B. longirostris, на нижній – ці ж види, крім B. hudsoni, B. quadridentatus, 
B. urceus, F. longiseta. Отже, у фауністичних спектрах домінантних видів обох ділянок 
річки перше місце посідали знову ж таки коловертки, складаючи 43–64 %. У той же 
час в обох частинах водосховища найбільша частка (54–57 %) серед домінантів стала 
належати гіллястовусим, а коловертки зовсім зникли з їх складу. Це були 
D. brachiurum, D. longispina, D. cucullata, Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785), 
Chydorus sphaericus (O. F. Muller, 1785), B. longirostris, Bosmina coregoni Baird, 1857, 
L. kindtii, Eurytemora affinis (Poppe, 1880), Eudiaptomus graciloides Lill., 1888, H. caspia, 
Cyclops strenuus Fisch., 1881, A. americanus, Mesocyclops leuckarti Claus, 1857, Thermo-
cyclops crassus (Fisch., 1853). Видова подібність домінантів за Жаккаром також була 
дуже низькою – індекс дорівнював 9–11 %.  

На відміну від якісного складу, чисельність зоопланктону у процесі сукцесії за-
знала невеликих змін, особливо в нижній частині водосховища, де залишилась майже 
такою ж самою (було 611,7, стало 542,5 тис. екз./м3), а біомаса збільшилась лише в 
1,5 раза (з 2,579 до 3,694 г/м3). У верхній частині чисельність також не змінилась (було 
313,7, стало 316,9 тис. екз./м3), а біомаса збільшилась приблизно в 5,5 раза (з 0,702 до 
3,771 г/м3). У структурі мали місце досить серйозні перебудови. Якщо на верхній 
ділянці річки угруповання було кладоцерно-ротаторним (із частками 55 і 39 % відпо-
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відно), а на нижній – ротаторним (85 %), то в обох частинах водосховища вони стали 
кладоцерними (із частками 84 і 72 % відповідно).  

У результаті сукцесії при перетворенні біотопу з річки на водосховище пе-
лагічний зоопланктон зазнає якісних і кількісних змін і трансформується з річкового 
(потамофільного) у водосховищний – зоопланктон нового типу, проміжний між пота-
мо- і лімнофільним (озерним). При дослідженні окремих частин деяких водосховищ 
Дніпра встановлено, що процеси формування зоопланктону в них пройшли за трьома 
типами. Перший – утворення у верхній частині верхньокаскадного Київського водо-
сховища річково-водосховищного угруповання, особливістю якого якісна та кількісна 
подібність до річкового. При другому типі проходження сукцесії у нижній частині 
Київського водосховища виникло долинно-озерне водосховищне угруповання, якому 
притаманна докорінна відмінність від річкового зоопланктону, особливо за деякими 
кількісними параметрами. При формуванні зоопланктону за третім типом в обох час-
тинах внутрішньокаскадного Канівського водосховища утворились долинні водосхо-
вищні угруповання, яким також властива відмінність від таких у річці, більша за 
якісними, менша – за кількісними характеристиками.  

Процес становлення пелагічного зоопланктону водосховищ протікає дуже 
швидко – протягом лише декількох місяців або тижнів і аж ніяк не декількох років. 
Водосховищний зоопланктон утворюється не внаслідок злиття «біофондів», тобто зоо-
планктоценозів вихідних затоплених водойм (заплавних водойм, русел річок і гирло-
вих ділянок їх приток, заток і прибережжя), а в результаті внутрішніх процесів як у 
популяціях, так і ценозах і біоценозах. Якщо ж зоопланктон і збагачується за рахунок 
зовнішніх надходжень, то на дуже короткий час, бо всі екологічно чужорідні види 
(прибережні, фітофільні, придонні, річкові та ставкові) в глибоководній зоні на течії 
швидко гинуть. На відміну від угруповань глибоководдя, зоопланктоценози мілководь 
формуються декілька років через повільне виникнення та розвиток цих 
місцеперебувань, зокрема, заростання їх вищою водяною рослинністю.  
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Із кожним роком зростає концентрація важкиx металів у внутрішніх водоймах Ук-
раїни. Це визначає актуальність проблеми вивчення впливу підвищених концентрацій 
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цих речовин на водні екосистеми. Актуальний також пошук тест-реакцій організмів, які 
чітко та швидко могли б свідчити про наявність полютанту у середовищі.  

Серед найефективніших показників, за допомогою яких можна розробити мето-
ди визначення речовин, що негативно впливають на водні гідроценози, є розмноження 
гідробіонтів (Строганов, 1971), зокрема, легеневих молюсків. Проте особливості ре-
продукції молюсків у середовищі, що містить важкі метали, вивчені недостатньо.  

Відомо, що відтворювальна функція організмів володіє здатністю протистояти 
токсичній дії отрут, але завжди до певної межі (Мелиян, 1991). Встановлено (Юрчин-
ский, 2004), що зміна інтенсивності відкладання яєць ставковиками залежить від якості 
середовища, яке їх оточує, і знижується при утриманні молюсків у забрудненому сере-
довищі. Якщо молюски опиняються у критичних умовах, вони докладають більше зу-
силь для відтворення.  

Нами встановлено, що тривалість відкладання синкапсул ставковиком озерним 
(Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)) у чистій воді в лабораторній культурі коливається 
в межах 16–23 хв. У токсичному середовищі за впливу сублетальних концентрацій іонів 
важких металів, за стимуляції статевої функції, тривалість овіпозиції дещо скорочується 
(12–16 хв.). Із пригніченням репродукції у розчинах хронічних летальних концентрацій 
досліджуваних полютантів тривалість відкладання синкапсул триває (18–28 хв.).  

Протягом 70 діб досліду групою контрольних тварин, які перебували у чистій 
воді, відкладено у середньому 84 ± 7 синкапсул. Цей показник не перевищено за пере-
бування ставковиків у жодному з розчинів шести досліджуваних іонів важких металів. 
Від 72 до 81 % кладок відкладено вночі. У розчинах з Cu2+ (4·10–8 мг/дм3), Ni2+ (усіх 
досліджуваних концентрацій), Zn2+ (0,005, 0,5 мг/дм3) кількість відкладених синкапсул 
перевищує 50 % від контролю (52–66 %). У решті розчинів цих та інших 
досліджуваних металів кількість відкладених молюсками синкапсул коливається від 44 
до 14 % порівняно з контрольною групою тварин.  

Довжина синкапсул L. stagnalis у розчинах іонів важких металів змінюється стати-
стично достовірно. У розчинах хронічних летальних концентрацій усіх шести металів 
довжина кладок у 1,2–1,3 раза менша від тих, що відкладені в контрольних розчинах. 
За впливу сублетальних концентрацій Cu2+, Ni2+, Mn2+ кладки дещо довші за контрольні, 
а в усіх розчинах підпорогових концентрацій і за впливу сублетальних концентрацій 
Cd2+, Zn2+, Co2+ значення довжини синкапсул у 1,1–1,2 раза менші за контрольні.  

Середні величини довжини яйцевих капсул майже в усіх розчинах досліджува-
них іонів менші контрольних значень у 1,1–1,2 раза. Виняток становлять собою лише 
розміри яйцевих капсул, відкладених у розчинах підпорогових і сублетальних концен-
трацій Zn2+ і хронічних летальних концентрацій Co2+, де вони дещо більші за кон-
трольні значення. В означених розчинах іонів кобальту яйцеві капсули найкрупніші 
(1,52 мм відносно 1,35 мм у контролі). Найменших розмірів (1,14 мм) яйцеві капсули 
відкладені ставковиками у розчинах хронічних летальних концентрацій іонів кадмію.  

Вплив важких металів на статеву систему ставковика призводить до послаблен-
ня гомеостатичної регуляції, що призводить до порушення узгодженості роботи її 
відділів і, як результат, до появи різних аномалій у будові синкапсул. Відхилення від 
нормальної морфології кладок яєць у розчинах важких металів різних концентрацій 
різноманітні за етіологією та проявами: відсутність яйцевих капсул у синкапсулі; слаб-
ка спіралізація тяжа з яйцевими капсулами; багатозиготність яйцевих капсул; одноряд-
не розміщення яйцевих капсул у синкапсулі; зрощення декількох яйцевих капсул зви-
чайного розміру в одну велику; відсутність яйцеклітини в яйцевій капсулі; мала 
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кількість яйцевих капсул у синкапсулі; здвоєння яйцевих капсул; наявність яйцевих 
капсул і яйцеклітин поза синкапсулою.  

Більшість порушень будови синкапсул належить до групи морфологічних ано-
малій, які не впливають на ембріогенез. Такі ж аномалії зустрічаються й у кладках кон-
трольної групи тварин, проте їх відношення щодо кладок, отриманих у молюсків за 
перебування в токсичному середовищі, становить у середньому 1:5.  

За перебування молюсків у розчинах підпорогових концентрацій кількість ано-
малій у будові кладок дорівнює такій у контролі, що вказує на стійкість статевої систе-
ми при незначному впливові токсиканту. Кількість порушень у будові синкапсул зро-
стає зі зростанням концентрацій полютантів, і за впливу розчинів хронічних летальних 
концентрацій іонів металів співвідношення показників у контрольної групи щодо от-
риманих у токсичному середовищі становить 1:7,5. Кількість аномалій не залежить від 
природи важких металів.  

Деякі морфологічні аномалії синкапсул ставковика впливають на протікання 
ембріогенезу та життєздатність зародків. Серед таких ми спостерігали розміщення яй-
цеклітин за межами яйцевих капсул, викликане дисгармонією у функціонуванні гер-
мафродитної залози та придаткових залоз яйцеводу (у першу чергу – білкової). Змен-
шення розмірів яйцевих капсул пов’язане з гіпофункцією білкової залози на початку 
або в кінці проходження потоку яйцеклітин, що овулювали, через квадривій, а також 
прискореним виведенням яйцевих капсул із квадривія. Часто воно супроводжується 
відсутністю яйцеклітин у капсулах. Поява ущільнених міжкапсульних тяжів – наслідок 
зміни властивостей секретів, які виробляються придатковими залозами яйцеводу. 
При порушенні функцій матки повністю непрозорими стають усі синкапсули.  

Несправжня поліембріонія – явище, коли в одній яйцевій капсулі випадково 
опиняються дві або більше яйцеклітин, звичайна в кладках ставковика озерного, проте 
за впливу токсикантів таке явище спостерігається на 28 % частіше, ніж у контрольної 
групи тварин. Найбільша кількість таких аномалій виявлена у розчинах сублетальних 
концентрацій іонів кадмію та цинку, що можна пояснити інтенсивною овуляцією яй-
цеклітин, викликаною активним паруванням молюсків.  

Таким чином, ушкодження механізмів регуляції розмноження ставковиків із 
підвищенням концентрації полютанту у середовищі призводить до зростання плідності 
(у 1,2 раза). Аномалії у будові синкапсул ставковика у розчинах сублетальних концен-
трацій іонів важких металів зустрічаються у 5 разів частіше, а в розчинах хронічних 
летальних концентрацій – у 7,5 раза частіше, ніж у контрольної групи. За впливу 
хронічних летальних концентрацій важких металів до 20–27 % синкапсул завмирають.  
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Антропогенний тиск на водні екосистеми призводить до значного їх забруднен-
ня токсикантами різної хімічної природи. Особливе місце у цих процесах займають 
важкі метали (Коновалов, 1993), зокрема Cu, Zn, Co, Mn, Ni, Cd. Гідробіонти реагують 
на забруднення середовища різноманітними функціональними порушеннями, які ви-
разно прослідковуються при подовженні тривалості впливу токсичної речовини на ор-
ганізм. Порівняльне вивчення різних функціональних систем організму дозволяє ви-
значити найслабше місце у комплексі порушень, дає можливість обґрунтовано говори-
ти про токсичний ефект і порогову концентрацію полютанта.  

Як об’єкт дослідження обрано ставковика озерного – Lymnaea stagnalis 
(Linnaeus, 1758) – одного з найзвичайніших представників прісноводної малакофауни 
України. У дослідах використано 716 особин однорозмірних ставковиків (середня ви-
сота черепашки – 39,7 ± 2,2 мм), зібраних у ріпалі р. Тетерів (правий доплив Середньо-
го Дніпра) в околицях Житомира (Центральне Полісся) у 2009–2010 роках. Токсико-
логічні досліди виконано за методикою В. А. Алексєєва. Як токсиканти використано 
іони важких металів: Cu2+, Zn2+, Co2+, Mn2+, Ni2+, Cd2+. Усі застосовані у дослідах роз-
чини готували на дехлорованій відстоюванням (протягом доби) воді з житомирської 
водогінної мережі. Тривалість досліду – 70 діб.  

У лабораторії для здійснення тривалих спостережень молюсків по 5 особин 
розміщали у скляні трилітрові ємності. Ставковикам як корм давали листя кульбаби.  

Попередніми дослідами встановлено зони токсичного впливу досліджуваних по-
лютантів із використанням рибогосподарсько-токсикологічного підходу, за якого 
виділяють летальні (гострі та хронічні), сублетальні, стимулюючі та недіючі концен-
трації. Процес отруєння ставковика іонами важких металів носить фазовий характер. 
На початкових етапах отруєння пристосування до умов токсичного середовища 
відбувається за рахунок змін поведінки тварин. Майже одночасно з ними реєструються 
швидкі фізіологічні захисно-пристосувальні реакції.  

Серед найперших фізіологічних реакцій молюсків, підданих дії токсикантів, вар-
то відзначити ослизнення тіла через посилення секреторної активності залозистих 
клітин, локалізованих у покривах тіла. Слиз товстим шаром вкриває тіло тварин, яв-
ляючи собою певну перепону для дифузії токсиканту з навколишнього середовища в 
організм. Це швидка захисна фізіологічна реакція. Сильне ослизнення тіла реєстрували 
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у переважної більшості ставковиків протягом перших двох годин експозиції у токсич-
них середовищах. У подальшому шар слизу, як правило, не потовщувався (в окремих 
випадках, навіть, потоншувався) внаслідок коагуляції та відшарування від тіла у ви-
гляді пластівців.  

Слабкий і помірного ступеня набряк також можна розглядати як одну із швид-
ких захисних фізіологічних реакцій. Відомо (Вискушенко, 1999), що обводнення тка-
нин до певного рівня (коли вміст води в організмі молюсків досягає 85–86 % загальної 
маси) – захисно-пристосувальна реакція, скерована на виживання у несприятливих 
умовах середовища. Порушення водного балансу у межах 10 % сумісне з життям. 
Помірне накопичення води має значення для детоксикації, оскільки відбувається «роз-
ведення» нею токсичних речовин, які потрапили до організму молюсків. Зі 
збільшенням маси тіла зменшується кількість токсичних речовин, яка припадає на 
одиницю маси тіла (зменшується доза). Обводнення тканин може сприяти посиленому 
надходженню кисню у клітини та інтенсифікації дихання. Проте відомо (Колупаев, 
1989), що накопичення надлишкової кількості води у тілі молюсків, яких тривалий час 
утримували у розчинах із концентраціями токсикантів із діапазону витримуваних, 
обумовлене порушенням роботи видільної системи та зменшенням осмотичної кон-
центрації видільних секретів. Ці патологічні зміни призводять до прогресуючого 
збільшення маси (у середньому на 16–25 %) та розвитку набряку тіла, об’єм якого 
збільшується у 1,5–2,0 раза. Затримка та накопичення великої кількості води у тілі мо-
люсків призводить до стискання клітинних елементів ділянок їх тіла, що набрякають, 
до порушення тканинного обміну, дистрофічних і некротичних змін клітин, їх загибелі 
та зниження функцій набряклого органу. Інтенсивний позитивний водний баланс 
свідчить про порушення у тварин водного обміну, що обумовлене збільшенням кон-
центрації двоокису вуглецю в крові. У токсичному середовищі за гостролетальних 
концентрацій спостерігається зростання негативного водного балансу.  

При підвищених концентраціях іонів важких металів (хронічні летальні та вит-
римувані концентрації) порушується імунний захист організму, діяльність ендокринної 
та нервової систем, спостерігаються чисельні відхилення обміну речовин, розвивається 
гіпоксія тканин і низка інших аномалій.  

Відмінною фізіологічною особливістю гідробіонтів (зокрема, досліджуваних 
молюсків) є існування двох шляхів надходження неорганічних іонів до їх організму. 
Один із них обумовлений абсорбцією іонів безпосередньо з води через покриви тіла, 
інший – пероральний – пов’язаний із проходженням речовин, що всмокталися у ки-
шечнику, до гепатопанкреасу. У ході досліджень зроблено висновок, що процес жив-
лення рослиноїдних молюсків характеризується інтенсивністю, регулярністю і пра-
цемісткістю. У процесі живлення із субстрату зішкрибається маса обростань, а за-
своюється з неї лише невелика частина. Оскільки рослини – концентратори іонів важ-
ких металів, по харчових ланцюгах стає можливою передача важких металів від про-
дуцентів подальшим його ланкам, у тому числі й молюскам-фітофагам.  

Нами особливої уваги надано особливостям живлення тварин у токсичному се-
редовищі, оскільки показником чутливості їх до дії токсикантів може бути і трофічна 
поведінка (інтенсифікація або пригнічення споживання корму). За високих концен-
трацій токсикантів завжди спостерігається пригнічення живлення. У сублетальних 
концентраціях у перші два тижні молюски, як правило, споживають менше корму, ніж 
у нормі, а згодом – більше, ніж у нормі. Причина цього – необхідність протистояти па-
тологічним змінам, що відбуваються в організмі тварин за дії токсикантів.  
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З’ясовано зв’язок між живленням і репродуктивною функцією молюсків. Голо-
дування призводить до прогресивного зменшення кількості яєць, хоча маса яєць при 
цьому не зменшується. Дванадцять діб голодування зазвичай цілком зупиняють роз-
множення. За голодування зникають деякі стадії сперматогенезу та оогенезу. Як тільки 
годування тварин відновлюється – кількість яєць збільшується. Чим коротші періоди 
голодування – тим швидше молюски починають розмноження, і навпаки.  
 

УДК 574.64:594.38 
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ASSEMBLED INFLUENCE OF RADIOACTIVE AND HEAVY METALS  
POLLUTION ON BIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE POND  

SNAIL LYMNAEA STAGNALIS  

T. V. Pinkina, N. V. Khrapiychuk  
Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine, pinkinatv@ yandex.ru 

Авария на ЧАЭС привела к выбросу в окружающую среду большого количества 
радиоактивных веществ искусственного происхождения. Значительная часть радио-
нуклидов в виде аэрозолей попала в поверхностные воды (Гродзинський, 1993). Радио-
активное загрязнение водоемов достигло экологически значимого уровня, что прояви-
лось в функционировании биоты водоемов. В гидроценозах Украины в больших коли-
чествах также выявлены ионы тяжелых металлов.  

В зообентосе многих водоемов Украины и смежных регионов доминирующее 
значение принадлежит моллюскам. Поэтому в качестве тест-объекта для проведения 
исследований выбран обычный представитель гидрофауны Центрального (Житомир-
ского) Полесья – моллюск прудовик озерный Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758.  

В последнее время внимание исследователей привлекает проблема комбиниро-
ванного влияния ионизирующей радиации и других химических агентов, в частности, 
тяжелых металлов на гидробионтов. Наибольшую актуальность имеет исследование 
синергизма при влиянии малых доз радиации в комбинации с невысокой концентраци-
ей химического вещества: отдельно взятые они могут практически не проявлять вред-
ного действия на организм водных животных. Поэтому, чтобы проверить усложняет 
ли радиационный фактор протекание патологического процесса вызванного отравле-
нием моллюсков тяжелыми металлами, проведено исследование особенностей репро-
дукции животных при совместном действии на них последствий радиационного влия-
ния и пребывания в растворах разных концентраций тяжелых металлов.  

Тяжелые металлы в использованных концентрациях вызывают существенные 
изменения биологических показателей прудовика озерного взятого из радиоактивно 
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загрязненного водоема. На протяжении 70 суток эксперимента группой контрольных 
животных, взятых из условно чистого водоема (р. Тетерев, г. Житомир), в общем от-
ложено в 1,5 раза больше кладок чем моллюсками из неблагополучного в отношении 
радионуклидов водоема (р. Лозница, Народичский район, ІІ зона). Прудовики из ра-
диоактивной зоны, помещенные в растворы с Zn2+, Co2+, Mn2+ всех исследованных 
концентраций, откладывают в 1,8–2,0 раза меньшее количество синкапсул.  

Статистически достоверные различия в количестве кладок не зафиксированы 
лишь при нахождении моллюсков в растворах подпороговых концентраций Cd2+. Наи-
меньшее количество синкапсул выявлено в растворах подпороговых концентраций 
Zn2+ (12 ± 1), где, очевидно, очень медленно включаются механизмы адаптации, и в 
растворах хронических летальных концентраций Co2+ (9 ± 1), где отравление быстрее, 
чем в растворах других металлов достигает своих пределов. Наибольшее количество 
синкапсул отложено в растворах с Ni2+ всех исследованных концентраций. Длина син-
капсул отложенных прудовиками из зоны радиоактивного загрязнения, изменяется 
незначительно, хотя все же эти моллюски в большинстве своем образуют кладки не-
сколько меньших размеров, сравнительно с контрольной группой животных. Стати-
стически достоверные отличия этого показателя наблюдаются только при влиянии 
сублетальных и хронических летальных концентраций ионов цинка, причем, при дей-
ствии первых – значения длины синкапсул больше контрольных, а при действии вто-
рых – меньше. При влиянии токсикантов яйцевые капсулы, отложенные моллюсками 
из р. Лозница, имеют в большинстве случаев меньшие размеры, в сравнении с кон-
трольными значениями. 

В растворах, содержащих ионы кобальта всех исследованных концентраций, 
размеры яйцевых капсул достоверно меньше контрольных. То же наблюдается при 
влиянии подпороговых и хронических летальных концентраций Zn2+ и Cu2+, и подпо-
роговых концентраций Cd2+.  

Исследуя аномалии в строении синкапсул, отложенных прудовиками из зоны 
радиоактивного загрязнения, отмечены такие же их типы, как и у моллюсков, которые 
подвергались воздействию только лишь тяжелых металлов (Пинкина, 2008). Однако 
следует отметить, что частота встречаемости почти всех тератогенных нарушений в 
данном случае является в 1,5 раза большей. Чаще всего встречается слабая спирализа-
ция тяжа с яйцевыми капсулами, многозиготность яйцевых капсул и наличие яйцевых 
капсул за синкапсулой. Достаточно частой аномалией является также удвоение яйце-
вых капсул и наличие яйцеклеток без яйцевых капсул за пределами синкапсулы.  

Появлением большего количества тератогенных нарушений можно частично 
объяснить снижение жизнеспособности молоди, рождающейся от родителей, которые 
подверглись радиоактивному влиянию, а это в свою очередь влияет на показатели вы-
живания молодых прудовиков в токсической среде.  

Продолжительность эмбриогенеза продлевается у прудовиков из р. Лозница при 
пребывании их в растворах тяжелых металлов в среднем на 1–2 суток, но молодь ос-
тавляет синкапсулы интенсивнее (продолжительность выклева составляет 3–5 суток). 
Похожую картину мы наблюдали в контрольных опытах только при влиянии самых 
высоких концентраций тяжелых металлов использованных в эксперименте.  

Нами исследовано также количество яйцевых капсул, отложенных прудовиками 
в синкапсулы, и доли молодых моллюсков, которые успешно завершили эмбриональ-
ное развитие и вылупились. Эти данные сопоставляли с полученными в опытах, где 
токсическому влиянию подвергались моллюски с условно чистых в отношении радио-
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нуклидов водоемов. Все полученные значения обсуждаемых показателей были мень-
шими контрольных. Количество яйцевых капсул в синкапсулах прудовиков из радио-
активной зоны, которые находились в растворах разных концентраций тяжелых метал-
лов, достоверно уменьшается в 1,5–2,3 раза. Это, в свою очередь, уменьшает показате-
ли вылупления молоди.  

Одной из причин уменьшения количества яйцевых капсул в кладках прудовика 
может быть нарушение спирализации, когда яйцевые капсулы уложены в синкапсулах 
рыхло. Из-за этого при такой же, как у контрольной группы длине кладок, яйцевых 
капсул в них в два раза меньше.  

Значения показателей вылупления молоди являются в среднем в 1,5 раза мень-
шими полученных в контроле. Самые низкие их значения наблюдались в растворах с 
Co2+, где они являются меньшими в 1,7–1,8 раза. Стимулирующего действия растворов 
сублетальных концентраций тяжелых металлов, которое имело место в контрольном 
опыте, в основном эксперименте не отмечено. Подпороговые концентрации ионов тя-
желых металлов водной среды в данном случае нельзя считать недействующими: доля 
вылупленных ювенильных особей в таких растворах в 1,3–1,5 раза меньше контроль-
ных значений. Размываются также границы в реагировании на сублетальные и хрони-
ческие летальные концентрации: последние уже не выступают как такие, которые ис-
ключительно стойко угнетают вылупление молоди.  

Полученные результаты свидетельствуют, что ионизирующее излучение являет-
ся отягчающим фактором для животных, которые подвергаются действию токсикан-
тов. Наблюдается синергизм радиационного фактора и тяжелых металлов на репродук-
тивную систему моллюсков.  
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Создание водохранилищ на таких крупных реках, как Днепр или Волга, можно 
считать исключительным по масштабам экологическим экспериментом. После зарегу-
лирования реки плотиной возникает водоем нового типа, как правило, с гидрофизиче-
скими признаками озера в нижней части и сохранением характеристик реки в верховье. 
Процессы перестройки речных экосистем с формированием своеобразных – водохра-
нилищного типа – и соответствующими изменениями многочисленных абиотических и 
биотических характеристик оказались доступными наблюдению одному поколению 
исследователей. С первых же лет после возникновения крупных равнинных водохра-
нилищ и на протяжении последующего периода их существования отмечена пере-
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стройка сукцессионного характера бентосных ценозов речного типа в ценотические 
структуры, качественный состав которых отвечал новым экологическим условиям.  

В ходе сукцессии зообентоса впервые установлена стадийность этого процесса, 
которую следует рассматривать как «Правило стадийности развития зообентоса рав-
нинного водохранилища Ф. Д. Мордухай-Болтовского». На первой стадии, длящейся 
1–2 года после заполнения водохранилища, происходит разрушение речных ценозов и 
смешение речной фауны и затопленных водохранилищем пойменных водоемов. В этот 
период в составе бентоса отмечались теоретически несовместимые компоненты: рео-
фильные олигохеты, хирономиды, поденки и такие прибрежно-фитофильные виды, 
как Asellus aquatucus Linnaeus, 1758, Limnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), Notonecta 
glauca Linnaeus, 1758, Cloeon dipterum (Linnaeus, 1758) (Оливари, 1967). Далее, на фоне 
отмирания временных «пойменно-речных» ценозов наступает «хирономусная» стадия, 
получившая название благодаря массовому развитию на затопленных акваториях ли-
чинок хирономиды Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758). Вследствие высокой плодо-
витости и эврибионтности этот вид доминирует как на дне затопленных территорий, 
так и на акваториях бывших водоемов с биомассой до 30–40 г/м2. Третья стадия разви-
тия зообентоса водохранилищ начинается с 4–5-го годов после их создания. Ее харак-
терной чертой является дифференциация ценозов соответственно экологическим усло-
виям, формирующимся на определенных участках водохранилищ (степень проточно-
сти, тип грунта, глубина, характер зарастания высшими водными растениями и т. п.), 
что продолжается в течение 10–15 лет и более. В эти годы формируются устойчивые 
ценозы бентических организмов, качественный состав и количественные характери-
стики которых максимально отвечают абиотическим условиям биотопов и средообра-
зующему влиянию массовых видов гидробионтов. Как наиболее характерные ценозы, 
выделенные на акваториях Киевского, Каневского и Кременчугского водохранилищ, 
следует отметить такие альтернативные по эдафической приуроченности, как Lipiniella 
arenicola Shilova, 1963 + Cladotanytarsus гр. mancus Walker, 1856, присущий исключи-
тельно песчаной литорали с глубинами до 1,5 м, и Chironomus plumosus Linnaeus, 1758 
+ Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862, распространенный в зоне черного глинистого 
ила на глубоководных акваториях. В дальнейшем, по мере прогрессирующего заили-
вания ложа водохранилища, которое происходит с различной скоростью в зависимости 
от количества принесенных взвешенных веществ (абразивнный материал, взвешенное 
вещество притоков, автохтонный детрит при отмирании фито-, зоопланктона, зообен-
тоса, высшей водной растительности), наступает четвертая стадия сукцессии ценозов 
зообентоса – биотопического нивелирования. В процессе заиления исчезает разнообра-
зие донных грунтов затопленного русла реки, бывшей поймы и ее водоемов, песчаных 
биотопов второй боровой террасы. В таких условиях трансформируется и биотопиче-
ская специфика донных ценозов в сторону пелофильности состава входящих в их 
структуру организмов. В днепровских водохранилищах эта четвертая стадия заметна 
лишь на глубоководных акваториях и в заболачивающихся прибрежных мелководьях. 
В первом случае расширяется зона обедненных по видовому составу ценозов пело-
фильных олигохет-тубифицид, нескольких видов хирономид и полихет, однако с вы-
соким уровнем продуктивности. В заболоченном мелководье донные отложения край-
не бедны собственно бентосными организмами и содержат фитофильных мигрантов и 
даже представителей переувлажненных почв. Псаммофильные ценозы, распростра-
ненные в прибрежном мелководье днепровских водохранилищ, в условиях ветро-



ZOOCENOSIS–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
VІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 4–6.10.2011 р. 

 121

волнового воздействия еще многие годы будут сохранять существующие качествен-
ный состав и количественные показатели.  

В настоящее время ценозы бентосных организмов во всех днепровских водохра-
нилищах находятся на третьей стадии сукцессии с максимальными показателями эко-
логической дифференциации и видового богатства, что будет продолжаться еще мно-
гие десятилетия при существующем гидрологическом режиме.  

Учитывая природно-антропогенное происхождение водохранилищ, течение сук-
цессионного процесса может быть нарушено человеком в случае изменения гидроло-
гического режима, а также проведения широкомасштабных гидротехнических работ 
(дноуглубление, разработка подводных карьеров, берегоукрепление, мелиорация мел-
ководий).  
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ASSESSMENT OF OIL PRODUCTS ADVERSE EFFECT  
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S. I. Rubtsova 
Institute of Biology of the Southern Seas, NAS of Ukraine, Sevastopol’, Ukraine 

Прибрежная зона Севастопольского региона активно используется в хозяйствен-
ной деятельности и может быть объектом потенциального загрязнения (как со стороны 
суши, так и со стороны моря). При аварийных разливах нефти в море именно береговая 
зона наиболее подвержена нефтяному загрязнению. При этом тип берега, его геоморфо-
логические характеристики являются основополагающими при определении чувстви-
тельности побережий к нефтяному загрязнению. Цель настоящей работы явилось опре-
деление типов берегов Севастопольского региона, ранжирование и оценка их чувстви-
тельности к нефтяному загрязнению, построение карты чувствительности берегов.  

В современной литературе разработано несколько систем классификации мор-
ской береговой линии в зависимости от степени чувствительности берегов к нефтяно-
му загрязнению (Патин, 2008; Baker, 1990; Masaki, 2001; NAS, 2003; Gundlanch, 1978). 
Для оценки степени негативного воздействия нефтепродуктов на береговую зону ис-
пользовалась система индексов ESI (Environmental Sensitivity Index), впервые предло-
женная американскими специалистами в 1976 г. (Jakgueline, 1995). Индекс ESI – ин-
декс экологической чувствительности – базовая интегральная оценка восприимчивости 
побережья к нефтяному загрязнению. В основе ранжирования лежит качественная и 
количественная характеристика побережья, то есть связь между строением, структурой 
берега и физическими процессами, происходящими при попадании нефти на берег. 
Система индексов экологической чувствительности берегов используется в ряде стран 
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(например, в США (Baker, 1990), Японии (Maski, 2001), России (Патин, 2008; Шавы-
кин, 2008), Новой Зеландии (Stevens, 2005)) в качестве основы для составления карт 
экологической чувствительности морского побережья к нефтяному загрязнению, а 
также планирования мер реагирования на нефтяные разливы. Этот подход получил 
международное признание и рекомендован для практического использования в рамках 
национальных и региональных программ готовности к нефтяным разливам 
(IMO/IPIECA, 1996).  

В районе Севастополя мало пляжей, так как известняковый щебень истирается в 
зоне прибоя и уносится течением на большие глубины. Только в вершинах бухт име-
ются аккумулятивные формы в виде песчаного материала из мелкой ракуши. Большая 
часть дна бухт имеет каменистый грунт, практически без наносов. На открытых бере-
гах почти нет наносов, за исключением некоторых бухт, таких как Круглая, Казачья и 
др., где имеются аккумулятивные формы.  

Прибрежные наносы и донные осадки береговой зоны служат показателем со-
стояния акватории, вследствие этого они выступают в качестве одной из основных со-
ставных частей системы мониторинга. Физико-химические показатели донных осадков 
и прибрежных наносов отражают степень их загрязненности, потенциальную возмож-
ность противостоять загрязнению. Хлороформэкстрагируемые вещества или хлоро-
формный битумоид – органическое вещество, связанное с тонкими илистыми части-
цами, и привносимое с загрязнением, накапливается в бухтах повсеместно. Большин-
ство илов содержит значительное количество хлороформного битумоида, что на два–
три порядка превышает его количество в натуральных морских осадках (Миронов, 
2003; Рубцова, 2005). Особенно выделяются илы бухт Южная, Севастопольская и 
Стрелецкая (1,00–2,10 г/100 г сух. осадка). В илах б. Карантинная и Камышовая кон-
центрация битумоида снижается до 0,07 г/100 г сух. осадка; невелико содержание его в 
песках и ракушняках Учкуевки и б. Казачья (0,004–0,20 г/100 г сух. осадка). В илах б. 
Круглая наблюдается накопление битумоида (0,52 против 0,01–0,02 г/100 г сух. осадка 
в песках) (Миронов, 2003; Рубцова, 2005).  

Поскольку наличие битумоида в таком количестве служит признаком загрязне-
ния донных осадков, большинство исследованных илов следует отнести к донным 
осадкам III–V степени загрязнения нефтепродуктами (Миронов, 2003; Рубцова, 2005).  

Загрязненность подчеркивается имеющимися в донных осадках нефтяными уг-
леводородами: их максимальная величина достигала 1708 мг/100 г сух. осадка, средняя – 
634 мг/100 г сух. осадка. Распределяются углеводороды в том же порядке, что и хло-
роформный битумоид. Средние величины хлороформэкстрагируемых веществ и неф-
тяных углеводородов, подсчитанные по акваториям, дают основание расположить бух-
ты по степени загрязнения в ряду: б. Южная, Севастопольская, Стрелецкая, Артилле-
рийская, вершина б. Круглая, б. Камышовая, Карантинная, Казачья. Пески б. Круглая, 
района Учкуевки, устья б. Севастопольская и ракушняки б. Казачья практически не 
загрязнены (Миронов, 2003, Рубцова, 2005).  

На основе международной классификации ESI нами проведено районирование 
береговой зоны Севастопольского региона и построена карта чувствительности бере-
гов к воздействию нефти. Используя сочетание перечисленных параметров, каждому 
участку побережья присваивается базовый индекс чувствительности ESI к нефтяному 
загрязнению, который варьирует от 1 до 10, где 10 – самые уязвимые участки берего-
вой зоны: индекс 1 – бетонные конструкции и портовые сооружения; 2 – скалистые и 
каменистые берега; 3 – мелкопесчаные пляжи; 4 – крупнопесчаные пляжи; 5 – песчано-
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галечные пляжи; 6 – смешанные пляжи (песок, гравий); 7 – литоральные отмели; 8 – 
плоские гравийно-песчаные пляжи с крупными валами водорослей и трав; 9 – защи-
щенный осыхающий берег; 10 – зарастающие, заболоченные земли.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что берега на боль-
шей части Севастопольского побережья (41 %) имеют достаточно высокий по между-
народной шкале ESI индекс чувствительности – 5,6. Берега с индексами 1 и 2 в сумме 
составляют около 38 % общей протяженности береговой линии. На долю берегов с 
индексами 3, 4 приходится 10 % берегов, с индексом 7 – 11 % берегов. Таким образом, 
в Севастопольском регионе доминируют два типа берегов с прямо противоположной 
способностью к самоочищению от нефти. Это берега с индексами 1, 2, где в случае 
разливов нефти за счет волнового смыва и других природных процессов нефть удаля-
ется в течение нескольких недель, и берега и с индексами 5, 6, где нефть быстро про-
никает в отложения и может сохраняться годами. Однако цифры на шкале ESI не 
представляют собой фактической чувствительности, выраженной количественно, на-
пример, ESI 3 не означает трехкратного увеличения по сравнению с ESI 1. Индекс ESI 
является удобным способом суммирования информации, обозначая уязвимые в эколо-
гическом отношении зоны.  
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Минь річковий (Lota lota) – єдиний представник типово морських риб ряду тріс-
коподібних (Gadiformes), який перейшов до життя у прісних водах і добре пристосува-
вся до різноманітних умов існування в річках і озерах Євразії. Це рідкісний, занесений 
до Червоної книги України (2009) та Червоної книги Дніпропетровської області (2011).  

Мета дослідження – оцінити дані з екології миня річкового та проаналізувати 
його морфотип у водоймах степового Придніпров’я. Іхтіологічний матеріал відбирали 
в літній, осінній і зимовий періоди 2009–2011 років у середній течії р. Самара (Павло-
градський р-н Дніпропетровської обл.) і Дніпровському водосховищі в межах області з 
браконьєрських знарядь лову (верші, ятері). Аналізували також улови рибалок-
аматорів та підводних мисливців. Біологічному аналізу піддано 15 особин миня 
річкового. Проби на місці фіксувалися 4,5 % розчином формаліну. Вимірювання про-
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водили на фіксованому та свіжому матеріалі за загальноприйнятою методикою 
(Правдін, 1966). Для з’ясування морфологічної характеристики популяції миня 
річкового у степовому Придніпров’ї досліджено 43 пластичні та меристичні ознаки.  

Основні біотопи миня річкового у водоймах степового Придніпров’я – ділянки 
річок із крутими берегами, глинистим або піщаним дном, місця виходу прохолодних 
джерел, придонні закорчовані ділянки. Зустрічається він як у передгирловій частині 
річок, так і далеко вгору за течією (60–80 км).  

Влітку більшість особин мешкає в рачих норах або під корчами. Зустрічальність 
особин – 1–2 екз./100 м підводної бровки ріки. У водоймах степового Придніпров’я 
минь активний у сутінках і вночі. Окремі особини, які досягли статевої зрілості, ак-
тивні й удень, що доведено виловом екземплярів, які активно живляться (грудень 
2011 р., ♂, 1600 г, Дніпровське водосховище).  

Середня маса досліджених екземплярів варіювала від 270 до 1600 г. Доведено, 
що мині одного віку з приток Дніпра та Дніпровського водосховища відрізняються за 
темпами росту: минь, який мешкає у притоках р. Дніпро, дрібніший.  

Аналіз кишечника відловлених особин L. lota показав, що в літні місяці минь не 
живиться. В усіх особин, упійманих у різний час літнього періоду, всі відділи кишеч-
нику порожні, залишки неперетравленої їжі відсутні. При цьому особини відрізнялися 
високими показниками вгодованості (3 бали). Особини миня річкового, відібрані в 
осінньо-зимовий період активно живилися, мали високі показники вгодованості (4–
5 балів).  

Визначено морфотип миня річкового степового Придніпров’я: D1 9–10, D2 61–
93, A 52–85, P 12–23, V 5–10, С 21–25, sp. br 10, f. br 29–31, vert 58 (n = 15).  

Аналіз морфологічних ознак річкового миня з різних місць показав, що особини 
р. Самара та Дніпровського водосховища достовірно відрізняються від риб р. Десна (20 
із 32 порівнюваних ознак, у тому числі за 7 меристичними та 24 пластичними), а також 
від минів р. Прип’ять (22 з 32 ознак) та Латориця (20 із 32 ознак), Верхньотуломського 
водосховища (22 з 28 ознак).  

Відмічено найбільшу мінливість таких ознак: кількість хребців (vert), зябрових 
тичинок (sp. br.), променів у грудному (P) та висота анального плавця (hА), довжина 
рила (1r) та нижньої щелепи (mn). Відмінності між популяціями самарського, 
дніпровського, прип’ятського, деснянського та латорицького минів за окремими озна-
ками досягають підвидового рівня: СD для ознак P = 1,36; sp.br. = 1,48; vert = (1,31) 
1,96; app. pyl. = 2,23.  

Отримані результати показують, що у популяції річкового миня степового 
Придніпров’я ще триває інтенсивний процес формоутворення. Це, на нашу думку, 
приведе до появи на базі локальних популяцій миня стійких екоморф.  
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Один із рідкісних видів іхтіофауни водойм Дніпропетровської області – пічкур 
звичайний Gobio gobio (L.), поширення якого обмежене, а сам він – вкрай нечислений 
вид (Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclo-
stomata). Риби (Pisces), 2008). Особливості біології та екології пічкура у малих річках 
регіону досліджені мало, а відомості про морфологію виду у водоймах Дніпропетров-
ської області відсутні.  

Мета роботи – проаналізувати морфотип пічкура звичайного G. gobio (L.) 
р. Суха Сура – правого притоку другого порядку р. Дніпро (Дніпропетровська область, 
Україна). Іхтіологічний матеріал відбирали з аматорських уловів улітку та восени 
2010 р. на середній течії р. Суха Сура в межах Дніпропетровського р-ну Дніпропетров-
ської обл. Морфологія пічкура звичайного вивчена за 30 особинами, вимірювали 
40 морфометричних ознак за загальноприйнятою методикою (Правдин, 1966). G. gobio 
(L.) в мешкає у р. Суха Сура в місцях із помірною течією або без неї, із піщано-
глинистим і мулистим дном.  

Пічкур звичайний р. Суха Сура має оригінальний морфотип: D 8; A (5) 6 (7); 
P (12) 13 (14); V (6) 7 (8); l. l 37–43; sp. br (7) 9 (11); f. br (9) 10 (12); vert. 35–37; con. vert 
19; pl. vert (16) 17 (18) (n = 30).  

Відмічено особливості забарвлення пічкура р. Суха Сура. Забарвлення пічкура 
типово донне, забезпечує маскування на темному ґрунті. Самці та самки забарвлені 
однаково, забарвлення мало варіює, буває темним або світлішим відповідно кольору 
дна водойми. Спина буро-сірого кольору із зеленкуватим відтінком, боки світлі, у ве-
ликих особин жовтуваті, черево світло-жовтого кольору. Нижче бічної лінії тіло 
сріблястого забарвлення. По боках тіла уздовж бічної лінії розміщено 8–12 великих 
синюватих плям, які іноді зливаються. Хвостовий і спинний плавці сіро-жовті з рядами 
дрібних темних плям. Анальний, грудні, черевні плавці незабарвлені або світло-сірі, 
без рядів дрібних темних плям.  

Достовірних відмінностей морфотипу статевозрілих особин самок і самців 
пічкура р. Суха Сура не виявлено.  
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CONTENT OF DDT AND HCCH IN ORGANS AND TISSUES  
OF FISH FROM THE KILIISKA DELTA OF DANUBE  
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Y. М. Sytnik*, О. М. Arsan*, D. А. Zasekin** 
*Institute of Hydrobiology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine  

**National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Останнім часом досить значна кількість вчених у всьому світі знову 
повертається до вивчення проблеми накопичення та розподілу (перерозподілу) ХОП у 
компонентах водних екосистем. Досить довгий час, а особливо у 1980–1990-ті роки, в 
наукових колах і серед громадськості України штучно підтримувалася думка, що 
проблеми хлорорганічних забруднювачів довкілля вже не існує і внесені пестициди 
практично розпалися. Однак, дослідження проведені у другій половині 1990-х років та 
на початку ХХІ століття показали, що ці твердження помилкові. За останніми 
дослідженнями, проведеними в басейні Дніпра (Васенко, Афанасьєв, 2002), в усіх 
дослідних зразках органів та тканин водних безхребетних і риби знайдені стійкі 
хлорорганічні пестициди та їх метаболіти. Рівні накопичення ХОП різні для 
різноманітних видів гідробіонтів та різних типів гідроекосистем, проте вони скрізь 
фіксуються і зовсім не розпалися чи деградували, а постійно перерозподіляються по 
компонентах гідроекосистем, накопичуючись в гідробіонтах вищих трофічних ланок.  

Відомо (Брагінський, 1972), що залишки пестицидів у гідробіонтах можуть діяти 
як безпосередньо, так і викликати віддалені токсичні наслідки (генетичні, тератогенні 
та інші). При наявності порогових концентрацій пестицидів у рибах, їх сумісній дії з 
важкими металами, іншими токсичними та радіоактивними речовинами можуть 
наступити важкі наслідки. У період нересту внаслідок мобілізації жирових депо в кров 
із них будуть надходити відкладені раніше ХОП, що приведе до інтоксикації риби та її 
потомства. Наявність пестицидів у рибі як харчовому продукті людини може привести 
до негативних наслідків для здоров’я. СанПіН 42-123-4540-87, що діє на території 
України донині, регламентує санітарні норми вмісту пестицидів у харчових продуктах. 
Згідно них, сумарний вміст ізомерів гексахлорциклогексану не повинен перевищувати 
для прісноводної риби 0,03 мг/кг, а ДДТ і його метаболітів – 0,3 мг/кг. Більшість 
результатів, які ми отримали при аналізі органів і тканин дунайської риби 
перевищують ці рівні, як до речі і раніше перевищували. В 2001 році прийнята 
Постанова ООН щодо детального дослідження ХОП у різних екосистемах. Цей 
документ підтверджує необхідність і значимість еколого-токсикологічних досліджень 
поведінки ХОП у довкіллі, особливо з незадовільними умовами зберігання та 
утилізації вже непридатних до використання.  
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Стійкі хлорорганічні пестициди (ХОП), що надходять у водойми, у кінцевому 
підсумку накопичуються у різних компонентах водної екосистеми, але переважно 
концентруються у гідробіонтах, особливо в рибах. Останні стають носіями стійких 
токсикантів, а разом із тим і біомоніторами стану водойми. Для оцінки еколого-
токсикологічної ситуації, визначення рівня вмісту стійких пестицидів, які мігрують у 
водному середовищі, ступеня їх впливу на водні організми важливо знати рівні 
накопичення у різних компонентах водної екосистеми, розподіл в органах і тканинах 
гідробіонтів і, особливо, риби. Кумуляція стійких пестицидів в органах і тканинах 
гідробіонтів і тенденція до передачі цих речовин по трофічних ланцюгах – додатковий 
фактор, який збільшує екологічну небезпеку забруднення вод. Аналіз даних наукової 
літератури та матеріалів власного дослідження допомагає зробити висновок, що для 
гідробіонтів найтоксичніші стійкі хлорорганічні пестициди, які відрізняються 
найвираженішою персистентністю у навколишньому середовищі, здатністю до міграції 
та накопичення у різних ланках трофічних ланцюгів водних екосистем.  

Проби відбирали в літній період 2003 року на Кілійській дельті Дунаю, зокрема 
на гирлі Восточне. Загалом відібрано 94 проби органів і тканин риб. Аналіз проб 
гідробіонтів на вміст у них залишкових хлорорганічних пестицидів (ХОП) проводили 
за допомогою газорідинної хроматографії (ГРХ) за єдиною методикою. Метод ГРХ 
базується на вилучені ХОП із біологічних зразків екстракцією з органічними 
розчинниками та наступною очисткою екстрактів залежно від вмісту екстагуючих 
речовин. У випадку високого вмісту останніх очистку проводили за допомогою 
сірчаної кислоти, насиченої безводним сірчанокислим натрієм. Використовували 
хроматографію на колонці з окису алюмінію або силікагелю марки АСК, 
хроматографічний аналіз проводили на газовому хроматографі «Цвет-5» з електронно-
захоплювальним детектором в Інституті гідробіології НАН України. Чутливість 
визначення для біосубстрата складала 1×10–3 мг/кг сирої маси. У таблицях 1 та 2 
викладено результати досліджень, проведених на гирлі Восточне Кілійської дельти 
Дунаю (одне з розгалужень Старостамбульського гирла на схід до Чорного моря) в 
серпні 2003 р.  
Таблиця 1. Вміст ХОП в органах і тканинах бентосоїдних видів риб Кілійської дельти Дунаю 

(гирло Восточне), 21.08–23.08.2003 р., М, n = 4–6, мг/кг сирої маси 

Вид Органи чи тканини ДДТ ДДД ДДЕ α-ГХЦГ γ-ГХЦГ 
м’язи 0,08 0,12 0,02 0,45 0,07 
печінка 0,10 0,29 0,06 0,62 0,13 Карась  

сріблястий 
головний мозок 0,47 0,63 0,21 0,79 0,20 
м’язи 0,11 0,23 0,07 0,50 0,05 
печінка 0,29 0,33 0,11 0,65 0,29 Лящ 
головний мозок 0,60 0,49 0,17 0,89 0,41 
м’язи 0,67 0,89 0,17 0,61 0,10 
печінка 0,49 0,55 0,23 0,87 0,19 
головний мозок 0,98 1,23 0,45 0,43 0,11 Рибець 

внутрішній жир 1,81 2,11 0,49 0,95 0,14 
м’язи 0,22 0,34 0,10 0,81 0,11 
печінка 0,17 0,39 0,19 0,61 0,09 Сазан 
головний мозок 0,44 0,45 0,11 0,83 0,17 
м’язи 0,23 0,30 0,11 0,61 0,41 
печінка 0,47 0,88 0,23 0,80 0,17 Тарань 
головний мозок 0,89 0,90 0,29 0,95 0,23 

 



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 128

Таблиця 2. Вміст ХОП в органах і тканинах хижих видів риб Кілійської дельти Дунаю  
(гирло Восточне), 21.08–23.08.2003 р., М, n = 3–6, мг/кг сирої маси 

Вид Органи чи тканини ДДТ ДДД ДДЕ α-ГХЦГ γ-ГХЦГ 
Окунь м’язи 0,45 0,61 0,29 1,21 0,29 

м’язи 0,38 0,42 0,08 0,95 0,17 
печінка 0,61 0,59 0,17 0,99 0,22 Судак 
головний мозок 0,43 0,61 0,07 0,61 0,20 
м’язи 0,41 0,53 0,11 0,75 0,11 
печінка 0,83 0,66 0,17 0,87 0,39 Сом 
головний мозок 0,60 0,73 0,19 0,29 0,17 
м’язи 0,52 0,49 0,17 0,80 0,17 
печінка 0,61 0,50 0,23 0,83 0,45 Білизна  

(жерех) 
головний мозок 0,90 0,73 0,29 1,07 0,30 

 

В усіх досліджених пробах різних видів риб та інших гідробіонтів знайдені 
стійкі пестициди. Стійкі хлорорганічні пестициди (ХОП) у досліджених зразках 
представлені у вигляді ДДТ і його метаболітів о.п.1 – ДДЕ і п.п.1 – ДДЕ; о.п.1 – ДДД і 
п.п.1 – ДДД; о.п.1 – ДДТ і п.п.1 – ДДТ; (α- і γ-ізомери гексахлорциклогексана (ГХЦГ), 
вміст яких приведено в сумі. Перевага метаболітів вказує на те, що відбуваються 
процеси деградації ДДТ, а присутність ГХЦГ пов’язана з продовженням використання 
його в сільському господарстві багатьох країн басейну Дунаю.  

За рівнем накопичення стійких токсикантів перше місце займають хижаки (судак, 
щука, окунь), а також жерех і оселедець. Не існує жодних узаконених нормативних 
показників вмісту ХОП у рибах із точки зору їх біологічної небезпеки для самих риб. 
З експериментальних робіт і спостережень у період масової загибелі риб на дніпровських 
водосховищах відомо, що така акумуляція при стресових ситуаціях (наприклад, при 
перепаді температур, нересті тощо) може призводити до інтоксикації та масової загибелі 
риб, а хронічне отруєння – до поступового зниження рівня обмінних процесів, посилення 
ураження паразитарними та інфекційними захворюваннями.  

Наведені дані свідчать про те, що основні види промислових риб Кілійської 
дельти Дунаю містять велику залишкову кількість пестицидів. Це вказує на 
необхідність проведення жорсткого гігієнічного та токсикологічного контролю риби, 
що виловлюється та реалізується. Проведені дослідження дозволяють дати уявлення 
про сучасну еколого-токсикологічну ситуацію Кілійської дельти Дунаю. Нині 
відмічається чітка картина забруднення досліджених водних екосистем стійкими 
пестицидами (ХОП), що призводить до кумуляції токсикантів у біоті водойм, особливо 
у весняно-літній період.  

За матеріалами досліджень можна засвідчити постійну присутність ХОП у всіх 
досліджуваних тканинах. Характерна ознака досліджених тканин – наявність великої 
кількості жиру (м’язи, печінка). Особливо великим вмістом жиру в усіх тканинах 
відрізняється рибець і як наслідок цього майже в усіх тканинах ми зафіксували 
найбільшу кількість хлорорганічних пестицидів. У цілому для всіх досліджених видів 
простежується закономірність вмісту ХОП: м’язи > печінка > головний мозок > 
внутрішній жир (за небагатьма винятками). Такі ж закономірності описані раніше 
рядом відомих дослідників (Брагінський, 1972; Маслова, Комаровський, Брагінський, 
1993; Врочинський, 1974).  

Серед бентофагів (див. табл. 1) можна вистроїти такі ряди за вмістом ХОП в 
органах і тканинах (сумарно): рибець > тарань > сазан > лящ > карась сріблястий. 
Серед хижаків (див. табл. 2) ряд виглядає наступним чином: білизна (жерех) > окунь > 
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сом > судак. Причому окунь був наймолодшим за віком і найменшим за розміром і 
масою екземпляром. Раніше (Брагінський, Маслова, 1993) відмічено закономірність, 
що менші кількості ХОП накопичуються у менш рухливих видів бентофагів (лящ, 
карась сріблястий) порівняно із активнішими (рибець, тарань, сазан). Результати 
наших досліджень підтверджують ці закономірності і для сьогодення.  

За результатами наших досліджень можна стверджувати, що співвідношення 
метаболітів ДДТ : ДДД : ДДЕ мало змінилося в органах та тканинах риб Кілійської 
дельти Дунаю за 25 і 15 років: маємо приблизно такий самий розподіл як наведено у 
попередніх джерелах. Простежується тенденція до зменшення кількості ДДЕ. Як і 
раніше, з ізомерів ГХЦГ більше фіксується α-ГХЦГ.  
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В. І. Вернадський, розглядаючи людство як «геологічну силу», у 1920 році пи-
сав, що «… включая человечество в состав живого вещества, геохимически меняюще-
го процессы, идущие в земной коре, мы несомненно сталкиваемся с новым, ранее нам 
неизвестным свойством живого вещества» і що «… лик планеты – биосфера – меняет-
ся человеком сознательно и, главным образом, бессознательно. Меняется человеком 
физически и химически воздушная оболочка суши и все ее природные воды» (Вернад-
ский, 1989). На жаль, однією із властивостей людства, як частини живої речовини, є 
необмежена здатність до забруднення оточуючого середовища. Важкі метали, поряд із 
нафтопродуктами та пестицидами – основні забруднювачі довкілля.  

Зі збільшенням віку риби на вміст ВМ в її органах і тканинах впливають дві 
взаємопов’язані тенденції: накопичення ВМ унаслідок збільшення об’єму споживаної їжі 
та зниження питомого вмісту ВМ унаслідок збільшення загальної маси тіла. Зазвичай 
перша тенденція переважає, тому зі збільшенням віку риби вміст ВМ в організмі, як пра-
вило, збільшується, особливо у риби з пониженим темпом росту (Морозов, Петухов, 
1977, 1986). На думку С. О. Патіна та М. І. Морозова (1974) у першу чергу в організмі 
гідробіонтів накопичуються ті метали, які приймають безпосередню участь у фізіолого-
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біохімічних процесах. При цьому різні органи та тканини риби та інших гідробіонтів 
мають неоднакову кумулятивну здатність відносно різних металів. Найбільша кількість 
мікроелементів, що надходять у кров, концентрується у печінці. У зв’язку із цим, її 
відносять до універсального депо хімічних елементів (Беляев и др., 1983).  

У водоймах України зустрічаються лише два види родини ікталурових: каналь-
ний сомик (Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)), що розводиться у водоймах-
охолоджувачах енергетичних об’єктів, і карликовий сомик (I. nebulosus (Lesueur, 
1819)), інтродукований в озера Західної України та Білорусії. Канальний сомик – 
всеїдна риба, для нього характерне придонне живлення. Молодь живиться зоопланкто-
ном, зріла риба – бентосом, рибою, раками, жабами та ін. Добре поїдає та засвоює 
штучні корми (Харченко, Жукинский, Ляшенко, 2006).  

У системі водойм Південноукраїнського енергетичного гідрокомплексу, розта-
шованого в басейні р. Південний Буг, знаходяться водосховища Олександрівське та 
Ташлицьке (останнє – охолоджувач Південно-Української АЕС). Результати наших 
попередніх досліджень надруковані (Ситник, Шевченко, Олексієнко, 2007).  

Проби органів і тканин канального сомика Ташлицької водойми відбирали в 
липні–жовтні 2007 року. Рибу розділяли на органи та тканини (табл. 1) та висушували 
в експедиційних умовах. Маса наважки органу чи тканини становила 2 г при при-
родній вологості. Обробку проб і визначення вмісту важких металів проводили в 
Інституті рибного господарства НААН України за стандартними методиками.  

За отриманими результатами (табл. 1), можна стверджувати про значне 
навантаження кадмієм і свинцем гідроекосистеми Ташлицької водойми. Вочевидь 
цьому сприяє постійне токсичне та «теплове забруднення» даної водойми. Як свідчать 
результати багатьох спостережень (Васенко, 2000), у водоймах, розташованих у зоні 
впливу діючих ТЕС (ДРЕС) і АЕС, порушуються умови нересту риб, гине 
зоопланктон, риби уражуються хворобами та паразитами. Встановлено таку 
характеристику послідовності дії підвищених температур на мешканців озер і штучних 
водойм. Температура води до +26 °С – шкідливого впливу не спостерігається, 
+26…+30 °С – пригнічення життєдіяльності риби, понад +30 °С – шкідлива дія на 
біоценози, +34…+36 °С – гине риба та деякі види інших гідробіонтів. Слід додати, що 
АЕС, як правило, скидають у водойми воду, нагріту до +45 °С.  

При такому досить значному термічному та токсикологічному (по окремих ВМ) 
навантаженні даної гідроекосистеми зафіксована лише невелика різниця рівнів ВМ в 
органах і тканинах різнорозмірних особин канального сомика протягом різних сезонів 
року. Вияснення причин цього явища потребувало детального аналізу гідрохімічного 
стану Ташлицької водойми. Поряд із даною роботою проводили також іхтіологічні, 
еколого-токсикологічні та гідрохімічні дослідження в комплексі, тому вдалося 
пояснити причини даного явища.  

За гідрохімічним складом вода даної водойми сульфатно-магнієва та хлоридно-
натрієва із підвишеною мінералізацією (в середньому до 1500 мг/дм3). Останнє 
пояснюється вимиванням солей балки Ташлик, інтенсивністю підпитки прісною водою 
із р. Південний Буг і значним випаровуванням через постійно високу температуру води 
протягом різних сезонів року. У водойму постійно виноситься значна кількість 
сульфатів, хлоридів, бікарбонатів, карбонатів та інших неорганічних речовин. За цими 
показниками постійно фіксуються перевищення оптимальних рибогосподарських 
нормативів. Згідно О. Г. Васенко (2000), сума іонів у воді водойм рибогосподарського 
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призначення не повинна перевищувати 1000 мг/дм3, бажані межі загальної твердості 
становлять 3–4 мг-екв./дм3, допустимі границі – 6–8 мг-екв./дм3.  

 

Таблиця 1. Вміст важких металів в органах і тканинах канального сомика  
(Ictalurus punctatus Raf.), Ташлицьке водосховище, 2007 р., М ± m, мг/кг сирої маси  

Органи та 
тканини Cd Pb Cu Zn Mn Fe Co Ni 

Липень 2007 р., розмірна група 15–20 см, n = 5 
0,54 2,73 3,30 29,26 3,39 90,41 3,02 4,17 М’язи ± 0,07 ± 0,32 ± 0,25 ± 0,78 ± 0,56 ± 4,61 ± 0,64 ± 0,54 
0,67 0,69 2,42 34,71 4,76 74,25 3,84 4,59 Зябра ± 0,20 ± 0,15 ± 0,23 ± 3,70 ± 0,88 ± 3,75 ± 0,61 ± 0,49 
0,20 0,33 1,69 21,88 3,71 32,17 2,10 2,99 Шкіра ± 0,08 ± 0,10 ± 0,25 ± 2,75 ± 0,82 ± 5,52 ± 0,19 ± 0,51 
1,20 3,47 3,95 26,19 3,28 25,19 2,47 5,72 Плавці ± 0,15 ± 0,30 ± 0,50 ± 3,33 ± 0,42 ± 3,07 ± 0,31 ± 0,69 
1,13 2,42 3,97 32,37 4,40 109,75 2,97 4,81 Печінка ± 0,39 ± 0,32 ± 0,67 ± 0,96 ± 0,52 ± 8,06 ± 0,23 ± 0,63 

Жовтень 2007 р., розмірна група 15–20 см, n = 7 
0,51 2,74 3,20 27,65 3,20 96,19 3,07 4,07 М’язи ± 0,06 ± 0,38 ± 0,53 ± 0,89 ± 0,45 ± 6,96 ± 0,64 ± 0,65 
0,55 0,66 2,02 41,19 3,99 80,52 3,63 4,95 Зябра ± 0,09 ± 0,11 ± 0,20 ± 2,97 ± 0,99 ± 5,59 ± 0,69 ± 0,90 
0,20 0,31 1,96 20,18 3,68 39,75 2,19 2,48 Шкіра ± 0,09 ± 0,07 ± 0,29 ± 2,54 ± 0,89 ± 5,52 ± 0,21 ± 0,47 
1,20 3,25 3,76 23,97 3,20 24,98 2,94 4,29 Плавці ± 0,21 ± 0,38 ± 0,57 ± 2,49 ± 0,48 ± 4,73 ± 0,40 ± 0,76 
1,40 2,23 3,77 39,73 3,49 97,47 2,75 4,17 Печінка ± 0,32 ± 0,29 ± 0,71 ± 3,65 ± 0,59 ± 6,96 ± 0,37 ± 0,69 

Жовтень 2007 р., розмірна група 32–37 см, n = 6 
0,56 2,40 2,90 23,57 3,06 99,21 2,97 3,97 М’язи ± 0,09 ± 0,33 ± 0,23 ± 0,91 ± 0,52 ± 5,65 ± 0,42 ± 0,76 
0,50 0,62 1,92 35,21 3,17 80,52 3,31 4,54 Зябра ± 0,07 ± 0,31 ± 0,28 ± 3,99 ± 0,69 ± 4,91 ± 0,36 ± 0,69 
0,22 0,39 1,99 18,18 3,26 37,77 2,92 2,40 Шкіра ± 0,07 ± 0,09 ± 0,23 ± 1,94 ± 0,95 ± 4,95 ± 0,42 ± 0,34 
1,17 3,04 3,69 21,75 3,00 23,85 2,69 4,21 Плавці ± 0,19 ± 0,32 ± 0,67 ± 2,93 ± 0,83 ± 5,77 ± 0,49 ± 0,47 
1,54 2,33 4,47 35,30 3,29 89,72 2,97 3,97 Печінка ± 0,28 ± 0,23 ± 0,67 ± 2,51 ± 0,65 ± 5,60 ± 0,39 ± 0,66 

 

Зафіксовані негативні тенденції пояснювалися незакінченістю будівництва 
зворотної системи технічного водопостачання у повному об’ємі (на момент 
проведення досліджень створена лише перша її черга – Ташлицьке водосховище). 
Наявна теплова та техногенна перевантаженість водойми призводить до поступового 
погіршення якості водного середовища, що адекватно відображалося на її мешканцях. 
Висока мінералізація води призвела до блокування можливого надмірного 
накопичення ВМ в органах і тканинах канального сомика (за винітком свинцю та 
кадмію). Таким чином, при роботі лише першої черги (один агрегат) Ташлицької 
ГАЕС у 2007 році ми не відмітити великого зниження антропогенного поліметалічного 
навантаження на рибу водойми-охолоджувача Південно-Української АЕС.  
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Впервые исследован состав рыбного населения четырех водохранилищ Цен-
трального Вьетнама – Суои Чау, Кам Лам, Да Бан, Суои Зау. Сбор материала проводи-
ли с ноября 2010 по март 2011 г. Рыб отлавливали бреднем длиной 5 м с размером ячеи 
6 мм и ставными сетями с ячеей 20–24 мм. При определении видовой принадлежности 
рыб использовали работы Рэйнбоза (Rainboth, 1996), Коттелата (Kottelat, 2001) и Серо-
ва с соавторами (Serov et al., 2003, 2006). При отборе ихтиологического материала из-
меряли физико-химические характеристики водной среды: температуру, электропро-
водность, минерализацию, концентрацию кислорода, pH. Произведена батиметриче-
ская съемка водоемов по сетке галсов с использованием эхолота Garmin, оборудован-
ного навигационным модулем GPS.  

Водохранилище Суои Чау (12°30′ с. ш., 109°02′ в. д.) расположено в северной 
части провинции Кхань-Хоа и относится к бассейну реки Суои Ом За. Строительство 
водохранилища начато в 1977 г. и завершено в 1979 г. Площадь водохранилища со-
ставляет 0,6 км2. Средняя глубина водоема – 1,5 м, наибольшая – 9,0 м. Водохранили-
ще имеет обширную литоральную зону (~ 10 % от общей площади водоема) с песчано-
илистыми грунтами и хорошо развитой прибрежно-водной растительностью. За период 
наблюдений средняя температура поверхности воды в прибрежье составляла 24,5 ± 1 °С. 
Средняя минерализация воды (ppm) – 67 ± 3 мг/л, электропроводность (µS) – 134 ± 6 мкС/см 
(слабоминерализованное); pH 7,6 ± 0,3. Водоем имеет оросительное и питьевое назна-
чение. Оросительная система водохранилища позволяет устойчиво получать два уро-
жая риса. Первый вегетационный цикл риса проходит с конца декабря по март, вто-
рой – с мая по август.  

Водохранилище Кам Лам (12°06′ с. ш., 109°04′ в. д.) расположено в южной части 
провинции Кхань-Хоа и относится к бассейну рек Суои Ба Ли, Суои Кок и Суои Чау. 
Строительство водохранилища завершено в 2000 г. Площадь водохранилища составляет 
2,9 км2. Средняя глубина водоема – 4 м, наибольшая – 18 м. Средняя температура повер-
хности воды в прибрежье в период наблюдений составляла 24,8 ± 0,4 °С. Средняя мине-
рализация воды (ppm) – 24,4 ± 0,24 мг/л, электропроводность (µS) – 48,8 ± 0,63 мкС/см 
(слабоминерализованное); pH 7,8 ± 0,07. Водохранилище имеет оросительное и питье-
вое назначение.  

Водохранилище Да Бан (12°38′ с. ш., 109°06′ в. д.) находится в северной части 
провинции Кхань Хоа и относится к бассейну рек Дабан, Че и Хом. Строительство во-
дохранилища начато в 1978 г. и завершено в 1986 г. Площадь водохранилища состав-
ляет 6,7 км2. Средняя глубина водоема – 11 м, наибольшая – 24 м. В период наблюде-
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ний средняя температура поверхности воды в прибрежье составляла 24,2 ± 0,5 °С. 
Средняя минерализация воды (ppm) – 11,4 ± 0,24 мг/л, электропроводность (µS) – 36,8 
± 0,55 мкС/см (слабоминерализованное); pH 8,8 ± 0,03. Водохранилище имеет ороси-
тельное и питьевое назначение.  

Водохранилище Суои Зау (12°10′ с. ш., 109°03′ в. д.) находится в южной части 
провинции Кхань Хоа и относится к бассейну реки Зау. Площадь водохранилища со-
ставляет 1,7 км2. Средняя глубина водоема – 16 м, наибольшая – 22 м. В период на-
блюдений средняя температура поверхности воды в прибрежье составляла 24,8 ± 
0,5 °С. Средняя минерализация воды (ppm) – 17,4 ± 0,3 мг/л, электропроводность (µS) – 
35,2 ± 0,35 мкС/см (слабоминерализованное); pH 7,5 ± 0,03. Водохранилище имеет 
оросительное и питьевое назначение.  

В результате исследований в водохранилище Суои Чау отмечено 32 вида рыб, 
относящихся к 18 семействам. Наиболее разнообразно семейство карповых 
(Cyprinidae) – 11 видов. Остальные семейства представлены отдельными видами. До-
минирующими по численности и частоте встречаемости видами являлись Parambassis 
siamensis (Fowler, 1937), Rasbora paviei Tirant, 1885, Trichopsis vittata (Cuvier, 1831), 
Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844), Osteochilus lini Fowler, 1935, Puntius 
jacobusboehlkei (Fowler, 1958).  

В водохранилище Кам Лам обнаружено 26 видов рыб из 13 семейств. Наиболее 
разнообразно семейство карповых (Cyprinidae) – 11 видов, семейство Hemiramphidae – 
3 вида, семейство Channidae – 2 вида. Остальные семейства представлены отдельными 
видами. В литоральной зоне водохранилища по численности и частоте встречаемости 
преобладали Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758), Rasbora paviei, Puntius brevis 
(Bleeker, 1850).  

В составе рыбного населения водохранилища Да Бан отмечено 30 видов из 
13 семейств. Семейство карповых рыб (Cyprinidae) – 12 видов, семейство Gobiidae – 
5 видов. По численности в прибрежных скоплениях преобладали особи Rasbora paviei, 
Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842) и Puntius jacobusboehlkei.  

Список видов водохранилища Суои Зау представлен 17 видами из 9 семейств 
рыб. По численности и частоте встречаемости в уловах преобладали Oreochromis 
niloticus, Parambassis siamensis, Xenentodon cancila (Hamilton, 1822).  

Таким образом, рыбное население исследованных водохранилищ Центрального 
Вьетнама представлено не менее чем 43 видами рыб из 19 семейств. В прибрежной 
зоне исследованных водоемов наибольшая плотность скоплений отмечена в водохра-
нилище Кам Лам – 5,5 ± 0,5 экз./м2. В литорали водохранилищ Суои Чау и Суои Зау 
численность рыб составила 4,3 ± 0,8 и 4,0 ± 0,6 экз./м2, соответственно. Наименьшая 
численность рыб наблюдалась в прибрежье водохранилища Да Бан – 1,7 ± 0,3 экз./м2.  
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ASSESSMENT OF SHALLOW WATER OF RYBINSK RESERVOIR  
BY DISTRIBUTION OF JUVENILE FISH AND ZOOPLANKTON  

DEVELOPMENT LEVEL 

I. A. Stolbunov, V. N. Stolbunova 
I. D. Papanin Institute of Biology of Inland Waters RAS, Borok, Russia 

Исследованы качественные и количественные характеристики скоплений моло-
ди рыб и зоопланктона в мелководной зоне плесов Рыбинского водохранилища (Волж-
ский, Моложский, Шекснинский, Главный), а также в прибрежье его основных боко-
вых притоков. Сбор гидробиологического и ихтиологического материала проводили на 
30 станциях, расположенных в открытой литорали водохранилища, в мелководьях с 
разреженными зарослями макрофитов, а также в устьевых и зарегулированных участ-
ках течения притоков. Пробы отбирали 24–29 августа 2009 г.  

Молодь рыб отлавливали 5-метровой волокушей из капроновой дели с размером 
ячеи 4 мм, а также 25-метровым мальковым неводом с размером ячеи в кутке 6 мм. 
Численность молоди рыб рассчитывали на 1 м2 с учетом площади облова и количества 
притонений.  

Зоопланктон собирали мерным ведром, профильтровывая 30 л воды через 
планктонную сеть с ячеей 64 мкм. Пробы фиксировали 4 % формалином. Камераль-
ную обработку материала проводили по стандартной методике (Методика изучения 
биогеоценозов..., 1975).  

Список видов молоди в различных биотопах прибрежной зоны Рыбинского во-
дохранилища и его основных боковых притоков включает 24 вида из 10 семейств рыб: 
балиторовые (Balitoridae), сельдевые (Clupeidae), вьюновые (Cobitidae), сиговые 
(Coregonidae), керчаковые (Cottidae), карповые (Cyprinidae), щуковые (Esocidae), трес-
ковые (Gadidae), бычковые (Gobiidae), окуневые (Percidae). Наиболее разнообразно 
(12 видов) семейство карповых рыб: синец Abramis ballerus (Linnaeus, 1758), лещ 
Abramis brama (Linnaeus, 1758), уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), обыкно-
венный жерех Aspius aspius (Linnaeus, 1758), густера Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), 
пескарь Gobio gobio (Linnaeus, 1758), голавль Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758), язь 
L. idus (Linnaeus, 1758), обыкновенный елец L. leuciscus (Linnaeus, 1758), обыкновен-
ный гольян Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), 
линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758); семейство окуневые представлено 3 видами: обыкно-
венный ерш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758), речной окунь Perca fluviatilis 
Linnaeus, 1758, обыкновенный судак Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758); семейство 
щуковые – обыкновенная щука Esox lucius Linnaeus, 1758; семейство вьюновые – 
обыкновенная щиповка Cobitis taenia Linnaeus, 1758, вьюн Misgurnus fossilis (Linnaeus, 
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1758); семейство балиторовые – усатый голец Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758); се-
мейство керчаковые – обыкновенный подкаменщик Cottus gobio Linnaeus, 1758; семей-
ство бычковые – бычок-цуцик Proterhinus marmoratus (Pallas, 1814); семейство треско-
вые – налим Lota lota (Linnaeus, 1758); семейство сельдевые – черноморско-каспийская 
тюлька Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840); семейство сиговые – европейская 
ряпушка Coregonus albula (Linnaeus, 1758). 

В составе зоопланктона исследованных мелководий разного типа за период на-
блюдений выявлено 75 видов, из которых 36 – Rotifera, 10 – Сopepoda, 29 – Cladocera и 
личинки дрейссены. Наибольшим разнообразием характеризовались ветвистоусые ра-
кообразные, составляющие 74 % общего числа видов Crustacea.  

В период наблюдений наибольшие видовое богатство и численность зоопланк-
тона отмечались в озеровидном Главном плесе водохранилища (табл. 1). По средним 
количественным показателям зоопланктона в конце лета в прибрежной зоне водохра-
нилища преобладали веслоногие ракообразные. Однако средняя биомасса зоопланкто-
на в прибрежной зоне во всех плесах была невысокой, поскольку прошел весенне-
летний пик, а второй летне-осенний максимум не наступил.  

Средняя плотность скоплений молоди рыб в прибрежных мелководьях разных 
плесов водохранилища была фактически сходной. Молодь рыб в прибрежье распреде-
лена неравномерно, о чем свидетельствуют высокие значения ошибки средней числен-
ности рыб (см. табл. 1). Наибольшая плотность скоплений молоди рыб отмечена в реч-
ных биотопах устьевых участков притоков и зоны подпора вод водохранилища 
(табл. 2). Данные прибрежные биотопы характеризуются наиболее высокой численно-
стью и биомассой зоопланктона.  

 

Таблица 1. Количественные характеристики (M ± m) зоопланктона и молоди рыб  
в прибрежной зоне Рыбинского водохранилища  

Плесы Характеристики Волжский Главный Шекснинский Моложский 
Численность зоопланктона, тыс. экз./м3 21,3 ± 7,8 67,3 ± 14,3 24,4 ± 7,5 47,3 ± 20,5 
Биомасса зоопланктона, г/м3 0,19 ± 0,07 0,36 ± 0,10 0,14 ± 0,01 0,22 ± 0,05 
Численность молоди рыб, экз./м2 4,0 ± 3,0 3,5 ± 1,5 3,8 ± 2,0 3,8 ± 1,8 

Примечание: M ± m – среднее значение показателя и его ошибка.  

Таблица 2. Численность молоди рыб и количественные характеристики зоопланктона (M ± m)  
в разных прибрежных биотопах Рыбинского водохранилища  

Биотопы Характеристики 1 2 3 4 
Численность молоди рыб, экз./м2 0,6 ± 0,4 0,7 ± 0,4 3,5 ± 2,0 6,1 ± 1,9 
Численность зоопланктона, тыс. экз./м3 22,0 ± 4,5 60,4 ± 41,9 37,8 ± 9,6 82,2 ± 20,5 
Биомасса зоопланктона, г/м3 0,11 ± 0,01 0,20 ± 0,12 0,23 ± 0,05 0,48 ± 0,10 

Примечания: 1 – биотопы открытой литорали водохранилища, 2 – биотопы с разреженными зарослями макрофи-
тов, 3 – речные биотопы в зоне подпора вод водохранилища, 4 – биотопы в устье притоков водохранилища.  

В биотопах открытой литоральной зоны водохранилища, а также в участках ли-
торали с разреженными зарослями макрофитов плотность скоплений молоди рыб была 
значительно ниже (см. табл. 2). Наименьшие показатели количественных величин зоо-
планктона регистрировались в открытых мелководьях.  
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Таким образом, в Рыбинском водохранилище наиболее богатыми зоопланкто-
ном и молодью рыб являются мелководья, расположенные в устьевых и зарегулиро-
ванных зонах притоков. 
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MORPHOLOGICAL AND BEHAVIORAL DIFFERENCE  
OF SOME TROPICAL FISH SPECIES FROM RIVERINE AND 

LACUSTRINE HABITATS  

I. A. Stolbunov  
I. D. Papanin Institute of Biology of Inland Waters RAS, Borok, Russia  

Проведено экспериментальное тестирование оборонительной реакции, плава-
тельной способности, а также проанализированы морфогидродинамические характе-
ристики карповых видов рыб (Cyprinidae): Rasbora paviei Tirant, 1885, Puntius brevis 
(Bleeker, 1850), Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842) из водоемов и водотоков Цен-
трального Вьетнама.  

Исследования проводили с января по март 2011 г. Рыб отлавливали бреднем 
длиной 5 м и размером ячеи 6 мм. Облов осуществляли в прибрежной зоне водохрани-
лища Кам Лам (12°06′ с. ш., 109°04′ в. д.) с отдельными зарослями макрофитов и пес-
чано-илистым грунтом; а также в его притоке – р. Суои Кок (12°05′ с. ш., 109°04′ в. д.). 
В зоне отлова рыб ширина русла реки составляла 30 м, глубина 1 м, дно песчано-
галечниковое, скорость течения 0,5 м/с, прибрежно-водная растительность отсутство-
вала. Определение рыб осуществляли с использованием работ Рэйнбоза (Rainboth, 
1996), Коттелата (Kottelat, 2001) и Серова с соавторами (Serov et al., 2003, 2006).  

При проведении тестирования оборонительного поведения рыб группы особей 
(по 5 экз.) из прибрежья водохранилища Кам Лам и его притока р. Суои Кок последо-
вательно помещали в экспериментальный аквариум емкостью 410 л и площадью дна 
0,73 м2. В качестве модельного хищника использовали панцирниковую щуку 
Lepisosteus sp. Сравнение эффективности оборонительной реакции рыб из разных ме-
стообитаний производили исходя из оценки продолжительности выедания панцирни-
ковой щукой 100 % особей в каждой отдельной экспериментальной группе рыб (из 
биотопов реки и прибрежья водохранилища). Кроме того, оценивали успешность обо-
ронительного поведения рыб в смешанной группе – из каждой выборки рыб отбирали 
по 10 особей, одну группу особей метили подрезанием кончика анального плавника 
(для исключения влияния на выживаемость рыб процесса подрезания плавника в по-
вторностях поочередно метили особей из разных биотопов). Смешанную группу рыб 
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высаживали в аквариум с хищником. После выедания ~50 % особей оставшихся рыб 
вылавливали и оценивали долю выживших в разных биотопических группировках.  

Тестирование плавательной способности рыб осуществляли в гидродинамиче-
ском лотке длиной 1 м, оборудованном электрической помпой. Скорость течения воды 
в лотке составляла 0,7 м/c. Лоток погружали в аквариум с водой. Тестируемых особей 
рыб высаживали группой по 3 экз. Фиксировали продолжительность периода плавания 
рыб в потоке воды с момента посадки в лоток до момента сноса последней особи к 
задней заградительной сетке.  

Сравнение гидродинамических качеств особей рыб из разных местообитаний 
проводили по показателям формы корпуса (Y, относительные единицы) и обтекаемо-
сти тела рыб (H/L, %) (Алеев, 1963). Величину спинного (sD) и анального (sA) плавни-
ков оценивали как произведение относительных значений длины основания и высоты 
плавников рыб. Данная величина условно принималась как площадь спинного и 
анального плавников рыб. Рассчитывали длину грудных (lP), брюшных плавников (lV) 
и хвостового стебля (lpс) по отношению к TL.  

Экспериментальное тестирование плавательной способности расборы разных 
местообитаний показало, что особи из р. Суои Кок способны выдерживать более высо-
кие гидродинамические нагрузки по сравнению с особями из прибрежья водохрани-
лища. Речные особи расборы не сносились потоком при скорости 0,7 м/с на протяже-
нии более длительного периода, который, в среднем, составил 315 минут (у озерных 
особей – 270 минут). Расбора из р. Суои Кок держалась компактной стаей, среднее рас-
стояние между особями составляло 20–30 мм (0,8–1,0 длины тела). Расбора из прибре-
жья водохранилища Кам Лам образовывала более разреженную стаю, среднее расстоя-
ние между особями составляло 50–70 мм (1,5–2,0 длины тела).  

В результате исследования морфогидродинамических показателей расборы из 
разных местообитаний обнаружено, что показатель формы корпуса, характеризующий 
прогонистость тела рыб, а также длина хвостового стебля у особей в р. Суои Кок дос-
товерно выше, чем у рыб в водохранилище Кам Лам. Показатель обтекаемости тела 
достоверно выше у особей расборы в водохранилище, то есть для них характерна 
большая высокотелость по сравнению с речными особями. Речные особи характери-
зуются большей площадью непарных плавников, а озерные – более длинными парны-
ми плавниками.  

Тестирование плавательной способности Puntius brevis из лимнических и лоти-
ческих мест обитания показало, что период плавания особей пунтиуса при скорости 
течения 0,7 м/с значительно меньше, чем у особей расборы. Продолжительность пе-
риода ската 100 % особей у пунтиуса из реки была выше, чем у озерных рыб. Обнару-
женные различия имели достоверный характер. Расстояние между особями в стае у 
речных особей пунтиуса составляло 35–45 мм (1,5–2,0 длины тела), у озерных рыб – 
30–50 мм (1,5–2,5 длины тела).  

Анализ морфогидродинамических характеристик P. brevis показал, что озерные 
особи пунтиуса отличаются большей высокотелостью, что подтверждают достоверные 
различия по обтекаемости тела рыб. Достоверные различия между озерными и речны-
ми особями пунтиуса также наблюдались по площади спинного плавника (величина 
плавников у речных особей больше, чем у озерных) и длине брюшного плавника, ко-
торая была больше у рыб, отловленных в прибрежье водохранилища. По остальным 
морфогидродинамическим характеристикам достоверные различия не выявлены.  
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Исследование оборонительного поведения R. paviei, P. brevis и O. hasselti пока-
зало, что у особей из лотических местообитаний оборонительная реакция была более 
эффективной по сравнению с особями из лимнических биотопов. Речные особи дан-
ных видов в течение более длительного периода избегали 100 % элиминации хищни-
ком (в среднем 0,5–1,5 ч).  

В присутствии хищника речные особи расборы в основном придерживаются 
тактики групповой защиты, выражающейся в коллективном маневрировании рыб в 
составе общей стаи, в то время как озерные особи преимущественно используют эле-
менты индивидуального оборонительного поведения: раздельное плавание, затаивание 
(Столбунов и др., 2011).  
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Для понимания закономерностей формирования видовой структуры фитопланк-
тона и первичной продукции в водных экосистемах, а также для определения факто-
ров, определяющих сезонную изменчивость и пространственную неоднородность фи-
топланктона, необходимо выявление особенностей динамики функционального со-
стояния и репродуктивной способности популяций планктонных водорослей. Исходя 
из предположения, что субстратные и энергетические потребности представляют со-
бой видоспецифические физиологические характеристики, можно смоделировать ха-
рактер взаимодействия в сообществе видов, рост которых лимитирован одними и теми 
же ресурсами. Биохимические адаптации, сопровождающие все без исключения адап-
тационные изменения организма, включая морфологические, в нашем случае сводятся 
к изменениям биохимических параметров, связанных с физиологическим состоянием – 
аденилатным энергетическим зарядом (АЭЗ), в связи с обеспеченностью биогенами на 
примере отдельных культур морских планктонных водорослей. АЭЗ вычисляют из со-
отношений АТФ, АДФ и АМФ. Его цифровое выражение может укладываться в диа-
пазон от 0 до 1, однако, нормальному физиологическому гомеостазу соответствует 
значения от 0,75 и выше (Atkinson, 1968).  

Объектами исследований выбраны культуры морских планктонных водорослей: 
Prorocentrum pusillum (Schiller, 1928) (мелкая перидиниевая, r-стратег), P. micans 
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(Ehrenberg, 1833) (перидиниевая, r-стратег), Sceletonema costatum (Grev.) Cl. 1878 (мел-
кая диатомовая, r-стратег), Proboscia alata (Brightwell) Sundström, 1986 и Ditylum 
brightwelii (T. West, 1885) (крупные диатомовые, K-стратеги). Культуры были выстав-
лены для экспозиции в стеклянных колбах на естественное освещение. Эксперимент 
проведен в течение 10 суток в середине весны при температуре +15…+17 °С. Экспози-
цию проводили в двух режимах: с добавлением питательной среды Гольдберга (режим 
«подпитка») и добавлением стерилизованного фильтрата морской воды (режим мине-
рального дефицита). Пробы для учета численности клеток и аденилатного анализа от-
бирали с дискретностью в трое суток.  

Судя по динамике численности клеток в процессе культивирования водорослей, 
наибольшее развитие имели r-стратеги: S. costatum (1293 % прироста на среде, 627 % – 
на фильтрате), P. pusillum (715 % прироста на среде, 394 % – на фильтрате) и P. micans 
(303 % прироста на среде, 115 % – на фильтрате). К-стратеги имели значительно ниже 
прирост численности от начальной: P. alata – 181 % на среде, 124 % – на фильтрате; 
D. brightwelii – 100 % на среде, и всего 64 % на фильтрате.  

Общим для всех культур было достижение численного максимума на седьмые сут-
ки эксперимента и почти везде – снижение численности к десятым суткам. Для r-страте-
гов характерен прирост численности в режиме «подпитки» примерно вдвое выше та-
кового на фильтрате. У К-стратегов разница прироста численности в различных режи-
мах была невелика.  

В аденилатной энергетической системе произошли следующие изменения. 
В режиме «подпитки» почти у всех видов водорослей незначительно снизились АЭЗ в 
фазе пика их развития. Максимальное снижение (до 0,65) отмечено у P. micans и 
D. brightwelii. Так же незначительно (до уровня стартовых значений) у культур повы-
сился АЭЗ в заключительной фазе. Исключение составила культура P. alata, в которой 
динамика АЭЗ находилась в противофазе остальным.  

В режиме «минерального дефицита» в фазе пика развития водорослей снижение 
АЭЗ произошло значительно сильнее, особенно у r-стратегов. Из последних наиболь-
шее снижение значений АЭЗ отмечено у P. micans (до 0,39). У представителя К-стра-
тегов (P. alata) снижение АЭЗ было столь незначительным, что не вызывает сомнения 
устойчивость этой культуры к дефициту биогенных элементов. В заключительной фазе 
также отмечен рост АЭЗ, особенно значительный у r-стратегов. В отличие от режима 
«подпитки», здесь повышение АЭЗ не достигло стартовых значений. Тем не менее, к 
значениям, близким к нормальному физиологическому состоянию, удалось прибли-
зиться в культурах S. costatum и P. pusillum.  

Во время десятидневной экспозиции произошли изменения и в соотношениях 
биомассы и аденилатного пула водорослей. В режиме «подпитки» относительное со-
держание адениновых нуклеотидов несколько снижалось к заключительной фазе, хотя 
больших изменений не отмечено.  

Динамика соотношений аденилатного пула и биомассы в режиме «минерального 
дефицита» имела существенные отличия от таковой в режиме «подпитки». Самому 
значительному снижению относительного содержания адениновых нуклеотидов была 
подвержена культура S. costatum, несколько меньшему – P. pusillum. Значения соотно-
шений аденилатного пула и биомассы в культуре P. micans, в отличие от таковых в 
остальных культурах, практически, не претерпели изменений.  

Рассматривая динамику аденилатной системы в аспекте биологической целесо-
образности наблюдаемых изменений, можно прийти к следующему заключению.  
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Интенсивная фотосинтетическая ассимиляция фитопланктона приводит к ограничен-
ному, но реальному развитию пула адениновых нуклеотидов в направлении форм ме-
нее заряженных высокоэнергетическими фосфатными связями (АДФ и АМФ). 
Это развитие обусловлено гидролизом АТФ в процессе клеточного биосинтеза. Рост 
биомассы и численности фитопланктонных организмов в системах с ограниченным 
водообменом, приводит к недостатку биогенных ресурсов вод, в частности, к дефициту 
растворенного фосфора, и, соответственно, к снижению энергетического заряда адени-
латной системы.  

Поскольку метаболическая активность организмов находится в строгой зависи-
мости от таких макромолекул, как ферменты и нуклеотиды, процессы адаптации 
должны сводиться к тому, чтобы функции макромолекул были такого типа и осущест-
влялись с такими скоростями, при которых жизненные процессы организма протекали 
бы удовлетворительно, несмотря на помехи окружающей среды. АЭЗ, неизбежно сни-
жающийся при использовании энергии для деления клеток, достигает своего миниму-
ма при максимуме численности. Эта точка экстремальных значений включает меха-
низм возврата аденилатной системы к заряженному состоянию в целях сохранения 
жизнеспособности и нормальному протеканию физиологических процессов. Вследст-
вие недостатка биогенных элементов, в первую очередь, фосфатов, «подзарядка» аде-
нилатной системы фосфорилированием АМФ и АДФ происходит из внутренних ре-
сурсов клетки. В результате этой перестройки, снижается удельный аденилатный пул, 
о чем свидетельствует повышение соотношений биомасса/аденилатный пул.  

Компенсаторное повышение АЭЗ у r-стратегов было значительно выше, чем у 
К-стратегов, что, вероятно, связано с различиями в скоростях метаболических процес-
сов. Заметны различия в физиологии и среди r-стратегов. У диатомовой S. costatum 
компенсация АЭЗ выше, чем у перидиниевых, что обусловлено, по-видимому, энерге-
тическими затратами последних на локомоторную деятельность. Известно, что диато-
мовые перед лаг-фазой накапливают питательные вещества и повышают АЭЗ для под-
держания жизнеспособности во время пребывания за пределами фотической зоны, в то 
время как цисты перидиниевых имеют низкий АЭЗ.  
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Каспийское море является уникальным замкнутым солоноватоводным водо-
емом, воды которого омывают берега Российской Федерации, Казахстана, Туркмении, 
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Азербайджана и Исламской Республики Иран. Уникальность Каспия наиболее точно 
выражается в географическом статусе этого водоема. Еще более уникальна фауна Кас-
пия. Такого количества эндемиков и в абсолютном значении, и в доле от всей фауны 
трудно найти где-либо еще на планете. Остатки древней Акчагыльской фауны эволю-
ционировали самостоятельно в условиях пониженной солености и длительной изоля-
ции около 1,8 млн. лет назад, создав из нескольких, а в некоторых группах даже един-
ственного родоначальника вида большое количество новых, причем этот процесс про-
должается и далек от завершения.  

Изменение природных условий играет главную роль в эволюции Каспийского 
моря и сочетается с воздействием на его экосистему хозяйственной деятельности чело-
века. Сохранение биоразнообразия водных сообществ Каспийского моря – одна из ак-
туальных проблем современности. Зоопланктонные сообщества в экосистеме водоема 
выполняют важную роль, являясь посредником при передаче вещества и энергии в 
трофических цепях, служат источником пищи для водных беспозвоночных, молоди и 
планктоноядных рыб. Планктон относительно быстро реагирует на изменения в вод-
ной экосистеме и может служить индикатором его состояния.  

Первые сведения о зоопланктоне Среднего и Южного Каспия появились в конце 
XIX века. На первом этапе они носили фаунистический и зоогеографический характер. 
В более поздних работах (Книпович, 1921; Ямнов, 1939) приводятся данные о верти-
кальном и горизонтальном распределении отдельных представителей планктона, под-
робное описание встреченных видов в зимний период.  

Наиболее полные сведения о количественной характеристике зоопланктона 
Среднего Каспия содержатся в работах Е. Н. Куделиной (1959). На основании мате-
риалов, собранных в августе 1939, 1941, 1943, 1952, 1954 гг., дается многолетняя дина-
мика количественного развития планктонных животных. В последующие годы подоб-
ные исследования продолжили А. В. Ермаков (1967) и Е. К. Курашова (1979), 
Д. Х. Тиненкова (1985). Цель данной работы – оценить динамику видового развития 
зоопланктона в Среднем и Южном Каспии в период 2006–2010 гг.  

Работа является частью ежегодного мониторинга, выполненного ФГУП «Касп-
НИРХ» в Каспийском море. В ходе гидробиологических исследований выявлено: 
в Среднем Каспии – 22 вида и разновидности зоопланктона, в Южном – 18 соответст-
венно. Зоопланктон в обеих частях моря был представлен эвригалинными и солонова-
товодными формами беспозвоночных: Protozoa, Ctenophora, Rotatoria, Cladocera, 
Copepoda; личинками донных животных: Bivalvia, Cirripedia (Hoeck, 1909). Наиболь-
шее число таксонов выявлено в группах Copepoda (10) и Cladocera (6).  

Среди коловраток доминировали Synchaeta stylata (Rousselet, 1902) и S. sp. Осо-
бенностью качественного развития зоопланктона явилось присутствие северокаспий-
ских коловраток: Brachionus plicatilis (Müller, 1786) и B. quadridentatus hyphalmyros 
(Чугунов, 1921). Первый вид принадлежит к организмам морского комплекcа, второй – 
к слабосолоноватоводным. По-видимому, продолжающиеся изменения водно-солевого 
баланса Каспийского моря создали благоприятные условия для расширения жизненно-
го ареала этих видов.  

В группе Cladocera на протяжении всего наблюдаемого периода доминировали 
Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859), Evadne anonyx (G. O. Sars, 1897), Cercopagis micro-
nyx (G. O. Sars, 1897), оптимальное развитие которых протекало при солености 12–13 ‰.  

В отряде Copepoda встречены Halicyclops sarsi (Akatova, 1935), Calanipeda 
aquaedulcis (Kritschaqin, 1873), Harpacticoida (Боруцкий, 1974). Eurytemora grimmi 
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(G. O. Sars, 1897) – эндемик Каспийского моря и основной кормовой объект килек, от-
сутствовал в зоопланктонных пробах с 2002 года. Одна из причин исчезновения рачка – 
вселение в 1988 г. Mnemiopsis leidyi (Mayer, 1912). В данный момент Eurytemora grimmi 
(G. O. Sars, 1897) наблюдалась в планктоне, но имела небольшие количественные по-
казатели. Несмотря на качественное разнообразие, основу зоопланктона формировал 
Acartia tonsa (Dana, 1848), относящийся к отряду Copepoda (70 % общей численности и 
84 % биомассы зоопланктона). Этот веслоногий рачок представлен всеми возрастными 
группами (от науплиальных стадий до половозрелых особей).  

Развитие простейших организмов, личинок двустворчатых моллюсков проходи-
ло на низком уровне.  

Анализ видового разнообразия Среднего и Южного Каспия показал, что за пе-
риод 2006–2010 гг. в исследуемых районах моря наблюдается сокращение количества 
доминирующих групп организмов. В настоящее время интенсивно происходит замена 
эндемичных групп зоопланктона видами-вселенцами. Таким образом, знание структу-
ры зоопланктонных животных, как одного из главных звеньев в трофической цепи во-
доема, необходимо для характеристики экологического состояния водоема.  
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азличные воздействия приводят к перестройкам в таксономической структуре 
сообщества. Важно, что они проходят за определенное время путем последовательных 
преобразований. Следовательно, реакция сообщества обусловлена не только воздейст-
вием, но и его инерционностью. Последующий анализ должен способствовать выявле-
нию движущих сил структурных перестроек и соотношению внутренних и внешних 
причин, лежащих в его основе. Однако, поскольку сообщество – сложная динамиче-
ская система, для понимания механизмов его функционирования необходим анализ его 
динамических свойств.  

В механике «инерция – самонедеятельность, неспособность тела без содействия 
внешних сил изменить свое состояние покоя или движения» (Брокгаузъ, Ефронъ, 
1894). В биологии было введено понятие биологической инерционности микроорга-
низмов (Романовский и др., 1975), которое означает изменение скорости роста клеток 
при изменяется концентрации субстрата не сразу, а лишь спустя некоторое время.  
Таким образом, инерцию сообщества можно определить, как его внутреннее свойство 
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оставлять неизменным свою структуру и функционирование при отсутствии воздейст-
вия и продолжать начатое изменение при наличии воздействия. Биологический смысл 
инерции состоит в необходимости траты времени на реагирование, взаимодействие 
между особями и на перестройку. Это свойство отражает динамическое совершенство 
сообщества. Чем меньше инерция сообщества, тем быстрее оно реагирует на измене-
ние условий среды. Цель данной работы состоит в описании метода оценки инерции 
сообщества на примере рыбного населения внутренних водоемов.  

Поскольку инерция проявляется в возникновении или прекращении движения, 
то и метод его выявления и оценки должен исходить из анализа динамики перестроек 
при внешних воздействиях. Анализ таких процессов хорошо разработан в теории ав-
томатического регулирования и управления. Ее своеобразие и ценность заключается в 
том, что в ней применяется общий подход к исследованию любой системы независимо 
от вида описывающих ее уравнений (Гродинз, 1966). Говоря языком теории автомати-
ческого регулирования, метод оценки инерции сообщества заключается в анализе пе-
реходных процессов при некоторых стандартных воздействиях. Если на входе системы 
происходит какое-либо резкое изменение с одной постоянной величины на другую 
(ступенчатое воздействие), то выход системы перестраивается не сразу, а в течении 
некоторого переходного периода Разные системы по-разному реагируют на внешнее 
воздействие, и их реакция на стандартное воздействие (ступенчатое, линейное, им-
пульсное) описывается разными уравнениями. Из параметров этих уравнений и можно 
определить инерцию системы.  

Примером ступенчатого воздействия на рыбное население может быть зарегу-
лирование стока реки при создании водохранилищ, что резко изменяет условия обита-
ния рыб. Если ранее они были благоприятны для рыб, живущих на течении (реофиль-
ных видов), то после строительства плотины создаются условия для жизни рыб озер 
(лимнофильных видов) и выпадают из состава ихтиофауны проходные виды рыб. На-
рушающие воздействия на водоем могут вызвать изменения в видовом богатстве, соста-
ве доминирующего комплекса, соотношении видов различных экологических групп 
и т. д., что отражается на интегральных индексах структуры сообществ, в частности 
индексе биологического разнообразия.  

По нашим данным качественно динамика разнообразия рыбного населения ряда 
водохранилищ Волги, Днепра и Дона (Каневского, Куйбышевского, Рыбинского, Цим-
лянского и др.) в процессе формирования ихтиофауны соответствует реакции инерци-
онного звена второго порядка на ступенчатое воздействие. Механическая модель тако-
го процесса – пружина жесткостью К с прикрепленным грузом массы М, колеблющая-
ся в среде с трением R. Колебание такой системы описывается уравнением:  

FYKYRYM =×+′×+′′× , 
где Y – отклонение системы, то есть разность между состоянием в данный год и равно-
весным разнообразия рыбного населения после строительства плотины; YY ′′′,  – соот-
ветственно первая и вторая производные по времени отклонения системы; М – инер-
ция рыбного населения; R – коэффициент, аналогичный трению или вязкости; К – ко-
эффициент, аналогичный жесткости пружины (в данном случае он определяет степень 
стремления системы к оптимальной зоне); F – воздействие на систему.  

Данное уравнение при условии отсутствия воздействия иных сильных нару-
шающих факторов описывает динамику разнообразия рыбной части сообщества водо-
хранилища от его создания до стабилизации состава и структуры рыбного населения, 
включая и этап стабилизации ихтиофауны. Однако, антропогенное воздействие и не 
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устойчивый режим уровня водохранилища приводят к тому, что данное уравнение 
описывает ограниченный период формирования ихтиофауны водохранилища, что ог-
раничивает объем информации для оценки параметров уравнения структурных пере-
строек рыбного населения при ступенчатом воздействии. В этом случае для оценки 
параметров переходного процесса эффективен метод Прони (Марпл, 1990), обеспечи-
вающий интерполяцию и аппроксимацию данных моделью суммы экспонент, которые 
описывают квазипостоянный уровень разнообразия, переходной процесс и квазиста-
ционарное колебание.  

Кроме того, анализ графика переходного процесса позволяет также простыми 
методами оценить некоторые параметры, характеризующие динамические свойства 
рыбного населения и называемые показателями качества системы. К ним относятся 
время установления, время регулирования, перерегулирование и частота колебаний 
(Зайцев, 1975).  

Таким образом, имея данные о перестройках в сообществе в ответ на ступенча-
тое, линейное или импульсное воздействия можно оценить его динамические свойства. 
Одним из методов оценки инерционности сообществ может быть изучение переходно-
го процесса при ступенчатом воздействии. Для рыбной части сообщества – это форми-
рование ихтиофауны водохранилищ при условии, что нет других существенных воз-
действий на водоем в данные период.  

Изучение инерции – это необходимое условие для прогнозирования динамики 
сообщества в изменчивых условиях среды. Более того, инерция отражает адаптиро-
ванность и кинетическое совершенство сообщества. Поэтому, изучение инерции по-
зволит глубже понять механизмы его функционирования и регулирования.  
Работа выполнена при частичной поддержке гранта ОБН РАН по программе «Биологические ресурсы России». 
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MARKETABLE AND NON-MARKETABLE FISH SPECIES  
OF THE LIPETSK REGION RIVERS  

V. G. Tereshchenko*, V. P. Ivanchev***, C. S. Sarychev**,  
E. J. Ivancheva***, O. V. Sarycheva**, L. I. Tereshchenko*  

*Institute for Biology of Inland Waters RAS, Borok, Russia  
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***Oka State Biosphere Reserve, Brukin Bor, Russia 

Рациональное использование и охрана рыбных ресурсов региона невозможна без 
классификации рыб на группы, имеющие различный природоохранный и рыбохозяй-
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ственный статус. Особенно это актуально для зон, находящихся под сильным антропо-
генным воздействием. Примером такого сильно урбанизированного региона является 
густонаселенная Липецкая область, на территории которой расположен крупный ме-
таллургический комбинат. Цель работы – природоохранная и рыбохозяйственная клас-
сификация ихтиофауны рек Липецкой области.  

Анализ основан на данных обловов в 2000–2011 гг. 13 рек Липецкой области – 
Дон, Красивая Меча, Сосна, Снова, Сквирна, Свишна, Сухая Лубна, Воргола, Пальна, 
Олыма, Вязовка, Чичора и Становая Ряса. Лов рыбы проводили мальковой волокушей 
длиной 15 м и ячеей 6,5 см. Дополнительно наблюдали за нерестом украинской миноги 
и анализировали данные контрольных отловах пескороек. В работе применяли также 
информацию о поимках рыб удочками, спиннингом, подъемником, опрос местного 
населения и рыболовов-любителей. Характеристика обилия видов основана на моди-
фицированной системе объективного выделения групп по обилию (Терещенко, Нади-
ров, 1996). Считали вид редким, если его доля в уловах < 0,1 %, малочисленным – 0,1–
1,0 %, массовым – 1,1–5,0 %, многочисленным – 5,1–10,0 %, доминантным – >10 %.  

Рыбохозяйственная или тарифная классификация предполагает выделение из со-
става ихтиофауны промысловых видов. Они в свою очередь делятся на ценные (осетро-
вые, лососи и белорыбица) и частиковые, то есть остальная рыба. Частиковые виды де-
лят на крупночастиковые и малоценные мелкочастиковые виды. Часто к ценным промы-
словым видам относят не только действительно ценные, но и крупночастиковые виды.  

Промысловые виды рыб – это виды, которые дают человеку ценную продукцию 
(мясо, икру, жир и др.), кормовую муку, техническую и медицинскую продукцию.  
Необходимо отметить, что промысловые рыбы не обязательно должны учитываться в 
промысловой статистике региона. Они могут вылавливаться и при рекриационном ло-
ве рыболовами-любителями.  

В ихтиофауне Липецкой области выявлено 48 видов рыб и рыбообразных (табл.), 
из которых 29 – промысловые, из них 17 – ценные промысловые виды. К последним от-
носятся стерлядь, лещ, щука, судак, сом и др. Из малоценных мелкочастиковых видов в 
водоемах области можно встретить плотву, густеру, окуня, ерша, уклейку и др.  

 

Таблица. Видовой состав и обилия рыб и рыбообразных Липецкой области 

№ Виды миног и рыб Статус Обилие 
1 Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) – украинская минога О 2 
2 Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – стерлядь ЦП, О 1 
3 Esox lucius Linnaeus, 1758 – обыкновенная щука ЦП 2 
4 Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) – синец ЦП 1 
5 A. brama (Linnaeus, 1758) – лещ ЦП 2 
6 A. sapa (Pallas, 1814) – белоглазка МП 1 
7 Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) – уклейка  МП 3 
8 Aristichtys nobilis (Richardson, 1846) – пестрый толстолобик ЦП 1 
9 Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – обыкновенный жерех ЦП 2 
10 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) – густера МП 1 
11 Carassius auratus (Linnaeus, 1758) – серебряный карась МП 3 
12 C. carassius (Linnaeus, 1758) – золотой карась МП 2 
13 Chalcalburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772) – шемая ЦП, О 1 
14 Chondrostoma variabile Jakowlew, 1870 – волжский подуст МП 2 
15 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) – белый амур ЦП 1 
16 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 – сазан ЦП 2 
17 Gobio gobio (Linnaeus, 1758) – обыкновенный пескарь – 3 
18 Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) – белый толстолобик ЦП 1 
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№ Виды миног и рыб Статус Обилие 
19 Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – обыкновенная верховка – 3 
20 Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) – голавль – 3 
21 L. danilewskii (Kessler, 1877) – елец Данилевского – 3 
22 L. idus (Linnaeus, 1758) – язь ЦП 2 
23 L. leuciscus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный елец – 3 
24 Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) – чехонь ЦП 1 
25 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный гольян – 3 
26 Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) – амурский чебачок – 2 
27 Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) – обыкновенный горчак – 3 
28 Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) – белоперый пескарь – 3 
29 Rutilus frisii (Nordmann, 1840) – вырезуб ЦП, О 3 
30 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – плотва МП 3 
31 Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) – красноперка МП 2 
32 Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – линь МП 1 
33 Vimba vimba (Linnaeus, 1758) – рыбец  ЦП 3 
34 Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) – усатый голец – 3 
35 Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 – сибирская щиповка – 2 
36 C. taenia Linnaeus, 1758 – обыкновенная щиповка – 3 
37 C. rossomeridionalis Vasiljeva et Vasilyev, 1998 – южнорусская щиповка – 1 
38 Sabanejewia baltica Witkowski, 1994 – балтийская щиповка – 3 
39 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – вьюн – 2 
40 Silurus glanis Linnaeus, 1758 – обыкновенный сом ЦП 1 
41 Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим ЦП 2 
42 Gymnocephalus acerinus (Guldenstadt, 1775) – донской ерш МП 2 
43 G. cernuus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ерш МП 2 
44 Perca fluvatilis Linnaeus, 1758 – речной окунь МП 3 
45 Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) – обыкновенный cудак ЦП 2 
46 Perccottus glenii Dybowski, 1877 – головешка-ротан – 2 
47 Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – бычок-песочник – 3 
48 Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) – бычок-цуцик – 3 

Примечание: вид 3 – массовый, 2 – малочисленный, 1 – редкий; ЦП – ценный промысловый, МП – мелкочастико-
вый промысловый, О – особо охраняемый.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 11-04-97537-р_центр_а «Оценка состояния ихтиофауны малых рек  
Липецкой области» и при частичной поддержке гранта ОБН РАН по программе «Биологические ресурсы России».  

По обилию 19 (39,6 %) – это массовые виды, 17 – малочисленные, 12 – редкие, 
из которых 5 – очень редкие виды. Украинская минога, стерлядь, вырезуб и шемая 
включены в «Красную книгу Российской Федерации», и они особо охраняются. Волж-
ский подуст, обыкновенный гольян, рыбец и белоперый пескарь включены в список 
видов животных, редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Ли-
пецкой области, хотя проведенные нами исследования не подтвердили угрозы исчез-
новения этих видов.  
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Ю. Н. Токарев, Е. Б. Мельникова, Н. В. Бурмистрова  
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина, tokarev@ibss.iuf.net 

SEASONAL VARIABILITY OF BIOLUMINESCENCE  
VERTICAL PROFILE AT THE BLACK SEA COASTAL ZONE  

Y. N. Tokarev, Е. B. Melnikova, N. V. Burmistrova  
Institute of Biology of the Southern Seas NAS of Ukraine, Sevastopol, Ukraine 

Исследование пространственного распределения интенсивности поля биолюми-
несценции широко применяется для выявления пространственно-временной неодно-
родности планктонного сообщества. При этом на динамику распределения планктона 
существенное влияние оказывает вертикальная стратификация вод и гидрофизические 
характеристики морской среды (температура, соленость, прозрачность и др.). На вер-
тикальное распределение светящихся форм планктона оказывают влияние также ци-
клонические течения, кратковременные (ветровые) местные циркуляции, колебания 
градиента температуры и другие факторы, подверженные сезонным изменениям. 
В соответствии с этим сезонным изменениям подвержена вертикальная структура 
формируемого планктоном поля биолюминесценции. При этом изменчивость верти-
кального профиля интенсивности поля биолюминесценции в Черном море исследова-
на недостаточно. Целью работы являлось исследование сезонных изменений верти-
кального профиля биолюминесценции на траверзе бухты Круглая в прибрежной зоне 
г. Севастополь и его связь с вертикальной стратификацией вод. Для анализа верти-
кальных профилей пространственной структуры интенсивности поля биолюминесцен-
ции были использованы сезонные данные отдела биофизической экологии за 2009 год.  

Траверз бухты Круглая, на которой производились съемки, представляет собой 
мелководную часть моря (h = 60–70 м) подверженную влиянию ряда внешних факто-
ров – ветрового режима, волнения моря, зимнего выхолаживания и летнего прогрева 
водной массы – являющихся определяющими факторами изменчивости пространст-
венной структуры полей температуры и солености.  

Вертикальную структуру поля биолюминесценции исследовали методом много-
кратного батифотометрического зондирования толщи воды, используя гидробиофизи-
ческий комплекс «Сальпа-М». С помощью комплекса «Сальпа-М» измеряли интен-
сивность также температуру, мутность и соленость на горизонте нахождения прибора.  

Интенсивность поля биолюминесценции исследовали в трех основных гидроло-
гических слоях:  

1) над слоем максимального градиента температуры;  
2) непосредственно в слое максимального градиента температуры;  
3) под слоем максимального градиента температуры.  
В каждом из этих слоев находили и измеряли наибольшее значение интенсивно-

сти поля биолюминесценции. Далее сравнивались полученные значения интенсивно-
сти между собой и находили максимальную величину. Результаты интенсивности поля 
биолюминесценции рассчитывали в относительных единицах, при этом максимальную 
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величину принимали за единицу. Затем находили относительные значения интенсив-
ности поля биолюминесценции в остальных двух слоях, путем деления наибольшего 
значения в данном слое на найденное максимальное.  

Биолюминесценты Черного моря, формирующие поля биолюминесценции, 
представлены, в основном, эвритермными видами, которые могут существовать при 
значительной разнице температуры (+4…+27 °С). Зимой биолюминесценты представ-
лены батипланктонным комплексом (холодолюбивые виды), а летом помимо эври-
термных видов – эпипланктонным комплексом (теплолюбивые виды). Процесс терми-
ческой конвекции начинается, как правило, в ноябре, с максимальным увеличением к 
декабрю. С декабря по январь слой гомотермии распространяется почти до дна. Одно-
временно происходит быстрое охлаждение толщи вод.  

В 2009 г. наиболее холодными месяцами были: январь, февраль, март и апрель. 
Температура воды в эти месяцы в верхнем и нижнем слоях менялась незначительно и 
находилась в пределах от 7,96 до 10,77 °С. Наличие зимней вертикальной циркуляции 
при незначительной разнице температур по глубине приводило к смешиванию орга-
низмов всех упомянутых выше комплексов планктонных организмов. Относительная 
однородность условий в слое зимней вертикальной циркуляции позволяла в темное 
время суток светящимся видам планктона мигрировать к самой поверхности, поэтому 
интенсивность поля биолюминесценции достигала пика в верхнем десятом слое: в ян-
варе 4638 пВт·см–2л–1 (при средней температуре воды 8,79 °С), в феврале – 
4707 пВт·см–2л–1 (при средней температуре воды 8,44 °С), в марте – 4209 пВт·см–2л–1 
(при средней температуре воды 7,96 °С) и в апреле – 1887 пВт·см–2л–1 (при средней 
температуре воды 10,77 °С). Зимние штормы и ветровой перемешивание привели к раз-
мытию слоя температурного скачка в этот период года (в среднем разность температур в 
слое термоклина составляло 0,2 °С, а градиент температуры не превышал 0,06 С/м). 

С наступлением весны начинается перестройка вертикальной термической струк-
туры, прекращается конвективное перемешивание, вызванное зимним охлаждением по-
верхностных вод. В это время начинается образование температурного и плотностного 
расслоения. Незначительное повышение температуры (до 14 °С) не оказывает су-
щественного влияния на вертикальное распределение светящихся организмов планкто-
на, хотя в отличие от зимы это распределение стало менее равномерным. Количество 
светящихся видов планктона в верхнем десятиметровом слое повысилось за счет эпи-
планктонных форм и интенсивность свечения в мае составила – 3659 пВт·см–2л–1 (t = 14 °C). 
С увеличением глубины происходит постепенное понижение численности светящегося 
планктона. На глубине 30–50 м интенсивность свечения уменьшилась в 5 раз и составила – 
737 пВт·см–2л–1 (t = 10,6 °C). 

В начале лета, благодаря выраженной стратификации водных масс, разделение 
эпипланктонного и батипланктонного комплексов наиболее полное. Основная масса 
всех светящихся теплолюбивых организмов и некоторых эвритермальных видов во все 
часы суток обитают в верхнем слое 0–10 м при температуре +20…+24 °С. При очень 
сильном прогреве поверхностного слоя (для некоторых видов оптимальная температу-
ра близка к +15…+20 °С) светящиеся организмы уходят в ниже лежащие области с 
оптимальной для них температурой, расположенной в зоне температурного скачка.  

В июле – августе, когда продолжается прогрев верхних слоев, пик интенсивно-
сти свечения смещается под слой термоклина. Здесь интенсивность свечения холодо-
любивых видов выше, чем эпипланктонных форм в верхнем хорошо прогретом слое. 
В июле – августе наблюдается один пик интенсивности поля биолюминесценции, рас-
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положенный ниже слоя температурного скачка. В приповерхностном слое и слое тем-
пературного скачка интенсивность поля биолюминесценции в 3–10 раз ниже, чем в 
глубинных слоях расположенных под термоклинном.  

Интенсивное развитие большинства видов светящегося планктона происходит 
обычно в конце августа – сентябре. Максимальное значение интенсивности поля био-
люминесценции наблюдается в сентябре в слое термоклина – 12642 пВт·см–2л–1 на глу-
бине 32 м, при температуре +17,8 °С. Второй пик (несколько меньший по величине 
9150 пВт·см–2л–1) в приповерхностном слое, при температуре +21,8 °С. 

Проведенные исследования показали, что наблюдаются сезонные изменения в 
вертикальном профиле интенсивности поля биолюминесценции, выражающиеся, в 
частности, в наличии одного или двух пиков. Первый пик располагается (кроме июля и 
августа) в приповерхностном слое. Наибольшие значения интенсивности поля биолю-
минесценции в этом слое (более 4000 пВт·см–2л–1) наблюдаются в январе – марте.  

Величина интенсивности и расположение второго пика биолюминесценции 
(на глубинах более 10 м) зависит от вертикальной стратификации вод и в значительной 
степени определяется градиентом температуры в слое температурного скачка. Слой 
скачка, в котором происходит изменение температуры более чем на 6–9 °С, является 
непроходимой преградой для большинства светящихся организмов. Чем резче выра-
жен температурный скачок, тем более существенной преградой служит он для светя-
щихся форм планктона. Наибольшее значение интенсивности поля биолюминесценции 
(более 12000 пВт·см–2л–1) наблюдалось в сентябре на глубине 30–35 м. Таким образом, 
зная температуру воды и тенденцию ее изменения, можно оценить когда и на каких 
глубинах будет располагаться пик интенсивности поля биолюминесценции.  
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В период с декабря 2010 по апрель 2011 г. Институтом водных проблем Севера 
Карельского НЦ РАН проводились исследования антарктических озер в составе 
56 Российской антарктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института. Изучались разнотипные озера, расположенные в трех 
оазисах: Холмы Тала, Ширмахера, Холмы Ларсеманн. Цель работы заключалась в вы-
явлении особенностей современного состояния физико-химического и биологического 



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 150

режимов типичных озер антарктических оазисов и сравнении данных с результатами, 
полученными ранее другими авторами. Задачи исследования включали изучение из-
менчивости гидрофизических параметров – сезонной и долгопериодной (сравнение с 
предыдущими исследованиями), изучение изменчивости концентраций биогенных 
элементов и особенностей структуры биологических сообществ озер, исследование 
вертикальной структуры донных осадков. Всего обследовано 27 озер: в оазисе Холмы 
Тала – 13, в оазисе Ширмахера – 11, в оазисе Холмы Ларсеманн – 3.  

Озера данных оазисов представляют собой озерно-речные системы, котловины 
которых расположены на разных уровнях относительно друг друга и связаны между 
собой временными водотоками, прорывающимися в соседний водоем по уклону раз в 
год или раз в несколько лет в теплое время. В результате этого процесса перераспреде-
ляются значительные объемы воды, соответственно, происходит изменение уровня 
озер. Безусловно, это оказывает самое мощное внешнее воздействие на изменчивость 
структуры озерных экосистем.  

Озера оазиса Холмы Тала можно разделить на три типа. К первому относятся 
глубокие озера, покрытые льдом в течение всего года, которые характеризуются об-
ратной температурной стратификацией, температура придонных вод около 4 ºС. Летом 
вдоль берегов образуются закраины. Это оз. Лагерное (глубина 5 м) и Глубокое (глу-
бина 30 м). Ко второму типу относятся мелкие озера, промерзающие до дна. В теплое 
время года в них по берегам образуются закраины, но большую часть озера покрывает 
лед. Глубины озер этого типа около 3 м (Овальное, Стоковое, Разливное). К третьему 
типу относятся мелкие озера, ледяной покров которых летом сходит полностью, и на-
блюдается изотермия водной массы. Глубины таких озер менее 2 м. Работы в оазисе 
Холмы Тала показали, что тепло в озера поступает за счет стока талых вод, а также 
интенсивной солнечной радиации. В силу того, что на ледяной поверхности глубоких 
озер практически полностью отсутствует снежный покров большую часть лета, и вод-
ная масса содержит мало взвеси, 10–15 % от измеренной приходящей солнечной ра-
диации (до 5 Вт/м2) достигало глубины 30 м (оз. Глубокое).  

Фитопланктон этих озер крайне беден, благодаря чему обеспечивается высокая 
прозрачность воды (до 15 м), в то время как в оазисе Ширмахера взвесь, поступающая с 
талой водой от ледников и снежников, значительно снижает прозрачность воды, и, оседая, 
способствует накоплению аллохтонных минеральных веществ в донных отложениях.  

Первичная продукция во всех изученных озерах осуществляется преимущест-
венно за счет водорослей бентоса и бактерий. Исследование сезонной динамики 
планктона в озерах, постоянно покрытых льдом, мощностью 3 м, показало отсутствие 
водорослей и животных в толще воды. В планктоне вскрывающихся озер обнаружены 
преимущественно зеленые водоросли Shaerocystis scroeteri Chodat, 1897 и Cosmarium 
leave Rabenhorst, 1868, из представителей зоопланктона – коловратки Bdeloidea.  

Для глубоких озер оазиса Ширмахера в теплый период года также характерна 
обратная температурная стратификация. В конце летнего сезона (28 февраля 2011 г.) в 
придонном слое оз. Глубокого (оазис Ширмахера) нами обнаружены разновозрастные 
коловратки нескольких видов в концентрации 10 тыс. экз./м3, причем 5 % самок с яй-
цами. Это говорит о том, что данные популяции находились в стадии роста.  

В окрестностях Холмов Ларсеманн находятся свыше 150 озер, которые считают-
ся наиболее важной экологической характеристикой этого оазиса. Некоторые из них 
(восточная часть п-ова Брокнес) имеют самую давнюю историю донных отложений 
среди всех поверхностных озер Антарктики. Здесь нами исследованы несколько мел-
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ких озер (глубина до 5 м), в которых интенсивные процессы газообразования в донных 
осадках приводят к всплытию цианобактериальных матов. В планктоне оз. Степпед 
обнаружено аномальное для Антарктиды (более 1 тыс. экз./м3) обилие веслоногих рач-
ков кладоцер Daphniopsis studeri Ruhe, 1914. На дне озера в цианобактериальных матах 
обнаружено значительное скопление тихоходок (Tardigrada), коловраток Notholca sp. и 
нематод Plectus sp. Обильное развитие беспозвоночных в оз. Степпед, вероятно, связа-
но с гнездованием поморников на берегах, которые приносят с пометом большое ко-
личество биогенных веществ, преимущественно фосфора.  

На дне некоторых озер Антарктиды обнаружен мох (Короткевич, 1958; Симо-
нов, 1971, Li et al., 2009). В оазисе Холмы Тала нами не было найдено ни одного озера 
с содержанием мха в донных пробах, в то время как в озерах оазисов Ширмахера и 
Холмы Ларсеманн они встречаются во многих водоемах. Мох на дне оз. Глубокого 
(оазис Ширмахера) имеет три ярко выраженных слоя на разной глубине колонки. Ско-
пления стеблей говорят о благоприятных для роста мха условиях. В оз. Поморник  
(оазис Ширмахера) и оз. Прогресс (оазис Холмы Ларсеманн) на дне обитает наиболее 
распространенный в Антарктиде (Li et al., 2009) глубоководный мох Bryum 
pseudotriquetrum P. G. Gärtner, B. Meyer & Scherbius, 1802, а в оз. Глубоком (оазис 
Ширмахера) – Plagiothecium orthocarpum Mitten., 1869, которого в других озерах Ан-
тарктиды пока не обнаружено. Различие обилия мха в слоях донных отложений гово-
рит об изменении климата в прошлом. Массовое развитие мха, по-видимому, связано с 
наиболее благоприятными для него периодами.  

Донные сообщества цианобактерий и беспозвоночных представляют собой ос-
новную биологическую компоненту антарктических озер. В верхних слоях донных 
осадков доминируют коловратки и тихоходки. Основу матов составляют нитчатые 
цианобактерии Oscillatoriales: Pseudanabaena frigida (Fritsch) Anagn, 2001, Nostoc sp., 
Oscillatoria sp. и др. В мелких озерах также наиболее развиты донные сообщества, ко-
торые составляют организмы, способные формировать покоящиеся стадии или впадать 
в анабиоз, что позволяет выживать при высыхании летом и промерзании мелких озер 
зимой. Накопление донных отложений в глубоких озерах происходит со скоростью 
примерно 0,5 мм/год, что хорошо видно по чередованию разноцветных слоев колонки 
донных осадков. Такая слоистая структура цианобактериальных матов объясняется 
различной интенсивностью роста водорослей и цианобактерий в течение года, и может 
использоваться для определения возраста осадков и оценки климатических изменений 
в прошлом.  

Таким образом, особенности функционирования озерных экосистем в Антарк-
тиде в первую очередь зависят от ледового режима, который регулирует колебания 
температуры водной массы и летнюю конвекцию. При вскрытии озер происходит рез-
кое охлаждение водной массы в результате ветро-волнового перемешивания и актив-
ного испарения с поверхности. В данных условиях, а также при низком содержании 
биогенных веществ в воде, развитие экосистем идет по бентосному типу.  

Донные отложения озер антарктических оазисов являются архивами палеокли-
матических данных. Микробиологические и геохимические исследования донных 
осадков позволят проследить эволюцию микробного разнообразия, реконструировать 
химические процессы в разные эпохи климатической истории Земли, а наличие мха в 
пробах может считаться хорошим маркером климатических событий прошлого.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ «Реакция озер на изменения климата» № 10-05-00963. 
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SPECIFIC FEATURES OF MACROINVERTEBRATES DRIFT  
IN WATER BODIES WITH PULSATIVE HYDROLOGICAL REGIME  
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Закономірності дрифту донних і перифітонних макробезхребетних у рівнинних 
річках нині вивчені достатньо слабо. Практично відсутні в літературі дані про особли-
вості дрифту у водоймах із перемінним напрямком течії. Типові приклади таких во-
дойм – гирлові ділянки невеликих річок і струмків, що впадають у водосховища з що-
денними коливаннями рівня. Добовий перепад рівня водосховища, що може сягати 
декількох десятків сантиметрів, обумовлює на таких ділянках поступально-зворотну 
течію, що, у свою чергу, обумовлює специфічну форму зв’язку між водосховищем і 
заплавними водоймами, з’єднаними з водосховищем через ці притоки. Показовий зра-
зок такої системи в околицях Києва – р. Віта, гирлова ділянка якої має розгалужену 
мережу заплавних водойм різного типу. За рахунок щоденних технологічних коливань 
рівня Канівського водосховища, напрямок течії у гирловій ділянці Віти двічі на добу 
змінюється на зворотній. Таким чином забезпечується тісніший біоценотичний зв’язок 
між водосховищем і його заплавними водоймами, ніж це зазвичай має місце у річкових 
системах. Одна із форм такого зв’язку – дрифт макробезхребетних, завдяки якому 
здійснюється постійна міграція представників зообентосу та зооперифітону з водосхо-
вища у заплавні водойми та у зворотному напрямку.  

Дослідження проводились у гирлі р. Віта (50°21,112’ N, 30°34,736’ E), що є пра-
вою притокою Дніпра та впадає у Канівське водосховище нижче Києва. Дрифт вивчав-
ся за допомогою дрифтових пасток із вхідним отвором 2 дм2 та сіткою № 24, які вста-
новлювали у найвужчому місці гирла на глибині 0,5–1,0 м. Час експозиції – 15 хв. 
Швидкість течії коливалась у межах 0,3–0,5 м/с, об’єм проби – від 5 до 8 м3. Експери-
менти проводили у темний і світлий час доби. Проби фіксували формаліном і обробля-
ли за стандартною методикою.  

За період досліджень біорізноманіття в дрифтових пробах коливалось від 4 до 
15 таксонів на пробу. При цьому вдень у пробах було 4–6 таксонів безхребетних, а 
вночі – 11–15. Суттєвих відмінностей у таксономічному складі дрифту при прямій і 
зворотній течіях зазначено не було (табл.).  

Кількісні показники дрифту коливались у межах від 0,10 мг/м3 та 1,40 екз./м3 до 
8,80 мг/м3 та 24,40 екз./м3. При цьому середньодобові значення для прямого потоку 
(із Віти у Дніпро) складали 1,22 мг/м3 та 4,58 екз./м3, а для зворотного (з Дніпра у Віту) – 
4,05 мг/м3 та 13,5 екз./м3. Таким чином, із Канівського водосховища у гирлову систему 
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Віти шляхом дрифту вноситься втричі більше макробезхребетних ніж їх виноситься 
назад. Одним із можливих механізмів, що обумовлює таку різницю, може бути вплив 
рівня води. Адже під час виходу води з Віти у Дніпро (пряма течія) рівень води в сис-
темі падає, а при зворотній течії – підвищується. А підвищення рівня (наприклад, 
внаслідок дощових повеней) – еволюційно обумовлений чинник, що викликає 
інтенсифікацію дрифту гідробіонтів у звичайних річкових системах. У даному випадку 
цей фактор може спричиняти посилення дрифту двічі на добу, що спостерігалося в 
ході наших досліджень.  

Таблиця. Розподіл безхребетнирх у дрифті гирлової ділянки р. Віта 
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Значно відрізнялись також кількісні характеристики дрифту у темний і світлий 
період доби. Середньозважені показники для темного періоду доби становили 
5,03 мг/м3 та 16,37 екз./м3, тоді як у світлий час доби ці величини були, відповідно, 
0,23 мг/м3 та 1,75 екз/м3. Розподіл кількісних показників дрифту у темний час доби 
нерівномірний, максимум інтенсивності охоплює декілька годин і може відбуватися у 
різний час, але пік інтенсивності дрифту практично завжди припадає на темну пору 
доби. Таким чином, інтенсивність міграцій безхребетних вночі у 10–20 разів 
інтенсивніша за денну. Отже, загальна оцінка кількісних і якісних характеристик 
дрифту, а також його ролі в енергетичному балансі екосистеми, може бути адекватною 
лише за умови проведення цілодобового моніторингу.  
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CHARACTERISTIC OF NEAR-BOTTOM FISH COMMUNITIES  
OF THE DNIPROVS’KE (ZAPORIZKE) RESERVOIR LITTORAL 

V. V. Khobot, R. O. Novitsky, O. O. Khristov 
O. Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine  

Створення та функціонування водних екосистем нового типу (водосховищ) при-
звело до значних змін у компонентах біоти із практично повним переформуванням 
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усього комплексу живих організмів, у тому числі іхтіофауни. Дніпровське (Запорізьке) 
водосховище розташоване у степовій зоні України на території Дніпропетровської та 
Запорізької областей. Воно утворене у результаті будівництва греблі Дніпрогесу у 
1931 році і є найстарішим у каскаді водосховищ Дніпра. Площа водосховища складає 
близько 29 тис. га. 

Іхтіологічні дослідження здійснювали на акваторії Дніпровського водосховища у 
літній період (ІІІ декада липня – І декада серпня) протягом 2008–2010 рр. Проби 
відбирали у прибережній зоні дрібновічковим неводом із вічком 7 мм у крилах та 3 мм 
у кулі. Дослідження проводили на 85 станціях у прибережній (до глибини 1,7 м) зоні 
на всій акваторії Дніпровського водосховища (верхня, середня, нижня ділянки та Са-
марська затока). Збір і обробку проб здійснювали за стандартними іхтіологічними ме-
тодиками (Правдин, 1969; Кузнецов, 1985, Пахоруков, 1980). Із 54 зареєстрованих 
видів риб, що мешкають на акваторії Дніпровського (Запорізького) водосховища, ро-
дина бичкових (Gobiidae) представлена 8 видами з 5 родів (Булахов та ін., 2008).  

Бички на акваторії Дніпровського водосховища не є об’єктом промислового ло-
ву, але вони – важливий компонент любительського рибальства, особливо влітку та 
восени. В осінній період проводиться спеціалізований вилов бичків (кругляка, голова-
ча, мартовика) рибалками-аматорами з човнів.  

Проведеними у 2008–2010 рр. дослідженнями прибережної зони зареєстровано 
7 видів бичків із 4 родів. Серед бичків найрозповсюдженіші та чисельніші на акваторії 
Дніпровського водосховища – бичок пісочник (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814), бичок 
головач (N. kessleri Gunther, 1861), бичок гонець (N. gymnotrachelus Kessler, 1857) та 
бичок кругляк (N. melanostomus Pallas, 1814). Менш поширені – бичок мартовик 
(Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814) та бичок цуцик (Proterorhinus marmoratus 
Pallas, 1814). Серед даної групи риб є вид, що зустрічаються поодиноко – бичок пуго-
ловка зірчаста (Benthophilus stellatus Sauvage, 1881). Цей представник досить рідкісний 
і для інших водойм України, занесений до Червоної книги України. Бички головач, 
пісочник і цуцик мають Європейський охоронний статус і охороняються Бернською 
конвенцією (1979).  

З усіх видів бичків аборигенними для Дніпровського водосховища є пісочник, 
цуцик і пуголовка зірчаста, адвентивними – кругляк, головач, гонець мартовик і бичок 
Браунера. Останні два види у складі іхтіофауни водосховища відмічені нещодавно: 
бичок мартовик (1995 р.), бичок Браунера (2005 р.) (Новицкий и др., 2002; Новіцький, 
Христов, Бондарєв, 2008).  

У прибережній зоні Дніпровського водосховища усереднена чисельність бичків 
складає 84,7 ± 5,8 екз./100 м2 при загальній чисельності риб – 1702,2 ± 8,7 екз./100 м2, 
тобто близько 5 %. За біомасою показники становлять 273,2 г/100 м2 від загальної 
біомаси прибережних угруповань, які складають 1670,4 г/100 м2 (досяга 8 % загальної 
біомаси). Крім того, дана група риб найбільше приурочена і є постійним компонентом 
прибережних біогідроценозів (на відміну від інших видів риб, які проводять тут не-
значний проміжок життєвого циклу). У прибережних угрупованнях бичкових 
зустрічаються особини віком від цьоголіток до п’ятиліток, чого не спостерігається се-
ред інших видів риб.  

Розподіл базових показників на різних ділянках водосховища нерівномірний. 
Видове різноманіття ділянок суттєво не відрізняється між собою, на верхній ділянці 
зустрічається на один вид більше (верхня ділянка – 7 видів, середня, нижня та Са-
марська затока – по 6 видів).  
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На верхній ділянці чисельність бичків складає 99,5 ± 7,2 екз./100 м2, біомаса – 312,0 ± 
16,7 г/100 м2. На даній акваторії превалює бичок пісочник – 54,0 % (54,2 ± 3,2 екз./100 м2). 
Друге місце займає бичок цуцик – 23,1 % (23,2 ± 2,0 екз./100 м2). Інші види – головач, 
кругляк, гонець і бичок пуголовочка зірчаста складають загалом 23,1 % (чисельність 
коливається від 0,01 ± 0,002 до 16,2 ± 1,1 екз./100 м2). За біомасою картина дещо інша, 
перше місце – бичок пісочник 67,9 % (208,4 ± 10,7 г/100 м2), друге місце – бичок круг-
ляк – 24,0 % (75,8 ± 4,0 г/100 м2), інші види займають лише 9,3 % від загальної біомаси 
бичкових. Найкращі умови для розвитку бичкових склалися на середній ділянці. Чи-
сельність бичків складає 115,9 ± 7,1 екз./100 м2, біомаса – 462,9 ± 24,1 г/100 м2. Перше 
місце зберігається за бичком пісочником – 37,1 %, його середня чисельність складає 
42,5 ± 2,3 екз./100 м2, друге – займає бичок кругляк – до 30,0 % (35,0 ± 2,0 екз./100 м2). 
Особливістю даної ділянки є збільшення чисельності у прибережних угрупованнях 
бичка гонця – 18,1 % (20,6 ± 1,4 екз./100 м2), тоді як на верхній ділянці він складав ли-
ше 5,5 % (4,5 ± 0,4 екз./100 м2). Інші види в сумі складають лише 15,0 %. За біомасою 
домінантом на цій ділянці виступає бичок кругляк (62,6 % від загальної біомаси бичків 
на даній ділянці) (287,4 ± 14,8 г/100 м2), далі йде пісочник – 19,5 % (87,5 ± 4,5 г/100 м2), 
інші бички займають незначну частку біомаси та становлять лише 19 %.  

Показники чисельності та біомаси бичків верхньої та нижньої ділянок набли-
жені, але розподіл по видам дещо різний. Чисельність бичків на нижній ділянці складає 
82,0 ± 8,4 екз./100 м2, біомаса – 209,7 ± 15,1 г/100 м2. На нижній ділянці аналогічно 
верхній домінує бичок пісочник і складає 32,3 % (26,4 ± 2,3 екз./100 м2) загальної чи-
сельності бичків на даній ділянці, друге місце займає бичок гонець – 22,2 % (18,4 ± 2,0 
екз./100 м2), за ним йде кругляк – 18,3 % (15,1 ± 1,4 екз./100 м2). Але у співвідношенні 
біомас картина дещо змінюється, безперечним лідером залишаться бичок пісочник – 
54,5 % (112,1 ± 6,9 г/100 м2), а от кругляк випереджає гонця на 5,1 %, кругляк складає 
20,5 % (42,7 ± 2,7 г/100 м2), а гонець – 15,2 % (32,5 ± 2,4 г/100 м2).  

У Самарській затоці чисельність бичків склала 40,5 ± 3,8 екз./100 м2, біомаса – 
98,5 ± 5,8 г/100 м2. Домінант по чисельності – бичок пісочник – 65,3 % (26,3 ± 
1,6 екз./100 м2) як і скрізь по водосховищу, за ним із великим відривом йдуть кругляк – 
16,2 % (6,6 ± 0,7 екз./100 м2) та цуцик – 14,2 % (5,5 ± 0,7 екз./100 м2). Останній значною 
мірою випереджає своїх конкурентів – бичків головача, мартовика та гінця. 
За біомасою картина незмінна: пісочник – 80,3 % (79,2 ± 4,1 г/100 м2), кругляк – 14,3 % 
(14,0 ± 0,9 г/100 м2), а чисельність цуцика дуже незначна – 2,1 % (2,3 ± 0,2 г/100 м2).  

За останні роки спостерігається тенденція до зростання чисельності та біомаси 
бичкових у Дніпровському водосховищі. За період досліджень чисельність і біомаса 
бичкових зросла удвічі: у 2008 р. – 55,4 ± 3,7, у 2009 р. – 111,7 ± 7,7 екз./100 м2. Ана-
логічна картина спостерігається і за біомасою: 2008 р. – 188,6 ± 11,8, 2009 р. – 410,2 ± 
21,8 г/100 м2. У 2010 р. спостерігається спад чисельності та біомаси бичкових, але він 
не значний і порівняно з 2009 р. становить 4 %. Це пов’язано з особливостями біології 
даної групи.  
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В условиях антропогенного влияния на водные объекты (при гидротехническом 
строительстве на больших реках, сбросе промышленных, коммунально-бытовых и 
сельскохозяйственных вод) наблюдается изменение соотношения главных ионов, ион-
ного состава и общей солености воды (Ващенко, 2000; Федоров, 1980; Шикломанов, 
1979). Соленость воды является одним из определяющих факторов в приспособлении 
водных организмов к условиям среды. Отклонение данного фактора от физиологиче-
ского оптимума вызывает нарушение осморегуляции, что затрудняет прохождение 
физиолого-биохимических реакций в организме и приводит к негативным последстви-
ям. Также резкое изменение солености может вызывать стрессовые явления, в резуль-
тате которых происходят функциональные нарушения, которые в дальнейшем могут 
привести к гибели. Учитывая эти обстоятельства, мы поставили перед собой цель оце-
нить изменение физиологических показателей рыб при постепенном и резком повы-
шении солености воды.  

Исследования проводили на Белоцерковской экспериментальной опытной стан-
ции Института гидробиологии НАН Украины (г. Белая Церковь, Киевская обл.). Био-
логическим материалом служила молодь карпа, отловленная из прудов станции. Мо-
лодь карпа содержали в кристаллизаторах объемом 5 дм3 при действии солености воды 
4, 6, 8, 12, 16, 21 ‰ (длительность экспозиции – 96 ч.). Определяли выживаемость и 
количество дыхательных движений жаберных крышек рыб (Енгашев, 1975).  

Приготовление растворов разной солености проводили из расчета: водная среда 
соленостью 1 ‰ содержала ионы Cl– – 0,5 г, SO4

2– – 0,07 г, Ca2+ – 0,01 г, Mg2+ – 0,03 г, 
Na+ – 0,38 г, K+ – 0,003 г. Для определения влияния резкого действия солености воды 
на организм рыб концентрацию солей вносили одноразово с заданным количеством (4, 
6, 8, 12, 16, 21 ‰). При постепенном повышении солености концентрацию солей уве-
личивали в течение 96 ч. на 1, 1,5, 2, 3, 4, 5,25 ‰ соответственно к заданным парамет-
рам 4, 6, 8, 12, 16, 21 ‰. Контролем была вода из р. Рось, соленость которой составляла 
0,5 ‰. Полученные данные обработаны статистически с помощью компьютерной про-
граммы Statistica.  

Результаты показали, что резкое и постепенное повышение солености воды в 
различной степени влияло на исследуемые физиологические показатели молоди карпа, 
что особенно наблюдалось при действии 16 и 21 ‰. На 96 ч. экспозиции при посте-
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пенном повышении солености до 16 и 21 ‰ отмечено снижение выживаемости рыб 
соответственно на 8,7 и 68,2 % по сравнению с контрольными показателями.  

Резкое повышение солености в том же диапазоне вызывало гибель рыб значи-
тельно раньше, чем постепенное. Уже на 72 ч. экспозиции при действии солености во-
ды 16 ‰ выживаемость молоди карпа снижалась на 4 %, а при действии 21 ‰ на 24 ч. 
отмечена полная смертность рыб. Высокая гибель молоди карпа при резком повыше-
нии солености воды (16 и 21 ‰), очевидно, вызвана фактором стресса, что связано со 
значительным изменением условий окружающей среды.  

Как известно, стресс является одним из защитно-приспособительных механиз-
мов организма при влиянии повреждающего фактора. Если действие стресс-фактора 
превышает резистентные или адаптативные возможности организма, то в дальнейшем 
это может привести к его гибели (Панин, 1983). При резком повышении солености во-
ды на 24 ч. экспозиции во всех опытных группах отмечалось учащение дыхательных 
движений жаберных крышек по отношению к контролю. Наибольшее количество 
движений жаберных крышек наблюдалось при действии солености 16 и 21 ‰ (выше 
на 75,9 и 48,6 % соответственно). На 96 ч. экспозиции при действии солености воды 4–
8 ‰ этот показатель практически не отличался от контроля, а при 12 ‰ – интенсив-
ность дыхательных движений выше, чем в контроле на 12,7 %, но ниже на 11,1% по 
сравнению с первыми 24 ч. экспозиции.  

Очевидно, в стрессовом состоянии организм стремится к сохранению опреде-
ленного уровня гомеостаза. При этом происходит перестройка систем регуляции, что в 
дальнейшем дает возможность адаптироваться молоди рыб к негативному действию 
солености воды. При действии солености 16 ‰ отмечена особенность изменения ди-
намики движения жаберных крышек рыб. С 24 до 48 ч. наблюдалось снижение интен-
сивности дыхания на 5,5 %, а на 96 ч. – отмечено увеличение скорости их движения на 
9,1 %. Очевидно, это может свидетельствовать об истощении компенсаторных реак-
ций, в результате чего непосредственное действие высокой солености приводило к на-
рушению осморегуляторных процессов в организме рыб.  
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ON NOCTUIDS FAUNA OF DNIPROPETROVS’K PROVINCE 
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

В. О. Афанасьєва 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Дослідження совок сучасної території Дніпропетровської області розпочато 
більш ніж півтора сторіччя тому, але систематичні збори проводились починаючи з 
1960-х років (Апостолов, 1981; Барсов 1968, 1975, 1983). Станом на кінець 2010 р. на 
території області зафіксовано 394 види, що належать до 194 родів та 29 підродин 
(Ключко та ін., 2011). Збір лускокрилих здійснювали за допомогою світлових пасток і 
методом ручного збору, оброблено матеріали фондової колекції кафедри зоології та 
екології ДНУ ім. Олеся Гончара та приватної колекції Р. А. Величко. За польовий сезон 
2011 року та при обробці попередніх зборів знайдено види, раніше не відомі для об-
ласті, та встановлено нові пункти знаходження деяких малочисельних видів.  

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834) – транспалеарктичний вид, локально по-
ширений в Україні на Поліссі, Лісостепу, Степу та пів-ві Крим. При обробці фондової 
колекції кафедри зоології та екології знайдено один екземпляр на правобережжі р. Сама-
ра (с. Андріївка, Новомосковського р-ну, Дніпропетровської області). 

Saragossa porosa (Eversmann, 1854) – турано-паннонський степовий вид. В Україні – 
локально у Степу та Лісостепу. Раніше відомий для Сумської обл. (м. Конотоп), Харків-
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ської (м. Харків), Донецької, Луганської та Одеської областей. Єдину на території обла-
сті знахідку зроблено на Булахівському лимані (поблизу с. Булахівка Павлоградського р-
ну) на солонцово-солончаковій терасі заплави р. Самара. 

Autographa jota (Linnaeus, 1758) – західнопалеарктичний вид. В Україні пошире-
ний локально в Карпатах, на Поліссі, в Криму та у степовій зоні. За останні 40 років на 
території області не реєструвався. Сучасну знахідку зроблено поблизу поселка Та-
ромське (м. Дніпропетровськ).  

Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775) – західнопалеарктичний вид. В Укра-
їні трапляється локально скрізь, крім Карпат. У Дніпропетровській області раніше 
відомий лише з цілинних степових екосистем правобережжя р. Самара. Нову знахідку 
зроблено з околиць м. Дніпропетровськ.  
 

УДК 631.468:630*272(477.63) 
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Ю. А. Балюк 
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина 

SPATIAL VARIABILITY OF ECOLOGICAL  
STRUCTURE OF SOIL MESOFAUNA IN URBAN SOILS  

(BY EXAMPLE OF Y. GAGARIN PARK, DNIPROPETROVS’K) 

Y. A. Balyuk 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Почвенные беспозвоночные являются важным компонентом наземных экоси-
стем. Характерной чертой почвенной мезофауны является высокое разнообразие, био-
масса и численность. В этом состоит причина функциональной роли и информацион-
ной ценности сообществ педобионтов. Важной проблемой является изучение сооб-
ществ почвенной мезофауны в условиях урбанизации. Наряду с естественными гради-
ентами условий окружающей среды в городской обстановке на экосистемы оказывают 
влияние комплекс антропогенных факторов. Цель нашего исследования состоит в изу-
чении закономерностей пространственного распределения почвенных животных урба-
низированных территорий на примере животного населения урбоземов парка им. 
Ю. Гагарина (ныне – ботанический сад ДНУ). В задачи исследования входило изучить 
видовой состав и обилие почвенной мезофауны с учетом пространственной компонен-
ты изменчивости этих показателей, выявить влияние на распределение педобионтов 
мощности подстилки, высоты травостоя, твердости и электропроводности почвы.  

В пределах парка им. Ю. Гагарина выбраны 6 пробных площадей. При размеще-
нии пробных площадей мы пытались максимально охватить естественные градиенты 
(высота рельефа, влажность эдафотопов и особенности растительного покрова) и гра-
диенты антропогенного воздействия (автомагистраль вблизи парка). Каждая пробная 
площадь представляет собой совокупность из 7 трансект по 15 почвенных проб в каж-
дой. Пробы в трансекте расположены с интервалом 2 м. Между трансектами также ин-
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тервал составляет 2 м. Таким образом, в пределах площадки 30 × 14 м отобрано 
105 проб размером 25 × 25 см. В каждой точке отбора проб измерена твердость почвы 
на глубину 0,5 м с интервалом 5 см (всего 10 измерений). В окружности точки 0,5 м 
измерена наблюдаемая электропроводность почвы (в трехкратной повторности), изме-
рена мощность подстилки (см) и высота травостоя (см). Для анализа полученных дан-
ных применены методы статистики (детрендовый анализ соответствий), геостатисти-
ки, а также факторный анализ экологической ниши (ENFA, MADIFA и FANTER).  

В результате исследований установлена пространственная компонента изменчи-
вости видового разнообразия и экологической структуры сообществ почвенных жи-
вотных и количественные характеристики экологических ниш доминирующих пред-
ставителей почвенной мезофауны.  
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NON-TARGET EFFECT OF PESTICIDE  
ON ECOSYSTEMIC PROCESSES IN FOREST LITTER 

O. V. Bezkrovna 
State Academy of Municipal Service, Kyiv, Ukraine 

Важливу роль у функціонуванні екосистем відіграє підстилка, яку виділяють у 
особливий біогеоценотичний компонент. Вона забезпечує зв’язок у системі «ґрунт – 
рослина». У приміських зелених насадженнях, лісосмугах є небезпека потрапляння 
пестицидів у ґрунт лісової екосистеми. Використання препаратів захисту рослин у 
кількостях, не передбачених інструкцією, ушкоджує компоненти детритного ланцюга 
живлення, порушує процес розкладання підстилки.  

Мета дослідження охарактеризувати процес деструкції листяного та хвойного 
опаду в природі з урахуванням впливу фунгіциду (фундазолу), діюча речовина якого – 
беноміл. Оцінено характер просторового розподілу дрібних ґрунтових членистоногих 
під впливом пестициду. Характер агрегації – надзвичайно важливий показник, 
оскільки при відборі проб із метою біоіндикації може не бути охоплена вся розмірна 
сітка, отримані завищені чи занижені результати та зроблені невірні висновки.  

Проби підстилки зібрано у мішаному лісі (листовий опад граба, клена, в’яза, ли-
пи) та сосновому насадженні Києва (глиця). Обробили сітчасті мішечки із наважкою 
по 7–10 г листя препаратом «Фундазол» (50 % порошок, що змочується – діюча речо-
вина беноміл 500 г/кг – синтетичний фунгіцид). Оброблені та необроблені мішечки 
(контроль) закопали під дерева. Через проміжок часу (2, 4, 6 місяців) проби зважили 
для визначення втрати маси (швидкості деструкції).  

Досліджували просторовий розподіл і агрегацію ґрунтових тварин під впливом 
забруднення ґрунту пестицидом «Фундазол» у зеленій зоні Києва (масив Пуща-
Водиця). Відібрано 25 проб підстилки площею 25 см² через 1 м по сітці, довжина сто-
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рони квадрату – 1 м. Після відбору проб на ділянці розпилено пестицид у промисловій 
концентрації і через 3 доби знову відібрано проби, вже з обробленої ділянки. 
Підраховано кількість мікроартропод у квадратах сітки.  

Загальні втрати підстилки у контролі (необроблене листя) за 6 місяців становили 
2,84 г (Голосіївський ліс). Під впливом фундазолу втрати підстилки були 2,3 г. Різниця 
втрати маси – 0,5 г. У сосновому лісі під впливом фундазолу втрати маси підстилки – 
1,13 г (глиця розкладається повільніше, ніж опад листяних дерев); у контролі втрати 
підстилки – 1,17 г. Різниця у втраті маси – 0,04 г. Різниця швидкості розкладання дос-
товірна за непараметричним критерієм Ван-дер-Вардена.  

Присутність фунгіцидів знижує активність грибів і мікроорганізмів-деструкто-
рів, виключає із трофічних ланцюгів безхребетних, що ними живляться, знижує 
швидкість розкладання підстилки. При регулярному внесенні пестициду вплив про-
явиться більше, проте одноразове внесення пестициду у нашому досліді порушило 
процес деструкції.  

Для оцінки ступеня агрегації складено схеми розподілу тварин у вузлах сітки та 
підраховано показник дисперсії ID (відношення дисперсії до середнього), індекс 
розміру кластера, ICS = ID – 1. Значення більше 0 вказують на агрегований розподіл, а 
від’ємні – на більш або менш рівномірний.  

Панцирні кліщі орибатиди розподілені по ділянці рівномірно, по правом краю 
виявлено агрегації від 237 до 394 екз./пробу, у середньому орибатид виявлено 
105 екз./пробу. Показник дисперсії ID = 1,03, ICS = 0,03, тобто, розподіл агрегований.  

Кліщі Acaroidea розподілені хаотично, без певних закономірностей. На краю 
ділянки виявлено два скупчення (134 і 183 екз./пробу). ID = 1,83, ICS = 0,83. Середня 
щільність населення 54 екз./пробу. Розподіл агрегований, агрегація більш виражена, 
ніж в орибатид.  

Collembola розподілені на краях ділянки рівномірно, у середньому виявлено 
17,48 екз./пробу. ID = 0,59, ICS = –0,41. Розподіл рівномірний.  

Gamasina розподілені регулярно, в одному місці знайдено агрегацію 
300 екз./пробу. У середньому щільність населення – 19,9 екз./пробу. ID = 3,08, ICS = 
2,08. Розподіл агрегований.  

Рівномірно в усіх пробах знайдені личинки та імаго жуків (1–10 екз. пробу).  
Середня щільність населення – 2,36 екз./пробу. ID = 1,17, ICS = 0,17. Розподіл агрегований.  

Дослідження агрегації під впливом забруднювальної речовини мають практичне 
значення при плануванні біоіндикаційних досліджень. Наші дослідження показали 
надзвичайно високий ступінь агрегації хижих гамазових кліщів, на другому місці – 
акароїдні кліщі, за ними – орибатиди та жуки (личинки та імаго). Рівномірно роз-
поділені ногохвістки. У них не змінюється характер розподілу при забрудненні ґрунту, 
що дає можливість порівняння контрольних і забруднених ґрунтів у польових 
дослідженнях. Сильна вираженість дисперсії не дозволяє адекватно використовувати 
для індикації гамазових кліщів. Колемболи не змінюють характер розподілу і можуть 
бути використані для оцінки чисельності під впливом пестициду.  
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ПОЧВЕННЫЕ АРТРОПОДЫ ИЗ ГНЕЗД СИНАНТРОПНЫХ  
И ГЕМИСИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ  

Н. М. Белоусова 
ГБОУ ДПО Приморский краевой институт переподготовки  

и повышения квалификации работников образования, Владивосток, Россия  

ПОЧВЕННЫЕ АРТРОПОДЫ ИЗ ГНЕЗД СИНАНТРОПНЫХ  
И ГЕМИСИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ  

N. М. Belousova 
 Primorsky Kray Institute of Retraining and Advanced Training of Educators, Vladivostok, Russia  

Биоценозы гнезд синантропных птиц населены различными артроподами, часть 
из которых – типичные нидиколы или микрокавениколы, часть – привлечены в гнездо 
продуктами жизнедеятельности хозяина – эктопаразиты, копро- и некрофаги, в сборах 
отмечены также сапрофаги, являющиеся почвенными обитателями, последние при-
урочены к гнездам птиц, использующих почву, грунт или дерновину в качестве строи-
тельного материала (Hirundo rustica Linnaeus, 1758; Cecropis daurica Laxmann, 1769; 
Pica pica Linnaeus, 1758; Corvus frugilegus Linnaeus, 1758; C. corone Linnaeus, 1758) а 
также для старых, многолетних искусственных гнездовий, в которых нижний слой ор-
ганики детритофагами превращен в почву (гнезда Sturnus cineraceus Temminck, 1836 и 
Passer montanus Linnaeus, 1758).  

Материалом для данного сообщения послужили сборы нидиколов гнезд синан-
тропных и гемисинантропных видов птиц, являющихся фоновыми для южной части 
Приморского края в период с 1999 по 2011 гг. В сборах представлены следующие так-
соны артропод: Aranea, Acarina, Pseudoscorpionida, Geophilomorpha, Diplopoda, Collem-
bola, Hemiptera, Siphonaptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera. Всего обна-
ружено более 55 видов членистоногих, часть из которых – обитатели почвы.  

По типу размещения гнезд, характеру материалов, использующихся птицами, а 
также биологическому разнообразию нидиколов, можно выделить следующие виды 
гнездовых построек.  

1. Гнезда, расположенные открыто – на деревьях (Pica pica Linnaeus, 1758, Cor-
vus frugilegus Linnaeus, 1758, C. corone Linnaeus, 1758), микроклиматические условия в 
которых (особенно вне сезона репродукции хозяев) практически не отличаются от ус-
ловий во внешней среде. Данная категория гнезд имеет каркасную структуру, в качест-
ве строительного материала используется почва, глина, дерновина, фауна обитателей 
таких гнезд разнообразна, характеризуется ярусностью, помимо микрокавениколов в 
них отмечены виды артропод, привлекаемые продуктами жизнедеятельности хозяина 
и субстратами, используемыми для постройки. Также в них высока вероятность обна-
ружения случайных видов из окружающих фитоценозов.  

2. Гнезда, расположенные в щелях, под крышами строений и в скворечниках – 
это гнезда Sturnus cineraceus Temminck, 1836 и Passer montanus Linnaeus, 1758 (микро-
климатические условия в них подвержены колебаниям в меньшей степени, чем в гнез-
дах первой категории). Кроме паразитов птицы высока численность микрокавенико-
лов, для старых гнезд отмечены почвенные артроподы.  
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3. Гнезда, расположенные в хозяйственных постройках (Hirundo rustica Linnaeus, 
1758, Cecropis daurica Laxmann, 1769). В них диапазон изменений микроклиматиче-
ских условий еще более сглажен. Видовое разнообразие в таких гнездовьях плохо вы-
ражено, преобладают эктопаразиты птиц, синантропные членистоногие, высока чис-
ленность хищников, поскольку птицы для строительства гнезда используют грунт, 
почвенные обитатели также характерны (особенно для старых, многократно исполь-
зующихся птицей гнезд и размещенных в помещениях с высокой влажностью).  

В условиях Приморья в гнездах синантропных и гемисинантропных птиц, раз-
мещающих гнездо в постройках человека, использующих в качестве субстрата почву 
или глину, а также в старых скворечниках, в которых основную массу образует пере-
превший субстрат, практически превратившийся в перегной, обнаруживаются как гео-
бионты (Diplopoda и Geophilomorpha, Collembola), так и членистоногие, часть жизнен-
ного цикла которых (личиночная стадия или куколки) проходит в почве (Scarabaeidae, 
Elateridae). Наиболее многочисленны в сборах представители мезобиоты – ногохвостки 
и клещи (Dermanyssus gallinae de Geer, 1778, сем. Dermanyssidae). В массе характерны 
для гнезд врановых и ласточек, отмечены в теплый сезон, особенно многочисленны во 
влажное лето.  

В летних сборах из гнезд почвенная макробиота представлена как личинками 
(численность доходит до десятка на одно гнездо) щелкунов, бронзовок и хрущей, так и 
имаго (Cetonia aurata Linnaeus, 1758; Holotrichia diomphalia Bares, 1888), которые в 
гнездах единичны.  

Обитатели гнезд-сапрофаги в результате жизнедеятельности производят почво-
образование: смешивают различные слои субстрата, унося в глубину органические ве-
щества, разлагают и минерализуют растительную часть субстрата гнезда, останки на-
секомых. Поэтому в старых скворечниках, как правило, самый нижний слой – напоми-
нающий почву рыхлый субстрат, населенный различными видами геобионтов, геофи-
лов и геоксенов, являющихся частью биоценоза птичьегогнезда.  
 

УДК 595.793.3(477-924.52) 
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Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,  
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CONTROL OF HYLOTOMOUS PESTS IN DARK CONIFEROUS FORESTS  
OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS  

A. Y. Bobyliak, A. G. Sirenko  
Vasyl’ Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk 

Протягом 11 років (2000–2010 рр.) проведено спостереження за чисельністю стов-
бурових деревогризних шкідників в умовах темнохвойних лісів Українських Карпат і 
чисельністю їх основних паразитів. Зокрема, проведено спостереження за чисельністю 
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деревогризного шкідника хвойних дерев Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) (Siricidae, 
Hymenoptera) та його паразита Rhyssa persuasoria Linnaeus, 1758 (Ichneumonidae, 
Hymenoptera). Дослідження динаміки чисельності популяцій цих видів комах проводи-
лись у 2000–2010 рр. у стаціонарі урочища «Ельми» (околиці заповідника «Ґорґани», 
долина р. Зубрівка, прирічкові луки оточені мішаним буково-ялицево-ялиновим лісом, 
804 м н. р. м.). Відлов комах здійснювали протягом першої декади липня щороку з ви-
користанням пастки, що являла собою 6 свіжоушкоджених стовбурів ялини та ялиці 
(по дві кожної породи дерева). Ушкодження являло собою надріз розміром 5 х 5 см. 
Запах ушкодженої деревини приваблював самок Urocerus gigas L. для яйцекладіння в 
деревину та самок Rhyssa persuasoria L. для пошуку личинок рогохвостів.  

У результаті проведених досліджень проведено аналіз чисельності та динаміки 
популяції Urocerus gigas L. – єдиного виду деревогризних стовбурових шкідників ро-
дини Siricidae який зустрічався масово у досліджених стаціонарах і для якого ці 
дослідження були можливими. Результати кількісного аналізу багаторічної динаміки 
лету цього виду у стаціонарі дослідження наведені в таблиці 1. Статистична обробка 
продемонструвала наявність статистично достовірної динаміки чисельності 
дослідженої популяції Urocerus gigas L. – частота відлову імаго відрізнялась стати-
стично достовірно при p < 0,05 у 30 випадках і при p < 0,01 у 26 випадках із 
45 порівнянь. Дослідження динаміки популяції Urocerus gigas L. у стаціонарі 
дослідження показали, що у досліджуваний період спостерігалось два піки чисельності – 
у 2002 та у 2009 р. Аналогічний спалах чисельності Urocerus gigas L. у 2009 р. спо-
стерігався і в інших стаціонарах дослідження.  

 

Таблиця 1. Результати відлову екземплярів Urocerus gigas L. (UG)  
та у Rhyssa persuasoria L. (RP) стаціонарі А 

Роки спостережень, кількість відловлених екземплярів Характеристика 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
∑UG 12 14 38 11 5 3 17 26 37 62 2 
N1сер 1,2 1,4 3,8 1,1 0,5 0,3 1,7 2,6 3,7 6,2 0,2 
∑RP 1 2 3 5 6 7 0 2 3 5 9 
N2сер 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0 0,2 0,3 0,5 0,9 

Примітки: наведені кількісні показники – кількість екземплярів відловлених у першу декаду липня у 2000–2010 рр. 
і середні показники відлову за день у різні роки.  

При дослідженні кореляції змін чисельності Urocerus gigas L. та Rhyssa persuasoria 
L. виявлено, що максимуми чисельності Rh. persuasoria L. простежуються на рік пізніше 
за максимум чисельності U. gigas L. (що власне і було очікувано – піки чисельності пара-
зитів не співпадають із піками чисельності господарів). Лінійної кореляції між змінами 
чисельності цих видів перетинчастокрилих не виявлено (r = –0,276). І в той же час вияв-
лено нелінійну поліномінальну кореляцію. Згідно отриманих даних частоти відлову, 
чисельність паразита Rh. persuasoria L. інколи перевищувала чисельність жертви 
U. gigas L. Це пояснюється тим, що Rh. persuasoria L. має досить широке коло госпо-
дарів ксилофагів.  

Подальшу динаміку чисельності U. gigas L. і вплив спалахів чисельності попу-
ляцій цього виду на стан лісових екосистем Українських Карпат прогнозувати важко, 
хоча очевидним є періодичне зростання негативного впливу U. gigas L. на деревостан 
хвойних екосистем Українських Карпат. Після збільшення чисельності U. gigas L. спо-
стерігалось і збільшення чисельності Rh. persuasoria L. – виду, що спеціалізується на 
паразитуванні на личинках Siricidae, після чого спостерігається спадання чисельності 
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U. gigas L. – цього небезпечного шкідника-ксилофага. Так що загалом можна говорити, 
що чисельність U. gigas L. хоча і періодично загрозливо зростає, проте перебуває під 
контролем паразитів, екосистема гомеостаз чисельності ксилофагів. Виявлено взаємну 
залежність коливання чисельності популяцій U. gigas L. та Rh. persuasoria L. із 
запізненням піку зростання чисельності паразита та Rh. persuasoria L. на один рік. 

Між коливанням чисельності популяцій U. gigas L. та Rh. persuasoria L. є 
нелінійна кореляція у вигляді поліному: R = 0,7516 – 0,3791 U + 0,0577 U2, де R, U час-
тоти відлову цих видів перетинчастокрилих.  
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Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k, Ukraine  
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В умовах погіршення епізоотичної ситуації щодо гельмінтозів великої рогатої 
худоби важливого значення набувають питання вивчення ролі твердокрилих комах, 
зокрема участі преімагінальних фаз розвитку Coleoptera у життєвих циклах паразитич-
них нематод. Strongylida та Rhabditida – найпоширеніші групи круглих червів, виявлені 
на пасовищах Новомосковського району Дніпропетровської області. Гельмінти на ста-
тевозрілій стадії паразитують у органах травлення та дихання свійських жуйних. Вихід 
нематод із яєць відбувається ще в організмі основного хазяїна. Личинки паразитів з 
екскрементами хворої тварини потрапляють у зовнішнє середовище, де розвиваються 
до інвазійної стадії (Трач, 1983).  

Після колонізації «фекального коржа» копрофільними Philonthus нестатевозрілі 
гельмінти разом із часточками напіврідких екскрементів і здобиччю (личинки Diptera) 
заковтуються личинками стафілінід. Частина мікроскопічних інвазійних паразитів по-
трапляє на зовнішні покриви комах. Літературні свідчення із цієї тематики майже 
відсутні. Матеріал для дослідження – вибірка Ph. spinipes Sharp. (личинки), виведені в 
лабораторних умовах. Для виявлення паразитичних нематод у кишковому відділі твер-
докрилих використовували загальноприйняті у паразитології методи копроскопічних 
досліджень (Секретарюк та ін., 2005). Компресорним методом у кишковому відділі та 
на зовнішніх покривах Ph. spinipes Sharp. (ларвальна фаза) виявлено життєздатних ли-
чинок Strongyloides sp., Bunostomum sp., Oesophagostomum sp. Кількість паразитів у тілі 
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комах коливалась від одного до чотирьох екземплярів на особину. Серед визначених 
гельмінтів за чисельністю переважали Strongyloides sp., що, ймовірно, пов’язано з 
особливостями їх розвитку (стронгілоїдеси здатні розмножуватись не лише в організмі 
хазяїна, але й у зовнішньому середовищі).  

Висока чисельності життєздатних личинок стронгілід і рабдитид у кишковику 
Ph. spinipes Sharp вказує на суттєве значення цього виду як механічного переносника у 
життєвих циклах і розповсюдженні паразитичних нематод.  
 

УДК 595.763.33  

ПОШИРЕННЯ ГЕЛЬМІНТІВ РЯДУ RHABDITIDA  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

О. О. Бойко, Л. І. Шендрик 
Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна 

DISTRIBUTION OF HELMINTHS OF THE ORDER RHABDITIDA  
IN DNIPROPETROVS’K PROVINCE 

O. O. Boiko, L. I. Shendrik 
Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Одні з найпоширеніших паразитів травного каналу тварин – гельмінти ряду 
Rhabditida (Nematoda). Нині відомо понад 33 родів цього таксону. У ссавців виявлено 
представників лише одного роду – Strongyloides. У м’ясоїдних (зокрема собак, котів, 
песців, лисиць) зустрічається S. stercoralis, у свійських і диких свиней – S. ransomi, у 
коней – S. westeri, у жуйних (великої та дрібної рогатої худоби, диких представників) – 
S. papillosus. І хоча видове різноманіття стронгілоїдесів невелике, вони здатні уражати 
тварин із вищою інтенсивністю, ніж інші представники класу Nematoda. Це поясню-
ється їх здатністю до розмноження не лише в організмі хазяїна, а й у зовнішньому се-
редовищі, де формуються статевозрілі стадії рабдитид. Разом із цим, стронгілоїдеси 
можуть потрапляти до організму тварин аліментарним шляхом і перкутанно (Скрябин, 
Вагнер, 1924). Мета роботи – визначити поширення рабдитид на території 
Дніпропетровської області.  

Матеріал для досліджень – екскременти домашніх і бродячих м’ясоїдних, диких 
копитних, свійських тварин, а також результати попередніх досліджень 2007–2009 рр. 
(Бойко, 2008; Boyko et al., 2009). За виявлення інвазійних елементів використовували 
загальноприйнятий у паразитології метод Г. О. Котельникова та В. М. Хренова (Секре-
тарюк, 2005). Встановлення виду проводили за В. Н. Трачом (1961) і Визначником па-
разитичних нематод (т. 4, 1954).  

У результаті досліджень, проведених на території Дніпропетровськї області, у 
м’ясоїдних виявлено один вид рабдитид – S. stercoralis (у 33,3 % випадків 
дослідженого матеріалу). У свійських тварин (зокрема великої та дрібної рогатої худо-
би) зареєстровано S. papillosus. Максимальна екстенсивність стронгілоїдозної інвазії 
досягала 100 % у період випасання в різних районах області. Досліджуючи екскремен-
ти диких копитних, зібраних на території Дніпровсько-Орільського заповідника визна-
чено рабдитид декількох видів. Серед представників цього ряду у косуль визначено 
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S. papillosus, у диких кабанів – S. ransomi та статевозрілих гельмінтів. У виявленому 
матеріалі встановлено основні морфологічні особливості самців: рабдитоподібний 
стравохід, а також наявність статевої бурси пілодерного типу. За визначальними харак-
теристиками у самців роду Strongyloides редукована статева бурса, тому визначені ек-
земпляри рабдитид не належать до цього роду.  

Таким чином, у досліджених видів ссавців на території Дніпропетровської об-
ласті визначено три види Strongyloides. Однак, у кабанів із рабдитид ідентифіковано як 
представників роду Strongyloides, про що свідчать попередні наші дослідження та дані 
літератури, так і інші, родову специфічність яких поки що не встановлено.  
 

УДК 632.937.12(571.1)  

УТОЧНЕННЫЙ ВИДОВОЙ СОСТАВ И ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  
ХИЩНЫХ И ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЭНТОМОФАГОВ  

ЗЛАКОВЫХ ТЛЕЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

И. Г. Бокина  
Сибирский институт земледелия и химизации Россельхозакадемии,  

Новосибирск, Россия, irina.bokina@mail.ru 

REFINED SPECIES COMPOSITION AND TROPHIC RELATIONS  
OF PREDATORY AND PARASITIC ENTOMOPHAGES  

OF GRAIN APHIDS IN WESTERN SIBERIA  

I. G. Bokina  
Siberian Institute of Agriculture and Chemicalization, Novosibirsk, Russia 

Кроме растительных сообществ в состав агроценозов сельскохозяйственных куль-
тур входят вредные и полезные организмы, в том числе насекомые. Основу разнообразия 
энтомофауны агроценозов зерновых культур составляют виды, трофически связанные со 
злаковыми тлями. С начала 1990-х годов их комплекс не претерпел существенных изме-
нений и к настоящему времени насчитывает 134 вида. Из них 89 видов (66,4 %) – энто-
мофаги злаковых тлей, 45 (33,6 %) – паразиты этих энтомофагов. Из 89 видов энтомофа-
гов злаковых тлей 75 (84,3 %) являются хищниками, 14 (15,7 %) – паразитами. 
Из 45 видов паразитов энтомофагов злаковых тлей 27 (60,0 %) – паразиты хищников, 
18 (40,0 %) – сверхпаразиты или вторичные паразиты злаковых тлей.  

Энтомофаги питаются всеми видами злаковых тлей. Кокцинеллиды, златоглаз-
ки, хищные клопы истребляют кроме этого листоблошек, клещей, трипсов, яйца и ли-
чинок цикадок, мух, чешуекрылых, хлебного клопика и других растительноядных кло-
пов, пилильщиков, пьявиц и других жуков. На картофеле, бобовых культурах отмечено 
питание некоторых видов кокцинеллид и набид яйцами и личинками колорадского 
жука, фитономуса и т. д. Тем самым энтомофаги выполняют важную биоценотиче-
скую роль в стабилизации численности вредных видов и улучшении фитосанитарного 
состояния агроценозов.  

В условиях лесостепи Западной Сибири в травостое зерновых культур хищные 
клопы представлены видами: Nabis ferus L., N. punctatus А. Costa, N. brevis Scholtz, 
N. limbatus Dahlb., N. flavomarginatus Scholtz, Himacerus apterus F. (Nabidae), Orius niger 



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 168

Wolff., О. majusculus Reut., О. minutus L., Anthocoris confusus Reut. (Anthocoridae), 
Deraecoris sp. (Miridae), Geocoris lunceus Lindb. (Lygaeidae); кокцинеллиды 
(Coccinellidae) – Coccinella septempunctata L., С. trifasciata L., C. quinquepunctata L., 
С. hieroglyphica L., Coccinula quatuordecimpustulata L., C. sinuatomarginata Fald., Adalia 
bipunctata L., Propylaea quatuordecimpunctata L., Calvia quatuordecimguttata L., 
C. decemguttata F., Anatis ocellata L., Adonia variegata Goeze, A. amoena Fald., 
Hippodamia tredecimpunctata L., H. septemmaculata Deg., Anisosticta novemdecimpunctata 
L., Harmonia axyridis Pall.; златоглазки (Chrysopidae) – Nineta inpunctata Reut., Chrysopa 
altaica Holz., Ch. carnea Steph., Ch. dasyptera McL., Ch. formosa Br., Ch. commata Kis et 
Uj., Ch. intima McL., Ch. perla L., Ch. perplexa McL., Ch. phyllochroma Wesm., 
Ch. prasina Burm., Ch. septempunctata Wesm.; гемеробииды (Hemerobiidae) – 
Hemerobius humulinus L., Micromus angulatus Steph.; верблюдки (Raphidiidae) – Raphidiа 
xanthostigma Schumm.; сирфиды (Syrphidae) – Paragus quadrifasciatus Mg., P. tibialis 
Fll., Platycheirus immarginatus Ztt., Pl. perpallidus Verr., Pl. albimanus F., Pl. peltatus Mg., 
Pl. scutatus Mg., Melanostoma mellinum L., Eupeodes corollae F., E. luniger Mg., E. latifas-
ciatus Mcq., E. nitens Ztt., Syrphus ribesii L., S. vitripennis Mg., S. torvus O.-S., Epistro-
phella euchroma Kowarz., Melangyna triangulifera Ztt., Episyrphus balteatus Deg., Scaeva 
pyrastri L., Sphaerophoria menthastri L., Sph. philanthus Mg., Sph. rueppeli Wied., Sph. 
scripta L., Sph. taeniata Mg., Sphaerophoria sp., Pipiza bimaculata Mg., Pyrophaena gran-
ditarsa Forst., Parasyrphus punctulatus Verr., Chrysotoxum festivum L.; серебрянки 
(Chamaemyiidae) – Leucopis glyphinivora Tanas., L. аnnulipes Zett.; перепончатокрылые 
паразиты злаковых тлей предствавлены афидиидами (Aphidiidae) – Ephedrus persicae 
Frogatt., E. plagiator Nees., E. nacheri Quilis, Parapraon necans Mack., Praon abjectum 
Hal., P. volucre Hal., P. flavinode Hal., Aphidius rhopalosiphi De Stefani, Lysiphlebus con-
fusus Tremblay et Eady, Diaeretiella rapae M’ Int., Trioxys auctus Hal. и афелинидами 
(Aphelinidae) – Aphelinus transversus Thomson, A. chaonia Walker, A. asychis Walker. 
Большую злаковую тлю (Sitobion avenae F.) заражают L. confusus и A. asychis, черему-
хово-злаковую тлю (Rhopalosiphum padi L.) – E. nacheri, P. necans, P. abjectum, P. flavi-
node, A. transversus, A. chaonia, остальные виды паразитируют на обоих видах тлей.  

Из паразитов хищников 20 видов (74,1 %) – паразиты сирфид, 3 (11,1 %) – пара-
зиты кокцинеллид, 1 (3,7 %) – мух-серебрянок, 3 (11,1 %) – златоглазок.  

Паразиты сирфид – Promethes sulcator Grav., Diplazon laetatorius F., D. scutatorius 
T., Sussaba pulchella pulchella Holmgr., S. cognata cognata Holmgr., Enizemum ornatum 
Grav., Syrphophilus bizonarius Grav., S. tricinctorius Thunb., Syrphoctonus signatus Grav., 
S. tarsatorius Panz., S. nigritarsus nigritarsus Grav., Woldstedtius flavolineatus Grav., 
W. biguttatus Grav., W. holarcticus Diller., W. abdominator Br. (Ichneumonidae); Pachyneu-
ron formosum Walk., P. groenlandicum Holmgr. (Pteromalidae); Aspicera sibirica Kieff. 
(Figitidae); Trichosteresis glabra Boheman. (Megaspilidae), Bothriothorax clavicornis Dalm. 
(Encyrtidae).  

Паразиты кокцинеллид – Homalotylus flaminius Dalm. (Encyrtidae), Oomyzus 
scaposus Thomson (Eulophidae), муха-горбатка Phalacrotophora fasciata Fall. (Phoridae).  

Паразиты златоглазок – Isodromus vinulus Dalm. (Encyrtidae); Baryscapus princip-
iae Damenichini (Eulophidae); Helorus anomalipes (Panzer) (Heloridae).  

Паразиты мух серебрянок – Melanips opacus Hartig (Figitidae).  
Паразиты афидиид и афелинид – Asaphes suspensus Nees., A. vulgaris Walk., Co-

runa clavata Walk., Pachyneuron aphidis Bouche (Pteromalidae); Syrphophagus aphidivorus 
Mayr (Encyrtidae); Tetrastichus sp. (Eulophidae); Dendrocerus laticeps Hed., D. carpenteri 
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Curtis, D. remaudierei Des., D. basalis Thomson, D. aphidum Rond. (Megaspilidae); 
Phaenoglyphis villosa Hartig, Ph. fuscicornis Thoms, Phaenoglyphis sp., Alloxysta mullensis 
Cameron, Alloxysta sp. aff. victrix West., Alloxysta sp. 1, Alloxysta sp. 2 (Alloxystidae).  

В травостое зерновых обитают 76 видов, трофически связанных со злаковыми 
тлями, на древесно-кустарниковой растительности, в том числе черемухе – первичном 
хозяине черемухово-злаковой тли – 19 видов, 39 видов развиваются как на травяни-
стой, так и древесно-кустарниковой растительности.  

Выявлены доминирующие виды хищных и паразитических энтомофагов. Среди 
хищных набид доминирующим видом является N. ferus, антокорид – O. niger. Среди 
имаго кокцинеллид до 1990 г. доминировали C. septempunctata, P. quatuordecinapun-
ctata и H. tredecimpunctata, в дальнейшем в агроценозе озимой ржи по численности 
стала преобладать A. variegatа, пшеницы и овса – P. quatuordecimpunctata, на пшенице 
в 2008 г. одним из доминирующих видов была C. quatuordecimpustulata, хотя ранее она 
встречалась единично. С. sinuatomarginata после 1990 г. на посевах зерновых не отме-
чена. Среди сирфид на полях наиболее распостранены E. balteatus, S. pyrastri, 
Sph. scripta, M. mellinum, мухи рода Platycheirus Lep. and Serv.; златоглазок – Ch. 
carnea, Ch. phyllochroma; паразитических перепончатокрылых – A. rhopalosiphi, 
P. volucre, A. transversus.  

Среди паразитов личинок сирфид доминируют P. sulcator, D. laetatorius, 
S. signatus, W. biguttatus, P. groenlandicum. По заражению афидиид доминируют 
D. carpenteri, A. suspensus, Ph. villosa, Alloxysta sp. 1, афелинид – A. mullensis.  

В лесостепи Западной Сибири наиболее многочисленной и эффективной груп-
пой являются кокцинеллиды. Весной они начинают заселять поля одними из первых и 
часто остаются в преобладающем количестве в течение всей вегетации. Кроме высокой 
численности кокцинеллиды обладают рядом других достоинств – высокой поисковой 
способностью, возможностью преодолевать большие расстояния в поисках пищи, бы-
стро концентрироваться в местах размножения вредителя и подавлять его очаги; высо-
кой плодовитостью и отчетливо выраженной потенциальной скоростью роста популя-
ции; большой прожорливостью, способностью к голоданию и питанию при неблаго-
приятных условиях пыльцой, нектаром, соком растений, а также разнообразными на-
секомыми с мягкими покровами тела, что дает им возможность выживать в критиче-
ские моменты; экологической пластичностью, позволяющей им занимать самые разно-
образные стации. В отдельные годы в травостое зерновых по численности преобладают 
сирфиды, златоглазки, на озимой ржи поддерживается высокая численность набисов.  
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УДК 631.468+574.4:633.2.03(476) 

ПОЧВООБИТАЮЩИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ  
И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ  

ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ  

В. Н. Веремеев  
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  

Гомель, Республика Беларусь, veremeev@gsu.by 

TERRICOLOUS INVERTEBRATES AND PRODUCTIVITY  
OF VEGETATION OF FLOOD-PLAIN MEADOWS  

OF THE SOUTH-EAST BELARUS  

V. N. Veremeev  
F. Scorina Gomel’ State University, Gomel’, Republic of Belarus 

Изучение беспозвоночных животных обитателей почв луговых экосистем осу-
ществлялось рядом исследователей, но продуктивность луговой растительности в них 
практически не учитывалось (Хотько, 1993). Ввиду чего изучение почвенных беспо-
звоночных в зависимости от продуктивности растительности пойменных луговых эко-
систем представляет определенный практический и теоретический интерес.  

Изучение почвообитающих беспозвоночных проводилось в пойменной экоси-
стеме в правобережье реки Сож выше впадения реки Ипути на широкой плоской рав-
нине восточнее д. Поколюбичи на территории Гомельского и Ветковского районов 
Гомельской области в 2009–2010 годах. Данные по составу и численности основных 
групп почвенной мезофауны основывались на материале почвенно-зоологических ис-
следований, выполненных по стандартной методике (Гиляров, 1965). Пробы брались 
размером 25 х 25 см и глубиной 40 см. Исследования состава и численности почвооби-
тающих беспозвоночных в зависимости от продуктивности растительности проводи-
лись в четырех биотопах пойменной экосистемы представляющих экологический ряд 
на основе градиента увлажнения в условиях сходного антропогенного воздействия (се-
нокостно-пастбищное хозяйственное использование).  

Луговая экосистема на гриве прирусловой поймы. Ассоциация Poo angustifolii-
Festucetum valesiacae. Общее проективное покрытие травостоя – 70–80 %. Его основу 
составляют содоминанты (мятлик узколистный и овсяница валлийская). Почва луговой 
экосистемы аллювиально-дерновая, слаборазвитая, мелкозернисто-связнопесчаная, 
кислая, бедная гумусом, с малым содержанием фосфора и калия. Продуктивность тра-
востоя луговой экосистемы первого укоса колебалась от 7,5 до 10,6 ц/га, средняя про-
дуктивность составила 8,9 ц/га среднего качества. 

Луговая экосистема на повышенной равнине центральной поймы. Ассоциация 
Poo – Festucetum pratensis. Проективное покрытие травостоя составляло 70–75 %.  
Основу его составляют содоминанты овсяница луговая (Festula pratensis) и мятлик лу-
говой (Poa pratensis). Почва луговой экосистемы аллювиально-дерновая, пылевато-
песчанисто-связнопесчаная, среднебогатая гумусом, кислая, бедная подвижными фор-
мами фосфора и калия. Хозяйственная продуктивность травостоя луговой экосистемы 
колебалась от 10,7 до 15,4 ц/га, в среднем составляла 12,3 ц/га сена высокого качества.  
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Луговая экосистема на пониженной равнине центральной поймы. Ассоциация 
Poo – Festucetum pratensis Alopecurus pratensis var. Проективное покрытие травостоя – 
80–85 %. Основу его составляют содоминанты мятлик луговой и овсяница луговая. 
Почва луговой экосистемы аллювиально луговая, глеевая, пылевато-супесчанисто-
легкосуглинистая, среднебогатая гумусом, среднекислая с высокой степенью насы-
щенности основаниями, бедная подвижными формами фосфора и калия. Продуктив-
ность травостоя луговой экосистемы в первом укосе составила в среднем 17,9 ц/га сена 
высокого качества. 

Луговая экосистема на понижении центральной поймы. Ассоциация Poo palustris – 
Alopecuretum pratensis Carex vulpine var. Почва луговой экосистемы аллювиально-
луговая, пылевато-песчанисто-среднесуглинистая, достаточно богатая гумусом, сред-
некислая, высокой степени насыщенности основаниями, бедная подвижными формами 
фосфора и калия. Проективное покрытие травостоя – 90–95 %. Его основу составляют 
содоминанты лисохвост луговой (70 %) и мятлик болотный (20 %), а также осока лисья 
(5 %). Продуктивность травостоя луговой экосистемы в первом укосе составляла в 
среднем 23,9 ц/га сена высокого качества. 

Изучение численности почвообитающих животных пойменной экосистемы по-
казало, что от прирусловой гривы к пониженной равнине центральной поймы имеется 
тенденция увеличения численности мезофауны, что определяется, преимущественно, 
увеличением численности дождевых червей Lumbricus rubellus Savignу, 1826, 
Apporrectodea caliginosa Savignу, 1826 и Nicodrilus roseus Savignу, 1826 (табл.). В на-
иболее влажном биотопе (понижении центральной поймы) численность дождевых 
червей почти в два раза меньше, меньше и общая численность беспозвоночных.  

В сухих биотопах (грива прирусловой поймы и повышенная равнина централь-
ной поймы) в комплексе почвенной мезофауны преобладают почвообитающие жест-
кокрылые, во влажных биотопах (пониженная равнина и понижение центральной пой-
мы) – дождевые черви.  

 

Таблица. Численность (экз./м2) основных групп почвенной мезофауны  
пойменной экосистемы и продуктивность растительности  

Беспозвоночные 
Грива  

прирусловой  
поймы 

Повышенная  
равнина  

центральной поймы

Пониженная  
равнина  

центральной поймы

Понижение  
центральной поймы 

Дождевые черви 22,0 ± 10,1 58,0 ± 9,6 244,0 ± 36,8 133,0 ± 19,2 
Пауки 25,0 ± 8,0 26,0 ± 4,8 19,0 ± 4,8 50,0 ± 6,4 
Клещи 11,0 ± 4,7 – – – 
Многоножки – 5,0 ± 2,0 3,0 ± 1,7 – 
Жесткокрылые 63,0 ± 6,4 90,0 ± 14,4 36,0 ± 9,6 29,0 ± 9,6 
Полужесткокрылые 16,0 ± 6,4 – – – 
Двукрылые 6,0 ± 3,2 2,0 ± 1,4 4,0 ± 3,2 – 
Чешуекрылые 10,0 ± 3,2 – 2,0 ± 1,4 – 

Итого 153,0 ± 21,1 181,0 ± 16,0 308,0 ± 36,9 212,0 ± 19,3 
Средняя продуктивность  

покрытосеменных растений, ц/га 8,9 12,3 17,9 23,9 
 

На прирусловой гриве доминирую жесткокрылые с массовыми группами долго-
носиков и жужелиц, реже встречаются стафилиниды. Наибольшей численности почво-
обитающие жесткокрылые достигают на повышенной равнине центральной поймы, 
где преобладают щелкуны с массовым видом Agriotes obscurus (Linnaeus, 1767), на до-
лю которых приходится около половины численности почвообитающих жесткокры-



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 172

лых в этом биотопе. Значительна численность долгоносиков и жужелиц. Среди жуже-
лиц часто встечаются Harpalus rufipes (Deeger, 1774), H. rubripes (Duftschmid, 1812) и 
Amara plebeja (Gyllenhal, 1810). В более влажных биотопах в комплексе почвообитаю-
щих жесткокрылых доминируют жужелицы и стафилиниды. На гриве прирусловой 
поймы выявлен очаг обитания иксодовых клещей, являющихся переносчиками возбу-
дителей болезни Лайма (клещевой системный боррелиоз) и клещевого энцефалита.  

Что касается хозяйственной продуктивности растительности, то она увеличива-
ется от гривы прирусловой поймы, достигая максимума на понижении центральной 
поймы, где меняется характер растительности от луговой к болотной.  

Анализ состава почвообитающих беспозвоночных животных в зависимости от 
продуктивности растительности пойменной луговой экосистемы показал, что в усло-
виях сенокосно-пастбищного использования в ряду обследованных биотопов поймен-
ной экосистемы «грива прирусловой поймы – повышенная равнина центральной пой-
мы – пониженная равнина центральной поймы – понижение центральной поймы» по 
мере увеличения увлажнения и роста продуктивности растительности имеется тенден-
ция роста численности почвообитающих беспозвоночных. Увеличение объема пер-
вичной продукции в пойменной экосистеме приводит к увеличению численности поч-
вообитающих животных на втором и последующих трофических уровнях.  
При описании биотопов, определении продуктивности растительности использовались помощь, методики, консуль-
тации и материалы Л. М. Сапегина и Н. М. Дайнеко за что автор выражает им глубокую признательность.  

 

УДК 574.2:614.91/449 

ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ  
ПАРАЗИТАРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Н. О. Волошина, П. Я. Кілочицький 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,  

Київ, Україна, VoloshynaN@rambler.ru 

ECOLOGICAL STRATEGY OF ENSURING PREVENTION  
OF PARASITIC POLLUTION IN MODERN CONDITIONS 

N. О. Voloshyna, P. J. Kilochytskij  
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  

Одна з найскладніших екологічних проблем сьогодення – зростання рівня пара-
зитарного забруднення в умовах антропогенно трансформованих територій (Ройтман, 
Беєр, 2008). Існуючі шляхи боротьби з найактуальнішими в соціальному аспекті пара-
зитозами базуються переважно на розриванні взаємозв’язку «паразит – хазяїн». Такі 
підходи, спрямовані на виявлення та звільнення організму людини або тварин від 
інвазійного елемента, є основою медико- та ветеринарно-санітарних стратегій 
профілактики паразитарних хвороб (Бодня, 2009; Байрамгулова, 2010).  

Разом із тим, поза увагою фахівців паразитологічної ланки залишалися питання 
екологічної складової паразитарного забруднення, основу яких складають оцінка, 
аналіз і прогнозування процесів, що відбуваються всередині паразитарної системи, 
розробка біоекологічного напряму профілактики інвазійних хвороб.  
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У результаті проведених нами обстежень встановлено, що головним компонен-
том паразитарного забруднення на антропогенно трансформованих територіях Цен-
трального та Західного регіонів України є угруповання нематод з ряду Ascaridіdа 
(Ascaris suum (Goeze, 1782), Toxocara canis (Werner, 1782), T. cati (Schrank, 1788) і 
Toxascaris leonina (von Linstow, 1902)). Екологічні закономірності формування осе-
редків забруднення аскарідідами тварин пов’язані з абіотичними (кліматичні, топо-
графічні, едафічні), біотичними (інвазованість сільськогосподарських тварин і до-
машніх хижаків складає 28,8 %) і антропогенними (яйцями геогельмінтів кон-
таміновані об’єкти господарської діяльності та місця відпочинку людей із частотою 
12,2 %) чинниками.  

Екологічна стійкість аскарідідозів тварин до абіотичних факторів середовища 
обумовлена здатністю до тривалого збереження пропагативних стадій у компонентах 
довкілля (ґрунт, вода, продукти харчування, побутові та виробничі предмети), через які 
збудники хвороб можуть бути занесені в організми різних хазяїв.  

Висока складова антропогенного фактора у формуванні осередків паразитарного 
забруднення зумовлена: 1) низькою культурою утримання сільськогосподарських і 
домашніх хижих тварин в агроландшафтах і на урбанізованих територіях; 2) неза-
довільним санітарним станом місць організованої та стихійної торгівлі; 3) недоско-
налістю методів діагностики та профілактичних протипаразитарних заходів, нерегу-
лярністю проведення відповідної роботи.  

Складність практичної реалізації профілактичних заходів пов’язана з не-
обхідністю, перш за все, ослаблення дії антропогенного чинника. Адекватні 
біоекологічні підходи щодо зниження напруженості епідемічних і епізоотичних про-
цесів в умовах антропогенно змінених територій забезпечуються шляхом удоскона-
лення еколого-паразитологічних методів індикації осередків паразитарного забруднен-
ня, ефективного знищення гельмінтів на різних стадіях життєвого циклу (де-
гельмінтизація та дезінвазія).  

Розроблені нами екологічно сумісний спосіб оцінки паразитарного забруднення 
нематодами ряду Ascaridіda з використанням полімеразної ланцюгової реакції та схеми 
екологічного контролю паразитарного забруднення на основі наноаквахелатів металів 
дозволяють принципово по-новому оцінити потенціал молекулярно-генетичних і нано-
технологічних підходів у вирішенні проблем паразитарного забруднення довкілля.  
Запропонована нами екологічно-раціональна пропозиція щодо профілактики паразитар-
ного забруднення вторинних екосистем полягає у впливі штучного екологічного чинни-
ка (наночастинок металів) на пропагативні стадії паразитів, що дозволяє розірвати коло 
циркуляції гельмінта на етапах: 1) досягнення нематодою інвазійної стадії; 2) кон-
тамінації об’єктів довкілля, обладнання та інвентарю, продуктів харчування; 3) інвазу-
вання видоспецифічного або паратенічного хазяїв. На відміну від класичного підходу у 
боротьбі із зоогельмінтозами, який базується на знищенні паразита в гостальному біотопі 
(організм хазяїна), переваги пропонованого підходу полягають у тому, що знищення 
пропагативних стадій паразитичних нематод знижує рівень контамінації об’єктів 
довкілля інвазійними агентами та обмежує колонізацію хазяїв різних видів.  

Впровадження пропонованих методів і засобів боротьби з паразитарним забруд-
ненням дозволить підняти її ефективність на якісно новий рівень за рахунок:  

1) використання у практиці лабораторних досліджень діагностичних методів на 
основі полімеразної ланцюгової реакції та наночастинок металів;  
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2) застосування ефективних і екологічно безпечних засобів знезараження ґрунту, 
води, стічних вод, тваринницьких приміщень, продуктів харчування від збудників па-
разитарних хвороб із використанням наноаквахелатів металів і наногальванічних еле-
ментів;  

3) орієнтування виробників і постачальників харчових продуктів на впровад-
ження у роботу підприємств принципів системи НАССР, у якій закладати методи 
оцінки та аналізу ризиків паразитарної контамінації сировини та продукту на всіх ета-
пах виробництва.  

Екологічна безпека життєдіяльності людини та утримання домашніх тварин мо-
же бути реалізована шляхом впровадження сучасної екологічно орієнтованої стратегії 
охорони довкілля від паразитарного забруднення. Її ефективність гарантована еко-
логічно та економічно обґрунтованою доцільністю застосування новітніх методів 
діагностики та профілактики із застосуванням продуктів нанотехнології та молекуляр-
но-генетичних методів у комплексі з класичними санітарно-гігієнічними та протипара-
зитарними заходами.  
 

УДК 631.468(571.61/.62) 

ИНИГМА ВИДОВОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ  
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (НА ПРИМЕРЕ МЕЗОФАУНЫ ПРИАМУРЬЯ) 

Г. Н. Ганин 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия. Ganin@ivep.as.khb.ru 

ENIGMA OF SOIL INVERTEBRATES SPECIES SATURATION  
(ILLUSTRATED BY MESOFAUNA OF AMUR REGION) 

G. N. Ganin 
Institute for Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia 

Проблема «скопления видов» по Майру, аналогичная «планктонному парадок-
су» гидробионтов, или «видовой избыточности» для почвенных беспозвоночных, оз-
вученная М. С. Гиляровым в 1970-х годах, по-прежнему актуальна. Важность подни-
маемой проблемы обоснована такими явлениями, как сосуществование конкурирую-
щих видов в природе, инвазия, биозагрязнение, интродукция, биоразнообразие.  

Конкурентно-равновесная теория не полностью объясняет организацию сообще-
ства педобионтов. Это связано с особенностями почвенного яруса, который можно бы-
ло бы отнести к стабилизированной, большей частью гетеротрофной экосистеме. 
На примере мезопедобионтов зоны смешанных, темнохвойных, светлохвойных лесов и 
лесостепи Приамурья сформулированы некоторые правила организации беспозвоноч-
ных сообществ (Ганин, 2006, 2011). В ходе исследований показано, что принцип видо-
родового представительства Й. Иллиеса, как и правило викариата в части невозможно-
сти совмещения ареалов близкородственных (близких) видов с одинаковой экологиче-
ской валентностью (наиболее конкурирующих), у педобионтов практически не выпол-
няются. Вместе с тем, механизмы симпатрического существования таких видов в поч-
ве остаются, по-прежнему, не до конца ясными. Определяющим здесь, на наш взгляд, 
является концепция экологической ниши, включающей три аспекта: физическое про-
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странство (топическую нишу), функциональный статус вида (трофическую нишу) и по-
ложение вида относительно градиентов абиотических факторов (многомерную нишу). 
Первые два аспекта относятся к ресурсам, последний – к условиям их использования.  

Экологическая ниша предсуществует. Занятие ниши происходит, как представ-
ляется, по принципу кодового замка, то есть попадают в нее те виды, экологический 
стандарт которых выражается сходными величинами. Одну и ту же фундаментальную 
экологическую нишу в биотопе виды педобионтов могут занимать по разным причи-
нам. Или в результате наложения фаун различного генеза после исчезновения геогра-
фической изоляции, уступив часть гетерогенной ниши в результате специализации 
аборигена – и тогда экологические эквиваленты становятся симпатристами. Или при 
расселении из рефугиума после климатических изменений – смешение шести фаун на 
юге Дальнего Востока тому подтверждение. Или по причине разновременной колони-
зации микростаций в результате вытеснения вселенцами.  

На примере таксоценов крупных геобионтов на юге региона рассмотрены факто-
ры, позволяющие сосуществовать близким видам в одном местообитании (экологиче-
ской нише, по Гриннеллу). Так, мощная лесная подстилка, верхний слой почвы с благо-
приятным гидротермическим режимом, обилием корма и физического пространства 
(ниша большой емкости) служат надежным вместилищем для большого количества ме-
зопедобионтов уссурийской тайги (около 1550 видов с численностью 80–2600 экз./м2). 
При этом в кедровниках доминирующим сапрофагам для функционирования доста-
точно лишь 5–10 % важнейших биогенных элементов от их потенциальных запасов в 
среде обитания. Устойчивое сосуществование многовидового сообщества возможно на 
смешанных субстратах, даже когда все организмы имеют сродство к одному и тому же 
субстрату. Гораздо важнее в данном случае степень его микробной конверсии или вы-
щелоченности. Известно, что широкая полифагия – преадаптация к выживанию в ус-
ловиях дефицита пищи. Например, питание многопородным листовым опадом у дву-
парноногих многоножек или всеядное хищничество жуков карабусов – залог устойчи-
вого сосуществования близких видов. Лесная подстилка, как известно, подразделяется 
на три слоя, качественно отличающихся друг от друга по биохимическому составу, 
соотношению C/N, видовому набору доминирующих групп микроорганизмов (микро-
мицетов, бактерий, актиномицетов). По этой причине отмечаются предпочтения дип-
лопод по ботаническому и белково-углеводному составу, степени и характеру разло-
жения опада, его микрофлоре.  

Когда ресурсы сверхобильны, виды с плотно перекрывающимися нишами могут 
сосуществовать (Джиллер, 1988). Поэтому, в связи с вышеизложенным, можно заклю-
чить, что избыток разнообразных трофических ресурсов в почвенном ярусе биогеоце-
ноза является важнейшим фактором, допускающим сосуществование близких педоби-
онтов в одном местообитании без конкурентного исключения.  

В этом случае в зоне перекрывания оптимальных диапазонов ниш близких видов 
горизонтальные отношения между ними будут характеризоваться преобладанием ней-
трализма (Ганин, 2006). Сосуществование близкородственных видов в одном биотопе 
при высокой плотности упаковки ниши является несомненным подтверждением тако-
го типа межвидовых взаимодействий. Хищничество и стохастический характер усло-
вий по-прежнему остается регулирующим механизмом по вертикали, который оптими-
зирует пространство, ослабляет конкуренцию, способствует видовому разнообразию.  

Сообщество, следуя принципу плотной упаковки Макартура, стремится к мак-
симальному насыщению видами, что ограничивается лишь шириной ниши и количест-
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вом доступного ресурса (емкостью ниши). Это можно проследить на примере соотно-
шения масс участников одной гильдии, отражающих градиент размеров потребляемой 
пищи. Например, в таксоцене двупарноногих многоножек в кедровниках на северном 
Сихотэ-Алине среднее соотношение масс особей, обитающих в одном биотопе видов, 
близко к 1,9. А вот в кедровниках Сихотэ-Алиня на юге Приморья такое соотношение 
составляет уже 1,4. То есть очевидна более плотная упаковка экологической ниши 
гильдии диплопод в более зрелых старшевозрастных растительных сообществах. 
При этом и биомасса многоножек на 1 м2 значительно больше.  

Очевидно, что чем больше β- и γ-разнообразие, тем менее жестко проявляется 
взаимоисключение. Южные фитоценозы Сихотэ-Алиня геологически старше и разно-
образнее северных, испытавших последствия похолодания. Они обладают более слож-
ной организацией, бóльшим биотопическим разнообразием, в том числе и в почвенном 
ярусе (мхи, гетерогенная лесная подстилка, многофазный герпетобий и т. п.). Экологи-
ческие адаптации дают возможность делить широкую и емкую нишу без конкурентно-
го исключения. У фитосапрофагов это могут быть, например, предпочтения по гори-
зонтам обитания подстилочно-почвенного яруса. Подобное известно у половозрелых и 
личиночных стадий таких аборигенных диплопод, как Levizonus thaumasius Attems, 
1898, L. variabilis Lokš. & Gol., 1977, L. laqueatus Mikh., 1981, L. malevitschi Lokš. & 
Gol., 1977, занимающих листовую подстилку и горизонт 0–20 см соответственно. 
А для последнего вида вообще характерно так назіваемое растянутое размножение с 
преобладанием в биотопе личиночных стадий (Mikhaljova, 2004). Поэтому высокая 
плотность микростаций в одном местообитании – не менее важный фактор сосущест-
вования в почве значительного количества близких видов.  

Сосуществование реализуется и через условия эксплуатации ресурсов. Для пе-
добионтов температура выступает как фактор разделения ниш, например, в эфемерных 
субстратах. Отмечается комплементарность – использование ниши в разное время до-
минирующими видами или их разные пики активности по сезону.  

В целом, адаптационные стратегии экологического разделения (в том числе и 
существование при крайних значениях градиентов ниши), наряду с избытком основ-
ных трофических и топических ресурсов, являются важными факторами возможности 
симпатрии у близкородственных беспозвоночных. Это позволяет таким видам при 
стохастическом характере флуктуаций среды эпизодически доминировать в одном и 
том же местообитании без конкурентного исключения.  

Данное явление перекликается с «парадоксом Хатчинсона». Принцип сосущест-
вования реализуется, видимо, не только в водных экосистемах, но и в почве как пере-
ходной многофазной, гетерогенной среде.  

Условия использования ресурса будут отличаться по градиенту ниши или гео-
графического ареала, ужесточаясь к их границам. Преобладающим типом взаимодей-
ствия беспозвоночных становится конкуренция. В критической ситуации в сообществе 
отмечается концентрирование доминирования, элиминируются, в первую очередь, 
близкие виды. Это происходит либо вследствие эксплуатационной конкуренции, при-
водящей к дефициту операционально значимых ресурсов, либо вследствие изменения 
скорости роста популяции, вызванной условиями среды на фоне сохраняющегося из-
бытка ресурсов. При этом сосуществование неродственных видов-экодублеров (на-
пример, брюхоногих и двупарноногих в лесной подстилке) возможно как в условиях 
нейтрализма, так и жесткой конкуренции.  
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ  
ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ШКІДЛИВОСТІ ЖОЛУДЕВИХ ПЛОДОЖЕРОК  

В ЛІСОСТАНАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

В. Ф. Дрозда, С. О. Дудка  
Національний університет біоресурсів та природокористування України 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF BIOLOGICAL CONTROL  
OF NUMBER AND HARMFULNESS OF ACORN MOTHS IN WOODS  

OF FOREST-STEPPE ZONE OF UKRAINE  

V. F. Drozda, S. О. Dudka  
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Серед плодопошкоджуючих видів фітофагів, жолудеві плодожерки домінують, 
як за чисельністю так і рівнем шкідливості в усіх регіонах, де розповсюджені дубові 
насадження. В усіх регіонах України розповсюджені сіра дубова плодожерка, руда ду-
бова плодожерка, плодожерка дубова рання, плодожерка букова. Дослідженнями вста-
новлено, що реальна плодючість самиць плодожерок коливається в межах 58,7–
156,8 яєць на самицю. Стресові фактори навколишнього середовища (посуха, атмо-
сферні опади, збудники хвороб і ентомофаги) стають причиною загибелі 7,9–12,4 % 
ембріонів, 15,4–21,3 % гусениць першого віку до проникнення їх у плід; всередині жо-
лудів гине 18,5–41,4 % гусениць, у період діапаузування – 24,8–31,6 %; лялечок гине в 
межах 2,4–3,7 %. Визначальні фактори смертності плодожерок – збудники хвороб (21,5–
30,7 %) та ентомофаги (3,4–11,8 %). Наведені характеристики свідчать про доцільність 
використання як технологічних прийомів лабораторних культур ентомофагів і збудників 
ентомопатогенних хвороб у вигляді мікробіологічних препаратів.  

Як показали наші дослідження, рівень шкідливості плодожерок достатньо висо-
кий – 55,4–95,6 %, і якщо врахувати низьку продуктивність насінників дубів, то забез-
печення лісгоспів України якісним посадковим матеріалом стає проблематичним. 
Прихований спосіб життя, а також наявність необмеженого трофічного ресурсу – ви-
значальна причина стабільного, із року в рік, наростання чисельності плодожерок у 
дубових лісостанах України. На відміну від садових насаджень для контролю чисель-
ності жолудевих плодожерок не зареєстрований жоден інсектицид. Це – основна при-
чина значного поширення плодожерок у лісостанах України.  

Досить своєрідна стратегія розвитку популяції плодожерок. Очевидно, що для 
повноцінного контролю поширення та шкідливості плодожерок необхідні поглиблені 
наукові дослідження, що стосуються біології та екології плодожерок. Лише на цій ос-
нові можливо розробити сприйнятливі для практики прийоми захисту дубових лісів від 
плодожерок. Дослідження впродовж останніх чотирьох років у Лісостепу України доз-
волили визначити видовий склад плодожерок, дослідити їх біологічні та екологічні 
особливості, характер сезонного розвитку та шкідливість. Також встановлена роль при-
родних регуляторних чинників – збудників ентомопатогенних хвороб, паразитів і хи-
жаків у сезонній динаміці розвитку плодожерок. Дослідження проводили з використан-
ням загальноприйнятих лабораторних і польових методів. Сезонний моніторинг 
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фітофагів проводили шляхом візуальних спостережень за усіма фазами розвитку плодо-
жерок із наступним збором у листовому опаді діапаузуючих гусениць плодожерок. Мета 
досліджень – виявити не тільки видовий склад, а й обґрунтувати екологічно безпечні ме-
тоди контролю чисельності плодожерок. Наводимо екологічні характеристики розподілу 
діапаузуючих гусениць жолудевих плодожерок у дубових лісостанах (табл.).  

 

Таблиця. Розподіл діапаузуючих гусениць жолудевих плодожерок у дубових лісостанах  
Лісостепу України (Каменець-Подільський лісгосп, 2008–2010 рр.) 

Діапаузуючі гусениці Екологічні ніші екз. % 
Загинуло від  

збудників хвороб, % 
Знищено 

хижаками, %
Маса  

лялечок, мг 
Рослинні рештки, опале листя 84 22,7 13,7 20,8 45,7 
Поверхня ґрунту 127 34,6 7,1 17,9 51,5 
Ґрунт на глибині 1–3 см 136 36,8 9,7 15,7 50,9 
Грунт на глибині 4 см та більше 19 5,1 5,9 4,1 49,9 
Штамби дерев 3 0,8 3,0 – – 

НІР0,05 – – 1,8 2,1 1,8 
 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що ефективна, найжиттєздатніша 
частина популяцій плодожерок, концентрується в рослинних рештках і ґрунті на гли-
бині до 3 см. Вперше встановлено принципову можливість і технологічні параметри 
розселення на дерева лабораторних культур видів роду трихограма, зокрема T. dendro-
limi Mats. Самиці відкладають яйця всередині червня на поверхню жолудів поблизу 
плюски, відкрито, як правило по одному на кожний плід. Плодючість самиць коли-
вається в межах 30–60 яєць на одну самицю. Тривалість яйцекладки становить 25–
35 діб. У той же час, тривалість масової яйцекладки коливається в межах 14–16 діб. 
Такі біологічні характеристики фітофагів свідчать про принципову можливість вико-
ристання трихограми, як елемента біологічного захисту жолудів від пошкоджень пло-
дожерками. Багаторазові прийоми розселення паразита у період яйцекладки самиць 
плодожерок забезпечували зараження яєць на рівні 45–75 %. Показано також, що три-
хограму можна розселяти ручним способом шляхом експонування в крону дерев папе-
рових карток із наклеєними на них яйцями зернової молі, зараженою трихограмою. 
Очевидно, що цей прийом є нетехнологічним внаслідок великих розмірів крони.  

Нами вперше проблему розселення трихограми в лісостанах було вирішено шля-
хом розселення трихограми з використанням оригінального вітчизняного безпілотного 
літального апарату фірми «Ю-Авіа» (генеральний конструктор Ю. Рябов). Технологія не 
має аналогів, широко апробована, показала сприйнятливий для практики рівень ефек-
тивності і захищена патентами України (№ 21982). Такий технологічний прийом, на 
наш погляд, забезпечує понад 70 % розподілу біоматеріалу в кроні дерев, а також на 
поверхню ґрунту та листкового опаду. Як правило, 2–3 прийоми розселення трихогра-
ми забезпечує сумарний рівень зараження яєць паразитом в межах 42–70 %.  

У той же час, за високого рівня чисельності плодожерок, розселення трихограми 
не забезпечує сприйнятливий для практики рівень захисту жолудів від пошкодження 
плодожерками. Авторами запропоновано технологію внесення вітчизняних грибних 
препаратів Боверину та Пециломіну у вигляді водної суспензії на рослинні рештки та 
поверхню ґрунту приштамбових кіл діаметром 2,0–2,5 м, де концентрується основна 
кількість діапаузуючих гусениць плодожерок. Прийом проводять на початку осені в 
період масової міграції гусениць на діапаузування та зимівлю. Тривалий (7–8 місяців) 
контакт діючої речовини препаратів (ентомопатогенних грибів білої та рожевої мус-
кардини) забезпечує високий рівень (43,8–62,3 %) загибелі діапаузуючих гусениць і 



ZOOCENOSIS–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
VІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 4–6.10.2011 р. 

 179

лялечок фітофагів у період їх весняної реактивації. Технологія оригінальна і захищена 
патентами України (№ 43307, 43310).  

Поєднання елементів біологічного захисту дубових лісостанів у єдиному техно-
логічному процесі – досить перспективне, перш за все в насіннєвих насадженнях. До 
сказаного необхідно додати, що технологія масового вирощування лабораторних куль-
тур видів роду трихограма налагоджена на промисловій основі і цілком доступна для 
використання в технологіях захисту лісостанів. Що стосується використання 
мікробіологічних препаратів, технологія їх виробництва також освоєна 
біолабораторіями України і за певних технологічних зусиль ці препарати можна отри-
мати у необхідній кількості. Очевидна перевага технологій – в їх цілковитій еко-
логічній безпеці, як по відношенню до лабораторних так і природних популяцій енто-
мофагів, комах-запилювачів, обслуговуючого персоналу та довкілля взагалі.  
 

УДК 574.51:592/599 

ЗНАЧЕНИЕ ДУПЛОВЫХ ВОДОЕМОВ ДЛЯ ЛЕСНЫХ ЖИВОТНЫХ  

Ю. В. Дубровский 
Научный центр экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украины,  

Киев, Украина, uvd@online.ua 

IMPORTANCE OF WATER BODIES IN THE HOLLOWS  
OF TREE TRUNKS FOR FOREST ANIMALS 

Y. V. Dubrovsky  
Megapolis Ecomonitoring and Biodiversity Research Centre NASU, Kyiv, Ukraine  

Дупловые водоемы (заполненные водой дупла деревьев) встречаются главным 
образом в лиственных и смешанных лесах. Такие водоемы найдены автором в лесных 
массивах Закарпатской, Житомирской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернополь-
ской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и горных лесах Закавказья, 
Карпат, Южного Крыма. Наиболее часто водоемы образуются в дуплах бука (Fagus), 
граба (Carpinus), клена (Acer), дуба (Quercus), липы (Tilia), вяза (Ulmus), ясеня 
(Fraxinus), реже – березы (Betula), ольхи (Alnus), яблони (Malus) и др. Кроме малых 
размеров и значительной затененности эти водоемы отличаются очень низким содер-
жанием в воде кислорода и высокой концентрацией минеральных и, особенно, органи-
ческих веществ, иногда представляя собой своеобразную «древесную настойку».  

Обследованные автором дупловые водоемы с различными формой и расположе-
нием входного отверстия находились на высоте до 3 м от поверхности почвы (большая 
часть – на 40 см) и обладали объемом от 2–3 мл до 4 л. Учет дупловых водоемов, про-
веденный в лесу Каневского заповедника (Черкасская обл.) с преобладанием граба, 
показал, что на 1 га в среднем расположено 50 дупловых водоемов с общим объемом 
6–7 л. Весьма низкие испаряемость и фильтрация воды в дуплах деревьев обуславли-
вают сравнительно высокую длительность их непрерывной заполненности. Например, 
некоторые из наблюдаемых водоемов не пересыхали в течение 15 лет.  

Дупла с водой используются определенными группами животных в качестве ув-
лажненных убежищ и укрытий, спасающих их от пересыхания, а также – для питья. 
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Значение дупловой воды повышается в засушливые периоды, когда большинство на-
почвенных водоемов пересыхает. В частности, на стенках дупел и возле уреза воды в 
это время часто встречаются мокрицы (Oniscoidea), пауки (Aranei), ногохвостки 
(Collembola) и другие влаголюбивые членистоногие. Непосредственно в воде дупел, 
расположенных невысоко над почвой, были найдены зеленые (Rana esculenta complex) 
и травяная (Rana temporaria Linnaeus, 1758) лягушки. Непрерывные наблюдения пока-
зали, что к дуплам с водой, имеющим относительно широкие входные отверстия, при-
летают для питья различные насекомые, осбенно – осы, пчелы и другие жалящие 
(Aculeata). По сообщениям лесников иногда здесь пьют и мелкие птицы.  

Дупловые водоемы являются постоянным местообитанием для некоторых пред-
ставителей микрофауны и личинок насекомых. Почти во всех дупловых водоемах оби-
тают простейшие, главным образом – жгутиконосцы (Mastigophora) и инфузории 
(Ciliata). Часто встречаются также коловратки и нематоды. В прикорневых водоемах 
бука в Гирканском заповеднике (Азербайджан) найдены веслоногие (Harpacticoida, 
Cyclopoida) и ракушковые (Ostracoda) рачки. В составе дупловой микрофауны явно 
преобладают эвритопные виды – убиквисты. Вторая группа более крупных в размер-
ном плане обитателей представлена личинками жуков и двукрылых. Среди них были 
встречены представители трясинников (Helodeidae), кровососущих комаров (Culicidae), 
звонцов (Chironomidae), мокрецов (Ceratopogonidae), бабочниц (Psychodidae), толсто-
ножек (Bibionidae), зеленушек (Dolichopodidae), журчалок (Syrphidae). Личинки крово-
сосущих комаров, звонцов и жуков-трясинников найдены в подавляющем большинст-
ве водоемов, личинки мокрецов – в 12 %, остальные группы встречались редко. Пред-
ставители кровососущих комаров (за исключением одной находки) и звонцов являлись 
специфичными только для дупловых водоемов видами, которые в других местообита-
ниях не встречаются. Возможно, что при более детальном определении видовая спе-
цифичность будет установлена также для личинок других групп обитающих здесь дву-
крылых и жуков-трясинников.  

Как места выплода кровососущих насекомых дупловые водоемы могут иметь 
отрицательное значение, особенно – с точки зрения человека. По предварительным 
подсчетам в грабовом лесу Каневского заповедника при средней плотности личинок 
875 экз./га в течение вегетационного периода выплод имаго комаров может достигать 
1150 экз./га. Ожидаемый выплод мокрецов из тех же водоеморв примерно на два по-
рядка меньше. По данным сбора комаров в лесных массивах Киевской и прилегающих 
областей, где встречаются дупловые водоемы, в общей совокупности имаго (выборка 
510 экз.) дупловые виды составляют 5–6 % нападающих особей.  

С другой стороны, насекомые, выплаживающиеся из дупловых водоемов, входят 
в состав объектов питания различных видов позвоночных, в том числе – охраняемых. 
Все обитатели дупловых вод являются детрито-бактериофагами. Благодаря их жизне-
деятельности часть труднодоступной, инертной органики преобразуется в живое веще-
ство и вовлекается в биотический круговорот. Кроме того, дупловые водоемы являют-
ся местами поддержания специфического биоразнообразия, характерного для экстре-
мальных местообитаний. С учетом этого, по-видимому, целесообразно стремиться к их 
сохранению.  
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УДК 591.9:595.793.2 

ПЕРША ЗНАХІДКА ПИЛЬЩИКА PRISTIPHORA ARMATA  
(HYMENOPTERA, TENTHREDINIDAE) В УКРАЇНІ  

В. В. Заброда, А. Г. Сіренко  
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,  

Україна, bratlibo@yahoo.co.uk 

FIRST RECORD OF THE SAWFLY PRISTIPHORA ARMATA 
(HYMENOPTERA, TENTHREDINIDAE) IN UKRAINE 

V. V. Zabroda, A. G. Sirenko  
Vasyl’ Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine  

Авторами проаналізовано частину зборів справжніх пильщиків (Tenthredinidae) з 
колекції інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена (м. Київ), датованих дев’ятим липня 
1966 року. Матеріал збирався з нижніх гілок лип уздовж шосе в період цвітіння дерев 
поблизу с. Красноїльськ Львівської області. Дані про автора зборів не збережено. 
У результаті опрацювання матеріалу виявлено 28 самок та 2 самці Pristiphora armata 
(Thomson, 1862) (= P. crassicornis), який для фауни України раніше не вказувався. Цей 
вид з євразійським полізональним ареалом відомий із центральної, західної та східної 
Європи (Польща, Румунія), Скандинавії, Малої Азії та Росії, включаючи Північний 
Кавказ, південно-сибірські гори, Камчатку та Сахалін (Haris, 2006; European Sawflies..., 
2006). Знахідка виду на території України очікувана. Липа як кормова рослина вказу-
валась Лоренсом і Клаусом для самців Рristiphora ruficornis (Olivier, 1811), проте у по-
дальшому вид перевизначено як P. armata, самки якого, за твердженням А. Тегера та 
М. Бланка (Taeger, Blank, 1998), зустрічаються на Crataegus. Дані про місце відлову 
досліджених екземплярів підтверджують трофічну приуроченість P. armata до липи.  
Автори висловлюєть вдячність Валерію Олексійовичу Корнєєву за люб’язно надану можливість працювати з мате-
ріалами колекції інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена. 

УДК 595.79:591.563 

ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВОЙ БИОЛОГИИ  
MEGACHILE CIRCUMCINCTA (HYMENOPTERA, MEGACHILIDAE),  

СВЯЗАННЫЕ С ПОСЕЛЕНИЕМ В ПОЧВЕ  

Л. И. Кобзарь  
Полесский природный заповедник, Житомирская обл., Украина, lina_kobzar@mail.ru 

SOME TRAITS OF MEGACHILE CIRCUMCINCTA  
(HYMENOPTERA: MEGACHILIDAE) SOIL-NESTING BIOLOGY 

L. I. Kobzar  
Polessky Nature Reserve, Zhitomir region, Ukraine 

Освоение новых мест устройства гнезд – одно из главных направлений эволю-
ции пчел. Гнездовая биология пчел давно привлекает внимание исследователей, одна-
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ко большинство видов все еще недостаточно изучены. По гнездованию Megachile 
circumcincta (Kby) в литературе имеются лишь отрывочные сведения (Осычнюк, 1967; 
Песенко, 1971; Ромасенко, 1987).  

Считается, что предок пчел поселялся в почве. Однако, для представителей се-
мейства Megachilidae характерно устройство гнезд в готовых полостях, а также в дре-
весине и непосредственно на субстрате (свободные гнезда). Существуют виды мегахи-
лид, в частности M. сircumcincta, которые перешли к поселению в почве вторично.  
Цель данной работы – выявление особенностей гнездовой биологии M. сircumcincta, 
связанных со строительством гнезд в почве.  

Наблюдения за M. circumcincta проводились на базе «Теремки» Института зоо-
логии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (г. Киев), в мае–июне 2003–2005 гг. 
Продолжительность наблюдений 205 часов, изучены 6 пчел, 31 гнездо. Для анализа 
поведения применен комбинаторно-иерархический принцип (Панов, 2009). Выводы об 
особенностях гнездования M. circumcincta сделаны на основе сравнения наших данных 
с литературными сведениями для других видов пчел.  

Гнезда M. circumcincta располагались в пологом, хорошо освещенном склоне с 
песчаной почвой. Гнездовое поведение включает пять стадий: строительство гнездово-
го хода (его пчела выкапывает самостоятельно), строительство стенок ячейки из листь-
ев, провиантирование ячейки, строительство крышки ячейки из листьев, засыпание 
гнезда. Каждая стадия содержит повторы последовательностей доставки отдельных 
грузов. Например, на стадиях строительства гнездового хода и засыпания гнезда мно-
гократно повторяется перенос порций почвы.  

Нами выделены следующие особенности гнездовой биологии M. circumcincta, 
предположительно связанные с поселением в почве:  

1) гнезда включают небольшое количество ячеек, наблюдается тенденция к 
строительству одноячейковых гнезд;  

2) расположение ячеек в гнезде всегда линейное (у мегахил, поселяющихся в го-
товых полостях ячейки могут располагаться рядами);  

3) стенки ячеек содержат большое количество листьев;  
4) в последовательностях переноса почвы на стадиях строительства гнездового 

хода и засыпания гнезда практически отсутствует полет;  
5) при доставке порции провизии разворот всегда выполняется внутри гнездово-

го хода (у мегахилид, поселяющихся в готовых полостях, разворот может осуществ-
ляться снаружи).  

Мы считаем, что указанные особенности связаны со свойствами субстрата, в ко-
тором поселялась мегахила (песок), и с выкапыванием пчелой гнездовых полостей  
(ходов), диаметр и форма которых близки к оптимальному.  
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УДК 631.53.03:632.651 

ФІТОГЕЛЬМІНТИ ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКІВ  
УКРАЇНСЬКИХ БЕСКИД  

М. П. Козловський*, В. О. Крамарець**, І. П. Мацях** 
*Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна, ecoinst@mail.lviv.ua  

**Національний лісотехнічний університет України, Львів, Україна, nltu@ukr.net 

PHYTOHELMINTHS OF THE WOOD SEED PLOTS  
OF UKRAINIAN BESKYDS  

M. P. Kozlovskyi*, V. O. Kramarets**, I. P. Maciakh  
*Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine  

**Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine  

Необхідність вивчення рослиноїдних нематод зумовлена шкодою, яку вони зав-
дають рослинам як облігатні фітогельмінти. Пріоритетний напрямок досліджень – роз-
робка заходів з елімінації чи обмеження чисельності цих тварин в агроценозах, де 
щорічна втрата врожаю основних сільськогосподарських культур у світі оцінюється 
приблизно в 78 млрд. $ (12 % врожаю). У лісових розсадниках збитки при вирощуванні 
саджанців від фітогельмінтів підрахувати дуже важко. Як правило, це відбувається 
лише тоді, коли після всихання сіянців проведені дослідження дозволили виявити чи-
сельні популяції фітопатогенних круглих червів. Практично неможливо оцінити втра-
ти, зумовлені взаємодією фітонематод з іншими шкідниками, зокрема грибними, бак-
теріальними та вірусними патогенами.  

У корінних лісових біогеоценозах фітогельмінти не завдають значної шкоди рос-
линам, оскільки серед рослиноїдних форм у них домінують персистентні види. За ана-
логією з вільноживучими видами передбачалося, що персистентні види фітогельмінтів 
не здатні інтенсивно розвиватися в антропогенно змінених екосистемах, зокрема роз-
садниках, а відповідно, і істотно впливати на їх розвиток. Однак, дослідження показа-
ли, що саме персистентні види фітогельмінтів в окремих розсадниках знаходять спри-
ятливі умови для розвитку та здатні зберігати свої чисельні популяції протягом 
декількох десятиліть.  

Дослідження проводили в розсадниках Бескид (Українські Карпати), в яких пе-
реважно вирощують садивний матеріал ялиці білої (Abies alba Mill.). Розсадники ство-
рені на раніше заліснених площах, іноді – під наметом лісу і, рідше, – на землях ко-
лишніх сільськогосподарських угідь. Формування нематодних угруповань у них 
відбувається за рахунок того видового різноманіття, яке притаманне екосистемам, де 
вони створені. У цьому випадку одні види зберігаються, а інші, які не мають можливо-
стей для розвитку, елімінуються. Як відомо, у лісових екосистемах значний вплив на 
розвиток нематодного угруповання має підстилка, яку, при створенні розсадників і 
підготовці грядок, згрібають. Це призводить до збіднення різноманіття та чисельності 
сапробіотичних і хижих видів, і навпаки – до збільшення чисельності, а інколи – появи 
нових видів рослиноїдних нематод. Саме цей процес відбувається в розсадниках і, за-
лежно від способів вирощування, проведення агротехнічних заходів, перевагу отри-
мують ті чи інші види нематод. У ході досліджень виявлено ряд фітогельмінтів, які 
можуть бути причиною всихання сіянців і саджанців деревних порід.  
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Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939 належить до групи ек-
топаразитів (1d). Довжина – 3,8–4,5 мм, стилет – близько 130 мкм. Цей вид – носій та 
інокулятор збудників вірусних захворювань деревних рослин. Знайдений у розсаднику 
Розлуцького лісництва ДП «Турківське лісове господарство», який розташований під 
наметом модринового насадження, та у базовому розсаднику ДП «Боринське лісове 
господарство».  

Trichodorus primitivus (de Man, 1880) Micoletzky, 1922 – ектопаразит (1d). Дов-
жина – 0,7–0,8 мм, стилет – близько 45 мкм. Як і попередній вид – носій та інокулятор 
збудників вірусних захворювань деревних рослин. Знайдений у розсаднику Розлуцько-
го лісництва ДП «Турківське ЛГ».  

Xenocriconemella macrodora (Taylor, 1936) Grisse et Loof, 1965 – ектопаразит (1d). 
Довжина – 0,2–0,3 мм, стилет – близько 110 мкм. Вид знайдений у розсаднику, що роз-
ташований на лісосіці поряд із ялицево-буковим деревостаном у Ясеницькому 
лісництві ДП «Турківське ЛГ». Типовий для лісових екосистем.  

Pratylenchus sp. належить до групи ендопаразитів (1b). Довжина – 0,3–0,4 мм, 
стилет – близько 18 мкм. Знайдений у розсадниках ДП «Боринське ЛГ» та 
Сможівського лісництва ДП «Славське ЛГ». Нетиповий вид для лісових екосистем.  

Paratylenchus nanus Cobb, 1923 належить до групи ектопаразитів (1d). Довжина – 
0,3-0,4 мм, стилет – близько 30 мкм. Типовий вид лісових екосистем. Виявлений у роз-
саднику Гребенівського лісництва ДП «Сколівське ЛГ».  

Rotylenchus robustus (de Man, 1880) Filipjev, 1936 належить до групи екто-
ендопаразитів (1c). Довжина – 1,5–1,6 мм, стилет – близько 45 мкм. Знайдений у роз-
саднику № 5 Сможівського лісництва ДП «Славське ЛГ». Типовий вид вторинних 
лісових екосистем.  

Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden, 1956 – представник групи 
екто-ендопаразитів (1c). Довжина – 0,5–0,6 мм, стилет – близько 30 мкм. Типовий вид 
лучних екосистем, знайдений у розсадниках Тухлянського та Сможівського лісництв 
ДП «Славське ЛГ», Завадківського лісництва НПП «Сколівські Бескиди», які розташо-
вані поряд зі стіною лісу на раніше задернілих ділянках. Паразитує на одно-трирічних 
сіянцях ялиці та ялини.  

Boleodorus thylactus Thorne, 1941 належить до групи пожирачів клітин епідерми 
та кореневих волосків (1е). Довжина – близько 0,6 мм, стилет маленький, дещо 
більший 10 мкм. Знайдений у розсаднику Майданського лісництва НПП «Сколівські 
Бескиди». Даних про патогенність виду в літературі нам не траплялося, проте на наш 
погляд він може бути причиною всихання сіянців ялиці.  

Опосередковано на сіянці хвойних порід можуть впливати і мікогельмінти шля-
хом руйнування мікоризних зв’язків. У наших дослідженнях виявлено великі популяції 
Aphelenchus avenae, Aphelenchoides sp. на ділянках із усихаючими сіянцями ялиці, про-
те чітко стверджувати їх патогенну роль ми не можемо.  

Вплив фітогельмінтів на рослини постійний. Основне питання, яке необхідно 
з’ясувати, за яких умов цей вплив стає патогенним. При надмірній чисельності росли-
ноїдних видів у коренях рослин спостерігаються певні зміни, які у хвойних найчастіше 
проявляються як некроз окремих ділянок коренів, або гіпоплазія – припинення росту 
тонких корінців.  
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Структурно-функціональна організація угруповань ґрунтових безхребетних тва-
рин є специфічною для кожного типу біогеоценозу. У межах типу біогеоценозу фор-
мується певний склад консортів, видове різноманіття яких, кількісні показники та 
структура домінування в угрупованні залежить від фітоценозу як трофічної основи для 
розвитку консортів, ґрунтово-гідрологічних і кліматичних умов як передумови розвит-
ку тих чи інших видів тварин і їх таксономічних груп. Зміна будь-якого компонента 
біогеоценозу (фітоценозу, умов зволоження чи трофності тощо) призводить до змін 
видового різноманіття консортів, структури їх домінування в угрупованні, кількісних 
характеристик. Все це призводить і до змін у ценотичних взаємозв’язках між живими 
організмами.  

Як показали наші дослідження, в окремих типах біогеоценозів у корінних екоси-
стемах структурна організація консортів відрізняється між собою. Особливо чітко це 
проявляється в корінних біогеоценозах, які розташовані в різних поясах рослинності. 
Чим значніші відмінності у корінних екосистемах у складі фітоценозу, едафічних і 
кліматичних умовах – тим більші відмінності у видовому різноманітті консортів, їх 
кількісних характеристиках і структурі домінування. Разом із цим, функціональна ор-
ганізація угруповань у корінних біогеоценозах, не залежно від того на якій висоті над 
рівнем моря вони розташовані, в якому рослинному поясі, чи від видової належності 
домінанта у складі рослинності, залишається однаковою. Така особливість забезпечує 
стійкість і стабільність корінних екосистем, не залежно від кількості видів-консортів, 
які є у складі цієї екосистеми, їх таксономічної належності та кількісних характеристик 
угруповання.  

Нерідко в межах конкретної біогеоценозної екосистеми горизонтальна структура 
різна, що дозволяє виділяти в ній парцели. Виникає запитання чи в парцелах 
зберігається однакова структурна організація консортів і чи це не впливає на 
функціональну структуру угруповань ґрунтових безхребетних тварин, а відтак і на 
формування первинної продуктивності в біогеоценозі.  

У вологих евтрофних ялицевих дібровах Передкарпаття дослідження проводи-
лися в лісовому масиві природного походження на ділянках, які відрізняються між со-
бою лише горизонтальною структурою. Антропогенно спрощена ялицева діброва 
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різнотравна має добре розвинений трав’яний покрив (до 95 % проекційного вкриття), в 
якому домінує осока пальчаста (20 %) та щучка дерниста (10 %). Умовно корінна яли-
цева діброва біднопокривна має більш зімкнутий деревний ярус і підлісок, проективне 
покриття травостою – до 15 %, в якому домінує чоловіча папороть. Різниця у видовому 
різноманітті мезофауни між цими двома парцелами незначна, незначно змінюються і 
кількісні характеристики, проте є зміни у структурі домінування окремих таксо-
номічних і трофічних груп. Більш значні відмінності спостерігаються в угрупованнях 
круглих червів. В антропогенно спрощеній парцелі на 20 % менша кількість видів 
фітонематод, причому в ній з’являються нові види фітогельмінтів із родів 
Helicotylenchus i Rotylenchus. Такі структурні зміни призводять до деяких вiдмiнностей 
сезонної динаміки чисельності фітонематод в антропогенно спрощених екосистемах, 
проте вони не викликають зміни функціональних показників.  

Істотніші зміни структури угруповань ґрунтових безхребетних під впливом змін 
горизонтальної структури біогеоценозу виявлені у грабових дібровах Опілля. 106-річ-
ний дубняк вологої евтрофної діброви представлений дубово-ліщиново-підмареннико-
вою та дубово-трясунковидно-осоковою парцелами. Розрідженість деревного яруса у 
трясунковидно-осоковій парцелі сприяла значному розвитку трав. Зміна структури 
фітоценозу призвела до зміни ґрунтових консортів. Якщо таксономічне різноманіття 
мезофауни відрізняється незначно, то структура домінування таксономічних і 
трофічних груп змінюється. Угруповання круглих червів – чутливіша група. Їх видове 
різноманіття у трясунковидно-осоковій парцелі зменшується на чверть. Функціональна 
організація угруповання змінюється у бік збільшення частки споживання енергії 
фітофагами майже на порядок.  

Дослідження угруповань фітонематод, які є індикаторами змін загального угру-
повання ґрунтових безхребетних тварин, у грабових дібровах Поділля підтвердили цю 
закономірність. У вологій евтрофній грабовій діброві, яка має у своєму складі 
ліщиново-зеленчукову парцеллу, функціональна організація консортів типова для 
корінних біогеоценозів. На антропогенно спрощеній ділянці, де розріджений дерево-
стан і сформувалася копитнякова парцела, частка енергії, яка споживається 
фітонематодним угрупованням, зменшилася утричі, причому істотно змінилася струк-
тура домінування трофічних груп. Фітофаги в угрупованні споживають понад полови-
ну енергії, а частка, яку споживають хижаки, зменшилася на порядок. Коріння дуба 
заселено такими напівендопаразитичними нематодами, як Rotylenchus uniformis і 
Helicotylenchus pseudorobustus, відсутніх у корінних угрупованнях.  

Таким чином, навіть незначні зміни видового різноманіття ґрунтових консортів 
у антропогенно спрощених парцелах дубових біогеоценозів супроводжуються 
істотними змінами їх функціональної організації.  
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Составные элементы современных технологий выращивания ягодных культур 
предполагают интенсивное использование удобрений, пестицидов, а также разнооб-
разных агротехнических примов, связанных с рыхлением междурядий и обрезкой кус-
тов. При этом преследуется цель максимального увеличения урожайности. В то же 
время, приоритеты при выращивании овощных, плодових и ягодных культур должны 
лежать в плоскости получения качественной продукции без разнообразных химиче-
ских примесей. Значительный удельный вес в технологиях выращивания ягодников 
занимают системы защиты от членистоногих-фитофагов и возбудителей болезней.  
Видовой состав фитофагов ягодников насчитывает около 200 видов. Очевидно, что 
технологии будущего должны предусматривать максимальное использование агротех-
нических, биологических и других нехимических технологий и примов.  

Исследования последних пяти лет, выполненные в разных регионах Украины, 
позволили провести тщательную инвентаризацию видового состава доминирующих 
фитофагов и зоофагов разновидностей смородины, крыжовника, малины. С использо-
ванием оригинальных предикторов, определены доминирующие виды, которые харак-
теризуются высоким уровнем численности и вредоносности. Впервые оценена роль 
природных популяций высокоспециализированных, а также сопутствующих видов 
зоофагов (паразитов и хищников), трофически связанных с доминирующими видами 
фиофагов. Предложены оригинальные приемы сезонного мониторинга фитосанитар-
ного состояния ягодников, включающих в себя показатели физиологического монито-
ринга, специфики жизненных стратегий на оси r- и K-континуума. Предложены ориги-
нальные предикторы прогнозирования потенциальной вредоносности фитофагов с 
оценкой возможного ущерба урожаю. Экспериментально установлены лабильные по-
казатели пороговых уровней фитофагов, что позволяет заблаговременно принимать 
решения о снижении вредоносности фитофагов.  

В хозяйствах (как коллективных, фермерских, так и частных) доминируют 7–
10 видов листоверток, внутристеблевые фитофаги (смородинная стеклянница и сморо-
динная златка), комплекс сосущих (с доминированием смородинового почкового и 
листовых клещей, тлей и щитовок).  

Биотехнологическая часть исследований предполагала массовое разведение ла-
бораторных культур видов рода трихограмма, эктопаразитов гусениц (габробракона и 
дибрахиса). Оригинальные приемы, в частности диета в составе угловодной и белко-
вой компоненты в смеси с биологически активными морфогенами на основе нативных 
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РНК, ДНК, их аналогов и предшественников, позволили получить высокожизнеспо-
собные, экологически и физиологически мотивированные стартовые популяции энто-
мофагов. Лабораторные культуры энтомофагов решали проблему устранения природ-
ной асинхронности в развитии популяций фитофагов и энтомофагов, поддерживая оп-
тимальное соотношение в системе «хозяин – паразит» на уровне 1 : 10, 1 : 15 и до 1 : 30. 
Кроме того исключалось возникновение разнообразных экологических флуктуаций 
стрессового характера, сопровождающихся локальными вспышками отдельных групп 
фитофагов (листовертки, тли и клещи).  

Составная часть технологий – оптимизация видового растительного разнообра-
зия в составе агроценозов и окружающих его территорий в едином агроландшафте, как 
своеобразной экологической единицы. Такой подход позволил оптимизировать эколо-
гические ниши для популяций зоофагов, нейтральных видов членистоногих (как тро-
фической базы для зоофагов), практически полностью решить проблему углеводного и 
белкового имагинального питания для зоофагов. Продукция преимущественно травя-
нистых и кустарниковых нектароносов, обеспечивала на протяжении вегетационного 
периода не только углеводное и белковое (пыльца) питание, но и способствовала про-
цессу спаривания имаго, питания и длительного сохранения энтомофагов с последую-
щим расселением их в агроценозы для поиска и заражения фитофагов.  

Предложенные авторами приемы осеннего (сентябрь–октябрь) насыщения агро-
ценозов лабораторными культурами трихограммы, обеспечивали высокий уровень за-
ражения яиц заморозковой листовертки, что не только снижало численность и вредо-
носность фитофагов в следующем году, но и решало проблему сохранения трихограм-
мы в яйцах заморозковой листовертки как в оптимальной среде для диапаузирования и 
зимовки. Аналогичным образом решалась проблема сохранения популяций габробра-
кона в гусеницах фитофагов «нейтральных» видов по отношению к насаждениям 
ягодников, в частности, в куколках крапивницы и яйцах некоторых видов совок, кото-
рые концентрировались в агроландшафтах.  

Составная часть технологий – локальное использование микробиологических 
препаратов, таких как Лепидоцид, Дендробациллин, а также оригинальных – Аегерин, 
Меривал. В составе технологий приемы, способствующие индукции иммунитета рас-
тений-продуцентов. Для этой цели использовали удобрения Риверм и Байкал путем, 
преимущественно, внекорневой подкормки в критические периоды развития растений 
и онтогенеза фитофагов. Индукция защитных механизмов растений в совокупности с 
опрыскиванием биологическим фунгицидом Ампеломицином (гиперпаразиты мучни-
сторосяных грибов) позволили решить проблему снижения распространения и вредо-
носности мучнисторосяных грибов. Реализация предложенных технологий показала 
высокий уровень их эффективности в режимах 1,5–2,5 пороговых уровней вредонос-
ности доминирующих фитофагов.  

Как правило, прикладные разработки в области защиты растений предполагают 
оценочные критерии экологических и экономических параметров. В данном контексте, 
эти два понятия оцениваются как антиподы. Вложение средств преимущественно в 
приобретение и использование химических пестицидов в технологиях защиты расте-
ний предполагает их скорый возврат с прибылью за счет реализации урожая. При этом 
не учитывается такая важная категория как качество урожая. Оценочные критерии ка-
чества жизни населения предполагают использование только экологически чистой 
продукции. Альтернативные технологии в составе лабораторных культур энтомофагов, 
биопрепаратов выдерживают конкуренцию не только по оценкам их полевой эффек-
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тивности, но и в денежном эквиваленте. По существу, предлагается новая стратегия 
защиты ягодников с максимальным использованием биологических приемов. Внедре-
ние такой стратегии предполагает радикальный пересмотр искусственной классифика-
ции «вредных» и «полезных» видов с ориентацией на длительное динамическое сохра-
нение необходимого баланса комплекса членистоногих в агроценозах. Предложенные 
технологии защищены массивом авторских свидетельств СССР, патентами Украины и 
России. Отдельные элементы и технологии в целом, внедрены в сертифицированных 
хозяйствах органического земледелия в Полтавской и Львовской областях.  
 

УДК 574.4:592:630*114(477.63) 
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SOIL SAPROPHAGES AS AN IMPORTANT COMPONENT  
OF ZOOMICROBIAL COMPLEX AT THE SYLVATIC REMEDIATION  

TERRITORY (WESTERN DONETS BASIN, UKRAINE) 

Y. L. Kul’bachko, O. A. Didur 
Оles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

В почве как сложной биокосной системе находят условия для обитания предста-
вители различных размерных структурно-функциональных комплексов почвенных 
беспозвоночных и разнообразных групп микроорганизмов. Их взаимоотношения за-
частую сложны и разнообразны (Ghilarov, 1977; Tiunov, Scheu, 1999; Wardle, 2002; 
Тиунов, 2007 и др). При переработке пищи беспозвоночными животными в их кишеч-
нике происходят микробиотические сукцессии, обычные для почв и подстилок. 
Для сапрофагов, способ питания которых среди представителей других функциональ-
ных групп наиболее древний (Гиляров, 1965), такие сукцессии начинаются еще в суб-
страте, служащем им объектом питания. Это способствовало развитию представления 
о зоомикробиотическом комплексе, как особом функциональном блоке биогеоценоза, 
имеющем симбиотическую природу (Стебаев, 1968).  

Среди представителей всех функциональных групп почвообитающих беспозво-
ночных, входящих в состав зоомикробиотическогго комплекса, наибольший интерес 
представляют взаимоотношения микрофлоры и сапрофагов, среди которых особо сле-
дует отметить дождевых червей. Одним из важных механизмов влияния олигохет на 
микроорганизмы является перенос их по почвенному профилю. Роющая активность 
дождевых червей способствует проникновению бактерий с поверхности почвы в более 
глубокие горизонты (Thorpe et al., 1996).  

Взаимоотношение дождевых червей и грибов приводит к изменению микроби-
альных процессов в почве. Несмотря на то, что грибы являются неотъемлемой состав-
ной частью рациона дождевых червей, их потребление определяется видоспецифично-
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стью (Dash et al., 1984; Edwards, Fletcher, 1988). Влияние дождевых червей на грибы свя-
зано с изменением червями физических и химических особенностей окружающей среды.  

Наряду с бактериями и грибами важную роль в функционировании зоомикро-
биотического комплекса играют почвенные водоросли. Являясь пионерами заселения 
безжизненных субстратов, они формируют самостоятельные альгоценозы (Новикова-
Иванова, 1980). Вместе с тем они входят в состав любого фитоценоза, образуя его 
структурную часть (альгосинузии), которая формируется под влиянием наземной рас-
тительности и почвенных условий.  

С жизнедеятельностью водорослей связаны такие важные процессы как накоп-
ление в почве гумуса и соединений азота, улучшение водостойкости почвы, ее биоло-
гической активности. В связи с этим вызывает интерес взаимоотношение водорослей с 
почвообитающими беспозвоночными. Проведенные Некрасовой и Домрачевой (1972) 
исследования свидетельствуют о том, что основная масса органического вещества во-
дорослей поедается почвенными животными. Альгофаги (или фикофаги) обнаружены 
в различных систематических группах почвообитающих беспозвоночных (Стриганова, 
1980; Некрасова, 1980). Клещи, коллемболы, личинки хирономид выедают водоросли в 
чистом виде (Chernov et al., 1997), а дождевые черви и энхитреиды заглатывают их 
вместе с почвой (Некрасова, Домрачева, 1972).  

Участие дождевых червей в перераспределении водорослей по профилю почвы 
и формировании в дальнейшем новых альгоценозов определяется их роющей и трофо-
метаболической деятельностью. Пассивный характер распределения водорослей при-
водит к тому, что вглубь почвы они могут попасть по почвенным трещинам, ходам 
животных, полостям, оставшимся от корней растений при помощи воды, а также при-
крепленными к растущим корням (Штина, 1976). Роющая активность дождевых чер-
вей способствует созданию благоприятных условий для распределения водорослей в 
почве (Tomlin et al., 1995; Lee, 1985).  

На участках лесной рекультивации почвенные сапрофаги и альгофлора прини-
мают непосредственное участие в формировании и функционировании зоомикробио-
тического комплекса как части редуцентного блока. Трофо-турбационная роль дожде-
вых червей на восстановленных участках с древесными насаждениями способствует 
перераспределению альгофлоры по почвенным слоям (вертикальное распространение) 
и их расселению по поверхности почвы (горизонтальное распространение). На поверх-
ности искусственных почвогрунтов в копролитах дождевых червей присутствует от 10 
до 50 % видов водорослей от их общего состава. Использование древесных насажде-
ний при проведении рекультивационных мероприятий способствует увеличению ко-
личества видов водорослей в копролитах червей в 1,7 раза по сравнению с рекультиви-
рованными участками, на которых древесные насаждения не высаживались. Наличие в 
копролитах дождевых червей зеленых водорослей, одноклеточных беспозвоночных 
животных свидетельствует о том, что их можно считать одним из центров формирова-
ния и развития почвенной биоты.  
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ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL COMPONENTS  
OF VARIABILITY OF HEAD CAPSULE FORM OF THE WOOD LOUSE  

TRACHELIPUS RATHKEI  

O. M. Kunakh*, О. V. Zhukov** 
*Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

**Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Об’єкт дослідження – мокриці (Oniscidae) Trachelipus rathkei – звичайний ком-
понент тваринного населення багатьох наземних угруповань степової зони України. 
Мокриці виступають як важливий фактор ґрунтотвірного процесу. Їх екскременти вхо-
дять до складу ґрунту. Завдяки численним глибоким норам мокриць підвищується 
шпаруватість ґрунту, поліпшуються умови існування ґрунтових бактерій. Все це при-
водить до значного підвищення родючості ґрунту.  

Матеріали зібрані у період польових сезонів 2008–2009 років. T. rathkei збирали 
за допомогою пасток Барбера. Для дослідження проби відбирали у байраках 
Військовий, Яцев Яр, заплаві р. Оріль (поблизу с. Перещепино, Новомосковський р-н, 
Дніпропетровська обл.), заплава р. Самара (поблизу с. Андріївка, Новомосковський р-
н, Дніпропетровська обл.), урочище Круглик (поблизу с. Булахівка), правий берег 
р. Самара (поблизу с. Андріївка), балка Бандурка, балка поблизу с. Осокорівка (Ново-
воронцовський р-н, Херсонська обл.), Чорний ліс (Кіровоградська обл.). За допомогою 
методів геометричної морфометрії встановлено мінливість форми головної капсули 
мокриці у градієнті екологічних умов, можливість застосування цих параметрів для 
діагностичних цілей.  

Результати дослідження статевої структури популяцій T. rathkei показали, що 
значне переважання частки самців спостерігається на нижніх схилах байраку 
Військовий та у тальвезі Чорного лісу. У тальвезі балки Бандурка, у нижній третині 
пристіну, верхній третині схилу байраку Військовий і на плакорі Чорного лісу у ста-
тевій структурі переважають самки.  

Для пристіна та байраку Військовий характерне співвідношення статей, яке ста-
тистично (за критерієм χ2) не відрізняється від 1 : 1. В урочищі Осокорівка співвідно-
шення статей відхиляється від 1 : 1 у результаті переваги частки самців. Статева струк-
тура популяцій мокриць, які зустрічаються в урочищі Круглик, у Чорному лісі та знач-
но менше у заплаві р. Самара ймовірно відхиляється від 1 : 1.  

Дослідження головної капсули мокриць методами геометричної морфометрії 
дозволило встановити наявність статевого диморфізму у мокриць T. rathkei.  
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Форма головної капсули мокриць змінюється не тільки залежно від статі, а й у 
різних географічних ділянках ареалу виду. Дискримінантний аналіз дозволив встано-
вити, що за допомогою форми головної капсули можна визначити географічну прина-
лежність мокриць. Точність класифікації мокриць із байраку Військовий становить 
82,2 %, із заплави р. Самара – 72,5 %, а мокриці з урочища Осокорівка не мають мор-
фологічної специфічності, яка б дозволила їх точно діагностувати.  

За допомогою інформації про кількісні міри форми морфологічних об’єктів – 
відносні деформації (relative warps) можна досить точно діагностувати популяції з 
різних місць перебування. Це дає підстави для виділення морфологічно однорідних 
груп мокриць – морфотипів. Виявлено п’ять основних морфотипів мокриць за резуль-
татами аналізу форми їх головних капсул. Морфотип 1 характерний для заплавних 
місцеперебувань р. Самара, морфотип 2 – для Чорного лісу, морфтотип 3 – для урочи-
ща Круглик, морфотип 4 – для пристіну й балки Бандурка, морфтотип 5 – для байраку 
Військовий і урочища Осокорівка.  

Між морфотипами існує генетичний зв’язок, що відображається мірою 
подібності або розбіжності у просторі морфологічних властивостей, якими є відносні 
деформації. За середнім значенням 12 відносних деформацій для кожного морфотипу 
проведено кластерний аналіз. Він показав близькість між кластерами 1 (заплава) і 
4 (пристін). Очевидно, причиною подібності цих морфотипів є безпосередня просторо-
ва близькість характерних для них місць перебування. Група морфотипів 1 й 4 
найбільш відмінна від інших морфотипів. Близькими у морфологічному просторі є 
морфотипи 2 (Чорний ліс) і 5 (байрак Військовий). Ця обставина дозволяє припускати, 
що біогеоценози лісостепової зони є джерелом розселення мокриць у степову зону. 
Розселення відбувалося по тривалозаплавних лісах Дніпра. Далі розселення 
здійснювалося по заплавах малих рік. Популяція урочища Круглик виникла незалежно 
від популяцій заплавних біогеоценозів р. Самара.  

Морфотипічну структуру популяції можна використати для порівняння попу-
ляцій різних географічних точок, що було візуалізовано засобами кластерного аналізу. 
Результати підтверджують припущення про те, що популяція з Чорного лісу найближ-
ча за своєю морфологічною структурою до тієї, від якої відбулося переселення у сте-
пову зону. Популяції заплав степових річок, уздовж яких відбувалося розселення, збе-
регли первинні риси. У байрачних лісах північного географічного варіанту (долини р. 
Самара) і південного географічного варіанту (долина р. Дніпро) мешкають популяції 
мокриць, які істотно відрізняються за своєю морфологічною структурою. Такі різні 
популяції могли сформуватися у результаті незалежних міграційних процесів.  

Таким чином, у формуванні морфологічного різноманіття популяцій мокриць 
T. rathkei географічний фактор простежується чіткіше, ніж екологічний. У зв’язку з 
цим можна припустити, що тваринне населення урочища Круглик походить не із за-
плавних лісів р. Самара, які розташовані у безпосередній близькості до нього, а із 
значно віддаленіших байрачних лісів р. Дніпро.  
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РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТОВИХ МІКРОАРТРОПОД  
ПРИРОДНИХ ЗОН ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

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

Львів, Україна, melamud_v@mail.ru, eugenia.rukavec@mail.ru 

DIVERSITY OF SOIL MICROARTHROPODS  
IN THE NATURAL ZONES OF WESTERN POLISSIA 

V. V. Melamud, E. V. Rukavec 
State Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine 

Серед безхребетних ґрунтової біоти колемболи (Collembola) та нижчі панцерні 
кліщі-орібатиди (Acari: Oribatida, Macropylina) виділяються своїм різноманіттям, чисе-
льністю (до сотень тисяч екз./м2), пристосувальними функціями. Більшість із цих пе-
добіонтів представлена сапрофагами. Їх просторовий розподіл розрізняється щодо ло-
кальної ділянки, біогеоценозу, ландшафту або регіону (Криволуцкий, Лебрен, 1995).  

Природні зони Західного Полісся поділяються на зону мішаних (соснові, сосно-
во-дубові, грабово-дубово-соснові та ін.) Волинського Полісся та широколистяних 
лісів (сосново-дубові, дубові, букові) лісостепової зони Малого Полісся.  

Основним матеріалом слугували збори (понад 2000 кількісних і якісних проб), 
які проводили у 1975–2009 роках. У складі фауни колембол хвойних лісів Волинського 
Полісся налічується 61 вид із 10 родин. Фауністичне багатство демонструють родини 
Isotomidae – 18 видів (30,0 % загальної кількості видів), Entomobryidae – 14 видів 
(23,0 %) і Hypogastruridae – 9 видів (14,7 %). Частка цих провідних родин загалом скла-
дає 67,7 % сумарного видового різноманіття.  

У групі домінантних видів – представники чотирьох родин: Xenylla böerneri 
Axelson, 1905, Protaphorura subarmata (Gisin, 1957), Folsomia quadrioculata (Tullberg, 
1871), Parisotoma notabilis (Schaffer, 1896), Lepidocyrtus lignorum Fabricius, 1775. У до-
слідженому колемболокомплексі родина Tomoceridae представлена винятково кон-
стантними видами (три види роду Tomocerus і Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 
1871). Спектр біотопічних угруповань сформований лісовими (31,1 %) та еврибіонтни-
ми (28,0 %) видами. Ногохвістки лучно-лісового комплексу складають 16,4 %, меш-
канці відкритих ландшафтів – 11,0 %.  

Таксономічна структура Collembola заплавних і материкових лук представлена 
50 видами з 13 родин. Найбагатші за видовим складом родини Isotomidae (30,0 % ви-
дового списку) та Entomobryidae (охоплює п’яту частину списку). В інших родинах 
налічується від 1 до 6 видів.  

Виділено лише одного домінанта – еврибіонта Folsomiа manolachei Bagnall, 
1939. Ядро субдомінантів розширене: Hypogastrura assimilis (Krausbauer, 1898), 
Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941), Protaphorura armata (Tullberg, 1869), 
Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871), Desoria tigrina Nicolet, 1842, Lepidocyrtus 
cyaneus Tullberg, 1871, L. lignorum Fabricius, 1775. Коло субрецедентів утворюють 
Pseudachorutes parvulus Börner, 1901, Mesaphorura macrochaeta Rusek, 1976, 
Metaphorura affinis (Börner, 1902), Deuteraphorura variabilis Stach, 1954.  
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Спостерігається майже однаковий розподіл ногохвісток за типами біоценозів 
між еврибіонтними, лісовими видами і такими, що віддають перевагу відкритим 
біотопам. Спеціалізованих видів знайдено лише два. Уперше в зоні мішаних лісів 
знайдена рідкісна Tetracanthella pilosa Schött, 1891, яка дотепер реєструвалася у Кар-
патському регіоні.  

Фауну колембол лучних угідь мішанолісової зони та зони широколистяних лісів 
можна охарактеризувати як монодомінантну, малоспецифічну, з обмеженим спектром 
екологічних груп. За особливостями таксономічної структури досліджена фауна но-
гохвісток належить до ізотомоїдно-ентомобріоїдного типу та гіпогаструроїдно-
неануроїдного підтипу. Цей тип колемболофауни характерний для зони широколистя-
них лісів помірного поясу.  

На підставі багаторічних досліджень і літературних даних (Меламуд, 2003) ук-
ладено анотований список нижчих орібатид Західного Полісся, який обіймає 68 видів 
із 24 родів 12 родин. Серед них найчисленнішими у видовому відношенні є родини 
Phthiracаridae (21 вид), Brachychthoniidae (17), Camisidae (10). 6 родин представлені 
тільки двома та одним видами.  

Узагальнення просторово-типологічного різноманіття угруповань нижчих пан-
цирних кліщів у природних зонах Західного Полісся показало, що їх видовий склад 
вищий у рослинних формаціях мішаних лісів Волинського Полісся, де зареєстровано 
46 видів із 20 родів 12 родин, а в зоні широколистяних лісів Малого Полісся – 38 видів 
із 19 родів 11 родин. В інших лісових, лучних ценозах видовий склад на порядок ниж-
че: від 20 до 28 видів. Це показує на різноманітніші умови середовища (мікроклімат, 
багатство едафотопів, неоднорідність ґрунтів тощо) нижчих панцирних кліщів у пер-
ших біоценозах, ніж у других, що свідчить про їх відносну однорідність. Це під-
тверджує також розподіл домінантних видів: загалом 12 видів (субдомінанти – до 19) 
на території першої та 9 – у зоні другої частини Полісся (субдомінанти – до 13). 
Це стосується також чисельності орібатид окремих зональних біотопів мішаних лісів 
(до 28 видів) і зони широколистяних лісів (до 22), в інших – 13–18.  

Найрізноманітніші у видовому відношенні в досліджених окремих ценозах пред-
ставники родин Brachychthoniidae (5–12 видів), Phthiracаridae (5–10), Camisidae (3–8). 
Потрібно відзначити локальні групи нижчих орібатид. Перша – види, поширені по всій 
досліджуваній території. До цієї групи належать 25 видів: Eniochthonius minutissimus 
(Berlese, 1903), Hypochthonius luteus Oudemans, 1917, Atropacarus striculus (C. L. Koch, 
1835), Nothrus anauniensis Canestr. & Fanzago, 1876, Platynothrus peltifer (C. L. Koch, 
1839) та інші. В основному ці види відносяться до домінантних і субдомінантних видів 
даного регіону. Друга група нижчих панцирних кліщів включає 16 видів, зафіксованих 
тільки у фітоценозах Волинського Полісся: наприклад Sellnickochthonius immaculatus 
(Forsslund, 1942), Camisia horrida (Hermann, 1804), Rhysotritia ardua-affinis Sergienko, 
1989, Malaconothrus gracilis Hammen, 1952, Nanhermannia coronata Berlese, 1913. Третя 
група (7 видів) мешкає на теренах дубових, соснових, дубово-соснових лісів і деяких лу-
ках Малого Полісся: Phthiracarus longulus (C. L. Koch, 1841), P. italicus (Oudemans, 1900), 
Hermannia convexa (C.L.Koch, 1839) та інші. В останній групі відмічено 6 видів нижчих 
орібатид (Hypochthonius rufulus C. L. Koch, 1835, Camisia spinifer (C. L. Koch, 1835), 
Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) та інші), розповсюджених у Західному Поліссі та 
прилеглих територіях (Розточчя, Опілля, Північне Поділля). У цілому представники 
5 родин розповсюджені в усіх провінціях Полісся, а 3 – тільки в одній, інші – у двох.  
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Окремо досліджували локальну фауну нижчих панцирних кліщів охоронної те-
риторії Шацького національного природного парку (фітоценози зони мішаних лісів 
Волинського Полісся). Її склад нараховує 32 види з 18 родів 10 родин. Більшість вияв-
лених примітивних панцирних кліщів характеризується широким розповсюдженням: 
космополітичним, голарктичним або палеарктичним ареалом (разом 81,3 %). Інші 
представники нижчих орібатид мають різні європейські ареали (загалом 16,6 %), у тому 
числі центрально-, східно-, західноєвропейські та деякі інші. Таким чином, фауна ниж-
чих орібатид західної України малоспецифічна і представлена у своїй більшості голарк-
тичними та палеарктичними видами з відносно низьким рівнем ендемізму (2,1 %). Чи-
сельність угруповань нижчих орібатид у середньому складала в соснових і дубово-
соснових лісах Волинського Полісся зони мішаних лісів 2,2 тис. екз./м2, а в зоні широко-
листяних Малого Полісся – лише 1,2 екз./м2 (найменший із встановлених показників чи-
сельності комплексів примітивних орібатид на рівнині Західного Полісся).  

Типологічна структура Macropylina та Collembola зональних ландшафтів (різні 
біоценози мішаних і широколистяних лісів) Західного Полісся визначається 
подібністю видового складу та відносної чисельності особин. Просторова неод-
норідність населення ногохвісток і нижчих панцирних кліщів виявляється на рівні ро-
дин, родів. Ми припускаємо, що відхилення від даного основного тренду частіше за 
все пов’язано з антропогенною трансформацією рослинності.  
 

УДК 595.765:591.523(477-924.52) 

ВИСОТНИЙ ГРАДІЄНТ У РОЗПОДІЛІ КОМПЛЕКСІВ  
КОВАЛИКІВ (COLEOPTERA, ELATERIDAE)  

В УМОВАХ ВІДКРИТИХ БІОТОПІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ  

П. С. Микицей, А. Г. Сіренко  
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,  

Україна, bratlibo@yahoo.co.uk 

HEIGHT GRADIENT IN DISTRIBUTING OF ELATERIDAE COMPLEXES  
(COLEOPTERA) IN THE CONDITIONS OF OPENED BIOTOPES  

OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS  

P. S. Mykytsey, A. G. Sirenko  
Vasyl’ Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine 

Досліджено висотний градієнт розподілу комплексів коваликів (Coleoptera, 
Elateridae) в умовах відкритих біотопів Українських Карпат. Для цього проаналізовано 
збори 2000–2010 років з околиць заповідника «Ґорґани» із 6 стаціонарів, що являли 
собою прирічкові гірські, лісові гірські, субальпійські луки, розташовані на висотах 
770–1500 м над рівнем моря. Збори проводили методом «косіння» у травні–липні що-
року. Для статистичного аналізу використовували критерій Пірсона форми Батлера, а 
також програму Statistica 6.0. У роботі використано власні збори авторів та збори 
різних колекторів (Р. М. Бідичак, В. Ю. Шпарик, В. В. Заброда) – аспірантів і студентів 
Прикарпатського національного університету. Збори зберігаються в зоологічному му-
зеї Прикарпатського університету. Проаналізовано висотний градієнт розподілу ком-
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плексів коваликів для різних екологічних груп окремо: хижих коваликів, поліфагів, 
фітофагів і видів коваликів, трофічна спеціалізація яких невідома (трофічні групи 
виділені щодо спеціалізації живлення імаго).  

Хижих коваликів (включаючи і некрофагів) виявлено 7 видів. Висотний градієнт 
проявлявся на рівні видового складу. Виявлено негативну кореляцію між видовим ба-
гатством угрупувань хижих коваликів і висотою розташування стаціонару над рівнем 
моря (r = –0,610). Коваликів-поліфагів (живляться їжею тваринного та рослинного по-
ходження) виявлено в досліджених стаціонарах 6 видів. У цій групі висотний градієнт 
проявлявся у вигляді різної частоти відлову окремих видів. Вибірки, зроблені на різних 
висотах, статистично достовірно відрізнялись за відносною частотою відлову видів (p 
< 0,05 у кожному випадку порівнянь). Зокрема, виявлено високу позитивну кореляцію 
між відносною частотою відлову коваликів цієї екологічної групи та висотою 
стаціонару над рівнем моря для Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) (r = 0,879).  

Коваликів-фітофагів у досліджених стаціонарах виявлено 15 видів. Висотний 
градієнт проявлявся щодо видового складу угрупувань і відносної частоти відлову. Ви-
явлено високу негативну кореляцію між видовим багатством коваликів-фітофагів і ви-
сотою стаціонару над рівнем моря (r = –0,942): із висотою багатство цього угрупування 
різко зменшується. Вибірки, зроблені на різних висотах, статистично достовірно 
відрізнялись за відносною частотою відлову видів (p < 0,05 у кожному випадку 
порівнянь). Щодо частоти відлову окремих видів коваликів-фітофагів виявлено високі 
негативні та позитивні кореляції між відносною частотою відлову та висотою 
стаціонару над рівнем моря. Для Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781) коефіцієнт кореляції 
складав 0,971.  

Серед коваликів були види, трофічна спеціалізація яких на стадії імаго невідома. 
Таких видів виявлено 10. У цій умовній екологічній групі висотний градієнт проявляв-
ся на рівні видового багатства та відносної частоти відлову видів. Вибірки, зроблені на 
різних висотах, достовірно відрізнялись за відносною частотою відлову (p < 0,05 в 
кожному випадку порівнянь). Щодо видового багатства простежувалась висока нега-
тивна кореляція між кількістю видів із невідомою трофічною спеціалізацією імаго та 
висотою стаціонару над рівнем моря (r = –0,851) – із висотою видове багатство цієї 
групи елятерід зменшувалось. Для окремих видів елятерід із невідомою трофічною 
спеціалізацією імаго висотний градієнт проявляється по-різному. Для Athous 
carpathophilus Reitter, 1910 простежувався чіткий висотний градієнт із високою пози-
тивною кореляцією (r = 0,897), а для A. zebei Bach, 1852 – висока негативна кореляція 
(r = –0,935). У кожному випадку досліджували не тільки лінійну, а і нелінійну 
(поліномінальну) кореляцію між видовим багатством або частотою відлову та висотою 
стаціонару над рівнем моря. Виявлені поліноми близькі до лінійної залежності.  

Отже, в угрупуваннях коваликів усіх трофічних груп щодо живлення імаго в 
умовах гірського масиву Ґорґани простежується висотний градієнт. В угрупуваннях 
хижих коваликів висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей у видовому 
складі у відкритих біотопах, розташованих на різних висотах. В угрупуваннях кова-
ликів-поліфагів висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей за частотою 
відлову видів у відкритих біотопах, розташованих на різних висотах. В угрупованнях 
коваликів-фітофагів висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей частоти 
відлову видів і видового складу. В угрупуваннях коваликів із невідомою трофічною 
спеціалізацією імаго висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей за частотою 
відлову видів і видового складу у відкритих біотопах, розташованих на різних висотах.  
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ПРОМИСЛОВОСТІ м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК 

К. О. Мороз  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  

Дніпропетровськ, Україна, ramzyes@yandex.ru 

SEASONAL DYNAMICS OF SOIL SURFACE INVERTEBRATES  
IN ANTHROPOGENOUS TRANSFORMED ECOSYSTEMS  

UNDER IMPACT OF METALLURGICAL AND COKE CHEMICAL  
INDUSTRY OF DNIPRODZERZHINSK CITY 

K. О. Moroz  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Багатокомпонентне та всебічне дослідження змін структури біогеоценозів, що 
знаходяться в умовах зростаючого техногенного тиску – першочерговий і невід’ємний 
крок для розуміння функціонування екосистем, прогнозування динаміки їх розвитку, 
збереження їх стійкості (Северцев, 1990; Емельянов, 1999). Підстилкові безхребетні – 
одні з найкращіх біоіндикаторів забруднення ґрунтів речовинами, що надходять з ат-
мосфери. Реакція на забруднення підстилкової мезофауни проявляється у порушенні 
співвідношення трофічних груп, варіюванні чисельності та видового складу герпетобі-
онтів (Бессолицына, 1990; Гиляров, 1978, 1982).  

Дніпродзержинськ – значний промисловий центр Дніпропетровської області. 
Найбільший забруднювач повітря в місті, який викидає 89 % шкідливих речовин – 
ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського». Коксохімічений за-
вод ОАО «Баглейкокс» спеціалізується на переробці вугілля та сирого бензолу, а також 
на виробництві доменного коксу. Промислові викиди потрапляють до ґрунту разом із 
атмосферними опадами, пилом і аерозолями, а також зі збагаченим полютантами рос-
линним опадом (Пасічний, 2002).  

Відбір матеріалів проводили протягом вегетаційного сезону 2010 р. (квітень–
жовтень) на території м. Дніпродзержинськ (Дніпропетровська обл.) за загальноприй-
нятими методиками (пастки Барбера з 4 % розчином формаліну). За період досліджень 
відібрано близько 9 300 екз. наґрунтових безхребетних, що належать більше ніж до 
145 видів. Для дослідження сезонної динаміки герпетобію на кожній пробній ділянці з 
19.04 по 10.10.1010 р. функціонувало по 10 пасток. Вилучення безхребетних проводи-
ли з періодичністю 7–10 діб, синхронно на обох ділянках.  

Динамічна чисельність підстилкової мезофауни насадження ВАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат ім. Дзержинського» більше ніж у 3,5 раза перевищує даний 
показник для насадження поблизу заводу ОАО «Баглейкокс» (4,18 та 1,15 екз./10 паст-
ко-діб у середньому за сезон відповідно). Але на території насадження поблизу заводу 
ОАО «Баглейкокс» протягом сезону спостерігається відносно стала динамічна чи-
сельність, тоді як на ділянці насадження ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат 
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ім. Дзержинського» відмічаються значні коливання чисельності (піки та спади зі знач-
ною амплітудою).  

За кількістю видів досліджені ділянки мало відрізняються: за період досліджень 
у насадженнях ОАО «Баглейкокс» зареєстровано 109 видів підстилкових безхребет-
них, у насадженнях ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» – 
82. На обох територіях спостерігається схожа сезонна динаміка видового багатства. 
Але на ділянці насадження ОАО «Баглейкокс» протягом сезону відмічається відносно 
невисока одночасна присутність різних видів у екосистемі та поступове заміщення од-
них видів на інші. У насадженні ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзер-
жинського» на фоні невисокої загальної кількості, одночасно в екосистемі 
зустрічається більше видів, ніж на ділянці насадження ОАО «Баглейкокс».  

Таксономічна структура угруповань підстилкових безхребетних суттєво 
відрізняється. У насадженнях ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзер-
жинського» основу підстилкової фауни складають представники стоніг (42,4 %), знач-
на частина герпетобію представна рядами Hymenoptera та Coleoptera (26,8 та 25,8 % 
відповідно). Представники Aranei складають лише 3,2 % герпетобію. На ділянці на-
садження ОАО «Баглейкокс» головну роль у формуванні мезофауни відіграють пред-
ставники ряду Coleoptera (42,8 %). Значна частина герпетобію представлена без-
хребетними підкласу Aranei та ряду Isopoda (17,6 та 15,8 % відповідно). Слід зазначи-
ти, що навідміну від насадження ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. 
Дзержинського», 9,1 % мезофауни насадження ОАО «Баглейкокс» припадає на долю 
представників ряду Dermaptera. Hymenoptera складають лише 8,0 % підстилкової ме-
зофауни ділянки насадження ОАО «Баглейкокс».  

Трофічна структура мезофауни антропогенно трансформованих екосистем 
м. Дніпродзержинськ має суттєві відмінності на досліджених територіях. На ділянці 
насадження ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» 49,8 % 
підстилкових безхребетних складають зоофаги (за рахунок Carabidae). Фітосапротроф-
ний блок становить 16,3 % (через домінування Isopoda). 42,6 % трофічної структури 
насаджень поблизу ОАО «Баглейкокс» складають фітосапрофаги. Зоофаги становлять 
лише 27,3 %. Фітофаги насадження ОАО «Баглейкокс» складають близько 14,0, а на 
території насадження ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» – 
лише 2,9 %. Відсоток безхребетних-пантофагів на обох ділянках суттєво не 
відрізняється: 18,5 % – у насадженнях ОАО «Баглейкокс» та 26,8 % – у насадженнях 
ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського». На обох ділянках 
чисельність копрофагів і некрофагів не перевищує 2 %.  

Різноманіття герпетобію суттєво не відрізняється на обох ділянках і знаходиться 
на досить низькому рівні. Індек Шеннона для насадження ВАТ «Дніпровський мета-
лургійний комбінат ім. Дзержинського» у середньому складає 2,08, а індекс Пієлу – 
0,754 біт. Для мезофауни насадження ОАО «Баглейкокс» ці показники дещо вищі: 3,38 
та 0,754 біт відповідно. Найнижчі показники індексів різноманіття підстилкової мезо-
фауни зареєстровані у другій декаді травня (1,23 та 0,29 біт відповідно). Максимальні 
показники індексу Шеннона (2,91) спостерігаються наприкінці липня. Найвищі зна-
чення еквитабельності угруповань підстилкових артропод зареєстровано у середені 
вересня (0,64). На території насадження ОАО «Баглейкокс» максимальні значення 
індексу Шеннона спостерігаються на початку липня (4,18 біт). Максимальні значення 
індексу Пієлу (0,85) спостерігаються на початку липня, мінімальні (0,55) – у першій 
декаді серпня.  
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Досліджені характеристики герпетобію антропогенно трансформованих ділянок 
м. Дніпродзержинськ знаходяться на досить низькому рівні. Чисельність підстилкових 
безхребетних насадження ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержин-
ського» більше ніж у 3,5 риза перевищує даний показник герпетобію насадження побли-
зу заводу ОАО «Баглейкокс», але на останній ділянці зареєстровано на 30 видів більше. 
Основу трофічної структури підстилкової мезофауни насадження ВАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат ім. Дзержинського» складають зоофаги, тоді як у насадженні 
ОАО «Баглейкокс» – фітосапрофаги. Таксономічна структура та різноманіття угрупо-
вань підстилкових безхребетних обох ділянок cуттєво не відрізняється.  
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Kazan’, Russia, nikolaeva_tg@mail.ru 

В условиях интенсификации сельского хозяйства возникает проблема 
сохранения почвенных ресурсов и биоразнообразия как важнейшего фактора 
стабильного функционирования и развития агроэкосистем. Адаптивная эколого-
ландшафтная беспестицидная система земледелия направлена на формирование 
устойчивых агроландшафтов и рациональное использование земельных ресурсов. 
Одним из многочисленных и постоянных компонентов любого наземного сообщества 
беспозвоночных животных являются долгоносикообразные жесткокрылые – одно из 
самых обширных по таксономическому составу надсемейств Coleoptera. Являясь 
консументами первого порядка, долгоносикообразные жуки играют важную роль в 
трофических и энергетических цепях агроэкосистем. Некоторые виды имеют важное 
значение, выступая в качестве вредителей сельского и лесного хозяйства. Изучение 
взаимоотношений фитофага и кормового растения вносит вклад в понимание 
процессов коэволюции, формирования фауны, способствует разработке 
природоохранных мероприятий, биологических методов контроля численности 
сорных растений и т. д.  

Материалом для работы послужили сборы, выполненные в полевой сезон 2009 г. 
на территории СХПК «Ленинская искра» Ядринского района Чувашской Республики, 
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расположенного в лесостепной провинции северной части Приволжской возвышен-
ности. На территории хозяйства среди лесов преобладают дубравы страусниковые, 
кленово-папоротниково-снытевые, снытево-осоковые, липняки ясеневые. Луговые 
сообщества представлены в основном суходольными (73 %) разновидностями, кроме 
того встречаются низинные (4 %) и краткопоемные (2 %). Среди древесных 
насаждений искусственного происхождения преобладают хвойные (151,4 га) и 
твердолиственные (155,7 га). Сбор материала проводили по окраинам полей и на 
близлежащих к сельскохозяйственным угодьям территориях с использованием 
стандартных методов: «кошение» энтомологическим сачком, отряхивание насекомых с 
нижних веток деревьев, кустарников и травянистых растений в энтомологический 
сачок, визуальный осмотр отдельных видов растений.  

Всего собрано и обработано около 6000 жуков. Выявлено более 150 видов Curcu-
lionoidea из 7 семейств (Anthribidae Billberg, Attelabidae Billberg, Rhynchitidae Gistel, 
Apionidae Schoenherr, Nanophyidae Gistel, Erirhinidae Schoenherr, Curculionidae Latreille), 
13 подсемейств, 39 триб, 14 подтриб и 74 родов.  

В ходе анализа трофических связей долгоносикообразных жуков выявлена 
приуроченность к более 50 семействам растений. Наибольшее число видов 
долгоносикообразных жуков отмечено на растениях семейств Fabaceae (53 вида), As-
teraceae (24), Salicaceae (22), Betulaceae (19), Rosaceae (18), Polygonaceae (16), Fagaceae 
(13), Brassicaceae (9), Urticaceae (6), Chenopodiaceae, Tiliaceae, Ulmaceae (по 5 видов), 
Aceraceae, Oleaceae, Scrophulariaceae (по 4 вида), составляющих основу 
флористического комплекса изучаемой территории.  

По приуроченности к жизненным формам основных кормовых растений долго-
носикообразные жуки исследуемой территории отнесены к 10 фитобионтным группам: 
дендробионты хвойных (2 вида, 1,3 %), дендробионты лиственных (8 видов, 5,3 %), 
дендротамнобионты лиственных (19 видов, 12,6 %), дендротамнохамехортобионты 
(5 видов, 3,3 %), дендротамнохортобионты (1 вид, 0,7 %), тамнобионты лиственных 
(1 вид, 0,7 %), тамнохамехортобионты (2 вида, 1,3 %), хамехортобионты (3 вида, 2,0 %), 
хортобионты (108 видов, 71,5 %), гидатобионты (1 вид, 0,7 %). Преобладание в сборах 
хортобионтов и менее многочисленных дендротамнобионтов связано с ландшафтными 
особенностями района и флористическим составом изучаемой агроэкосистемы. 
Включение в трофический спектр дополнительных кормовых растений способствует 
расширению состава переходных фитобионтных групп. Значительно возрастает доля 
дендротамнохортобионтов (21 вид, 13,9 %), выделяется группа тамнохортобионтов 
(4 вида, 2,6 %). Известно, что для ряда видов Curculionoidea характерна миграция с 
травянистого яруса на древесно-кустарниковый. Данная биологическая особенность 
прослеживается у большинства представителей семейства Apionidae.  

По характеру предпочитаемого пищевого субстрата среди выявленных видов 
долгоносикообразных жуков выделены следующие группы: 1) детритофаги 
(питающиеся мертвыми, разлагающимися растительными остатками) – Trachyphloeus 
aristatus (Gyllenhal, 1827); 2) зоомикофаги (кокцидомикофаги) – имаго Anthribus nebulo-
sus Forster, 1770 охотится преимущественно на ложнощитовку еловую Physokermes 
piceae (Schrank, 1801), личинки питаются щитовками, развивающимися на деревьях, 
также обнаружены на грибе Apiosporium pinophilum (Fuckel, 1870); 3) зооцицидофаги – 
виды-инквилины Archarius crux (Fabricius, 1777), личинки которого развиваются в галлах 
пилильщиков Pontania proxima (Lepeletier, 1823), P. vesicator (Bremi-Wolf, 1849), P. vimi-
nalis (Linnaeus, 1758), Euura venusta (Zaddach, 1883) (Hymenoptera, Tenthredinidae) на 
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листьях ив и A. salicivorus (Paykull, 1792), развивающийся в галлах P. proxima (Lepeletier, 
1823), P. vesicator (Bremi-Wolf, 1849), P. carpentieri Konow, 1907, P. viminalis (Linnaeus, 
1758), являющийся важным регулятором численности вредоносных видов пилильщиков, 
Melanapion minimum (Herbst, 1793) – инквилин в листовых галлах пилильщиков 
P. femoralis (Cameron, 1875), P. proxima (Lepeletier, 1823), P. bella (Zaddach, 1876), 
Amauronematus viduatus (Zetterstedt, 1838) из семейства Tenthredinidae, личинки Poly-
drusus cervinus (Linnaeus, 1758) (=P. fulvicornis Walton, 1838) являются инквилинами в 
листовых галлах, образуемых клещиками из рода Eriophyes; 4) фитофаги – много-
численная группа (149 видов), включающая растительноядных Curculionoidea.  

Таким образом, в фауне долгоносикообразных жуков изучаемой агроэкосистемы 
при адаптивно-ландшафтном земледелии преобладают фитофаги, кроме того 
представлены энтомофаги и детритофаги.  

По широте трофического спектра среди фитофагов выделены монофаги 
(20 видов, 13,4 %), узкие олигофаги (43 вида, 28,9 %), узкодизъюнктивные олигофаги 
(26 видов, 17,5 %), широкие олигофаги (34 вида, 22,8 %), широкодизъюнктивные оли-
гофаги (7 видов, 4,7 %), узкие полифаги (6 видов, 4,0 %), широкие полифаги (13 видов, 
8,7 %). Заметно преобладание олигофагов (110 видов, 73,8 %), число монофагов и 
полифагов составляет приблизительно равное количество (13,4 и 12,8 % соответствен-
но). Сложившаяся трофическая структура Curculionoidea свидетельствует об 
устойчивости фауны долгоносикообразных жуков в условиях беспестицидной 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия.  

По трофическим связям долгоносикообразных жуков с органами кормовых 
растений выделено 17 групп для имаго и 31 группа на личиночной стадии. Имаго и 
личинки распределены по органам растений неравномерно. Очевидно, что на 
личиночной стадии Curculionoidea имеют более широкий спектр. Для большинства 
взрослых жуков, ведущих открытый образ жизни, в качестве пищевого объекта чаще 
всего выступают листья (68 видов филлофагов), ткани цветков (антофаги – 14 видов, 
антофиллофаги – 29 видов). Личинки Curculionoidea, находящиеся, как правило, под 
защитой в толще растительных тканей, развиваются преимущественно в генеративных 
органах растений (семенофаги – 23 вида, антофаги – 11, антосеменофаги – 7, карпо-
фаги – 4, карпосеменофаги – 3, антокарпофаги – 2, поллинофаги – 1 вид), корнях 
(ризофаги – 18, клубеньки бобовых – 11 видов), стеблях (каулофаги – 11 видов). Среди 
личинок встречаются минеры листьев (13 видов), галлообразователи (листовые, 
стеблевые, корневые). Данные различия, существующие между имаго и личиночной 
стадией, способствуют расхождению экологических ниш и ослаблению внутри- и 
межвидовой конкуренции за общий кормовой субстрат, что положительно сказывается 
на видовом богатстве фауны Curculionoidea.  

В целом, трофическая структура долгоносикообразных жуков при адаптивной 
эколого-ландшафтной беспестицидной системе земледелия отличается многообразием, 
что обуславливает биологическое разнообразие Curculionoidea в агроэкосистеме.  
Автор признателен Л. В. Егорову (г. Чебоксары), Б. А. Коротяеву (г. Санкт-Петербург), М. Ш. Сибгатуллиной 
(г. Казань) за содействие в определении материала. 
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ECOLOGICAL STRUCTURE OF COLLEMBOLAN ON  
COAL MINING DUMPS IN DONETSK AND MAKEEVKA 

Y. Y. Ovchinnikova*, E. V. Starostenko** 
*Donetsk National University, Donetsk, Ukraine  

** Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Ukraine 

В настоящее время в связи с постоянно возрастающей степенью антропогенного 
воздействия на окружающую среду особый интерес представляет проведение ком-
плексных экологических исследований техногенных экотопов, возникающих и ме-
няющихся вследствие проведения горнодобывающих разработок, с целью прогнозиро-
вания динамики почвообразовательных процессов, анализа особенностей сукцессион-
ных процессов в техногенно нарушенных биогеоценозах.  

Особый интерес представляет исследование почвенных животных на отвалах 
шахт для использования их в качестве биологических индикаторов степени рекульти-
вации почв. Одной из пионерных групп членистоногих, заселяющих новообразования 
рельефа, являются ногохвостки (Collembola), играющие важную роль в разложении 
органических остатков, регуляции деятельности бактериальной и грибной флоры, в 
особенности на начальных этапах формирования почв на отвалах (Бабенко, 1980). 
Коллемболы в почвах формируют многовидовые сообщества, отражающие мозаику 
напочвенных и, в первую очередь, фитоценотических условий (Чернова, Чугунова, 
1967). Специфичность группировок коллембол (низкое видовое разнообразие, доми-
нирование эврибионтных видов, преобладающих во многих антропогенно нарушен-
ных сообществах), формирующихся на отвалах, определяется экологическими особен-
ностями пионерных видов (способность к захвату новой территории и быстрому раз-
множению, широкая экологическая пластичность), а также особенностями сукцесси-
онных процессов, протекающих в конкретных условиях и зависящих от ряда факторов.  

Цель данной работы – оценить экологическую структуру населения коллембол 
терриконов г. Донецк и Макеевка. Исследования проводили в мае 2008 года на трех 
разновозрастных терриконах г. Донецк и Макеевка: отвалы шахт Ганзовка (отвал 1), 
им. Кучерова (отвал 2) и Червоногвардейская (отвал 3). Отвалы шахт Ганзовка и 
им. Кучерова являются самозарастающими, отвал шахты Червоногвардейская – ре-
культивированным. Отвал шахты Ганзовка конусовидной формы, много грубообло-
мочного материала, окружающая растительность антропогенно сформирована. Ориен-
тирован с востока на запад. На отвале верх фронтальной части еще не зарос, окружен 
растительностью из одновидовых группировок Ambrosia artemisiifolia L. и Persicaria 
maculate (Rafin.) A. et D. Löve. Отвал шахты Червоногвардейская эксплуатируется с 
1895 года, но самая старая хвостовая часть, срезана до высоты 8 м. Частично рекульти-
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вирован посадкой Robinia pseudoacacia L. Окружение антропогенное, ориентация – с 
севера на юг.  

Отвал шахты им. Кучерова имеет конусовидную форму, сформирован в 
1957 году. Очаги горения породы до настоящего времени не сохранились. Раститель-
ные сообщества высокосформированные, двухярусные, а на северном склоне – трех-
ярусные за счет мхов. На северо-восточном склоне, ближе к подножию отмечен уча-
сток, плотно поросший злаками. Юго-западный склон от основания до вершин порос 
Robinia pseudoacacia L. Гумусный слой и подстилка здесь плохо выражены вследствие 
крутизны склона и сильных эрозионных процессов.  

Отбор почвенных образцов производили на различных горизонтах исследуемых 
отвалов: в основании, на срединных участках склонов (южная и северная экспозиция) 
и на вершине по общепринятым почвенно-зоологическим методикам (Гиляров, 1965).  

Зарегистрировано 25 видов коллембол, относящихся к 12 родам 6 семейств. 
Наибольшее количество видов отмечено на отвале 3 (20 видов, относящихся к 
11 родам 5 семейств). Отвалы 1 и 2 характеризуются меньшим количеством видов: 
16 видов, из 10 родов 5 семейств и 14 видов из 11 родов 6 семейств соответственно.  

Наибольшим количеством видов в трех исследованных отвалах характеризуется 
семейство Entomobryidae (11 видов). Сем. Isotomidae представлено 5 видами, 
сем. Arrophopalitidae и Onychiuridae – 3 видами, сем. Sminthurididae и Hypogastruridae – 
лишь 1 видом. Общими для трех исследованных отвалов являются Isotoma notabilis 
(Schaffer), Orchesella cincta (Linnaeus, 1758) и Pseudosinella octopunctata (Borner, 1901). 
Orchesella multifasciata (Scherbakov, 1898) отмечена только на отвале 1, Isotoma viridis 
Bourlet, 1895 – на отвале 2, Folsomides parvulus Stach, 1922, Entomobrya handschini 
Stach, 1922, Pseudosinella imparipunctata Gisin, 1944 и Lepidocyrthus lignorum (Fabricius, 
1775) зарегистрированы только на отвале 3. Наибольшая средняя плотность населения 
коллембол отмечена на отвале 3 (6500 тыс. экз./м2). Средняя численность на самоза-
растающих отвалах 1 и 2 составила 2000 и 3500 экз./м2 соответственно.  

Анализ структуры сообщества показал высокую степень доминирования от-
дельных видов в рассмотренный период. В состав доминантов на всех отвалах входили 
Pseudosinella octopunctata, Isotoma notabilis и Entomobrya sp. Зафиксировано достаточ-
но малое количество малочисленных видов (рецедентов и субрецедентов), что свиде-
тельствует о сильной нарушенности структуры сообщества.  

Исследованные сообщества коллембол представлены 6 жизненными формами 
(по системе С. К. Стебаевой). На отвале 3 зарегистрировано – 6 биоморф, на отвалах 1, 
2 – по 5 биоморф. Верхнеподстилочная, нижнеподстилочная и верхнепочвенные био-
морфы отмечены на всех участках отвалов. Доля подстилочно-почвенных и глубоко-
почвенных видов на отвалах 1 и 2 невысока (по 1 подстилочно-почвенному виду на 
отвале 1 и 2 и 1 глубокопочвенный вид на отвале 2). На отвале 1 глубокопочвенные 
виды не были отмечены. На отвале 3 глубокопочвенная и подстилочно-почвенная 
биоморфы представлены двумя видами: Willemia scandinavica Stach, 1930, Mesaphorura 
macrochaeta Rusek, 1976 и Folsomides parvulus, Pseudosinella alba (Packard, 1875) соот-
ветственно. Гигропреферендумы коллембол исследованных сообществ представлены 
четырьмя группами (по системе Н. К. Кузнецовой), среди которых наиболее разнооб-
разно представлена группа ксерорезистентных видов, что связано с низкой влажно-
стью исследованных участков.  

Таким образом, на исследованных отвалах обнаружено 25 видов из 16 родов 
6 семейств. В сравнении с самозарастающими рекультивируемый отвал характеризу-
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ется наибольшим количеством видов, большей численностью, разнообразием био-
морф, что свидетельствует о лучших условиях для развития ногохвосток на данном от-
вале и в первую очередь связано с более мощным слоем опада и гумусированного слоя. 
По сравнению с ненарушенными сообществами коллембол открытых биотопов исследо-
ванные группировки ногохвосток демонстрируют более низкие показатели численности, 
обедненный спектр видов, узкий спектр доминирующих видов и слабую представлен-
ность рецедентных и субрецедентных видов, практически отсутствие (за исключением 
рекультивированного отвала) почвенных биоморф, что свидетельствует о значительной 
нарушенности исследованных сообществ, что характерно для нарушенных сообществ 
коллембол техногенных биотопов (Бабенко, 1984, Тимошенко, 1995).  
 

УДК 595.79:591.5 

ДОПОЛНЕНИЯ  
К ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ФУРАЖИРОВАНИЯ APOIDEA  

Е. П. Прибылова  
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, Рязань, Россия  

SUPPLEMENT TO THE OPTIMAL FORAGING THEORY OF APOIDEA  

E. P. Pribylova  
S. A. Esenin Ryazan State University, Ryazan, Russia  

Фуражировочное поведение – образ жизни животного (хищника, фитофага, со-
бирателя нектара и пр.) с целью максимизации отношения получаемой с пищей энер-
гии к энергии, затрачиваемой на добывание корма (Heinrich, Raven, 1972). Развитие 
теории оптимального фуражирования началось с работ Эмлена (Em1en, 1966, 1968), 
Макартура и Пианки (MacArthur, Pianka, 1966), Шенера (Schoener, 1969).  

Теория оптимального фуражировочного поведения пчел имеет приложения ко 
всем основным категориям фуражировочного поведения (Радченко, Песенко, 1994): 
1) диета (выбор типов объектов питания и их соотношение), 2) выбор пятна (простран-
ственное размещение по объектам питания при их непрерывной встречаемости), 
3) правило покидания пятна (зависимость поведения от исчерпаемости ресурсов), 
4) передвижение между объектами питания и их скоплениями, 5) связь указанных эле-
ментов фуражировочного поведения с наличием «центрального участка» (например, 
участка, где расположено гнездо).  

На основании наблюдений за поведением медоносных пчел в 2007–2009 гг. ос-
новные положения теории оптимального фуражирования предлагаем дополнить: «по-
кидание пятна» заменить на «способ принятия пыльцы и покидание пятна»; «передви-
жение между объектами питания и их скоплениями» расширить по критериям «интен-
сивность питания», «взаимодействие фуражира с цветком», «положение фуражира при 
посадке на цветок», «стратегии взаимодействия фуражира с цветком», «особенности 
взятия пищи». Фуражировочное поведение медоносных и одиночных пчел, а также 
шмелей на цветках энтомофильных растений мы представляем следующими фуражи-
ровочными приемами. Способ принятия пыльцы:  

– насекомые получают пыльцу только на голову или часть спинки и голову;  
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– насекомые получают пыльцу только на спинку;  
– насекомые-опылители получают пыльцу с брюшной стороны;  
– диффузное (насекомое сплошь покрывается пыльцой);  
– насекомое целенаправленно трется о пыльники определенной частью тела, 

которую потом очищает;  
– насекомые получают пыльцу на ножки;  
– не касается пыльников или касание случайно.  
Интенсивность питания определяется следующими факторами:  
– тщательной проверкой цветков на соцветии;  
– проверкой цветков на соцветии до первого цветка без нектара.  
Положение фуражира при посадке на цветок может быть следующим:  
– присаживается на цветок, головой в направлении открытой части венчика; 
– садится на тот цветок, в котором в настоящее время кормится;  
– при питании на соцветии садится на несколько цветков;  
– при питании садится и на цветок и на вегетативные части растения;  
– садясь на цветок (соцветие) под собственной тяжестью, насекомое опускается 

и повисает в воздухе спиной вниз;  
– садясь на цветок под собственной тяжестью насекомое, повисает вниз спиной 

с упором на землю или вегетативные части растений;  
– насекомое садится на отгиб трубчатых, воронковидных или колокольчатых 

цветков, нижнюю губу венчика зигоморфных цветков или лодочку и весла цветков 
бобовых растений;  

– пчелы вползают в цветок;  
– пчелы приземляются на центральную колонку из тычинок или используют ее 

для передвижения внутри цветка;  
– присаживаются на цветок головой к прокусу;  
– насекомое садится на тычиночную нить или пестик;  
– присаживаются на отгиб лепестков трубчатых цветков, едят пыльник, не про-

бираясь к нектару в основании пестика;  
– садятся на пять сросшихся пыльников в цветках сложноцветных;  
– присаживаются на отгиб лепестков колокольчатых цветков и держатся за 

пестик растений семейства колокольчиковые, либо сидят на пестике целиком;  
– используют пестик растений семейства колокольчиковые для передвижения 

по кругу внутри цветка.  
Стратегия взаимодействия фуражира с цветком:  
– питание на цветке;  
– вскрытие цветка запрограммированным растением способом;  
– питание, используя цветки, вскрытые воровским способом другими фуражи-

рами той же группы;  
– питание, используя цветки, вскрытые воровским способом другими фуражи-

рами иной группы;  
– питание пыльцой, задержанной волосками на наружной поверхности рылец 

растений семейства колокольчиковые. 
Особенности взятия пищи:  
– насекомое засовывает в цветок только ротовой аппарат;  
– засовывает в цветок ротовой аппарат полностью и часть головы или голову 

полностью, касаясь пыльников головой;  
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– насекомое заползает в цветок (корзинку растений семейства сложноцветных) 
наполовину своей длины;  

– залезает в цветок полностью; не может свободно передвигаться внутри цвет-
ка; положение опылителя в цветке центрическое;  

– залезает в цветок полностью; не может свободно передвигаться внутри цвет-
ка; положение опылителя в цветке субцентрическое (совпадает с главной осью цветка);  

– залезает в цветок полностью; не может свободно передвигаться внутри цветка; 
положение опылителя в цветке нецентрическое (не совпадает с главной осью цветка);  

– полностью находится внутри цветка, свободно перемещается;  
– быстро ползает по соцветию (цветку) не проверяя наличие нектара, обсыпая 

на себя пыльцу;  
– в цветке ест пыльник, держась за тычиночную нить;  
– специальными движениями обсыпает на себя пыльцу;  
– надкусывает верхнюю губу зигоморфных цветков (например, погремка узко-

листного, марьянника дубравного) и трется корзиночкой о верхнюю губу цветка;  
– соприкасается ротовым аппаратом только с частью цветка (например, пыль-

никами).  
Диета пчел включает: 
– нектар;  
– пыльцу; 
– нектар и пыльцу.  
На основании предложенных дополнений по фуражировочному поведению не толь-

ко медоносной, но и диких пчел на цветках энтомофильных растений можно составить 
кодированную цифровую (в 0 – нет и 1 – есть) схему их поведения для удобства статисти-
ческой обработки результатов. Кодированную схему фуражировочного поведения пчел 
на определенном виде энтомофильного растения можно назвать кормовым методом.  

Оптимальная стратегия фуражировочного поведения медоносной пчелы нами 
оценена по авторской методике (Прибылова, 2008). Изучено 102 кормовых метода, 
которые Apis mellifera использовала на 71 виде медоносных растений. Фуражиры при-
меняли в основном следующие приемы (доля, %): высокий полет, руководствуется 
зрением (7,4); направленные перелеты (9,8) или переползание с одного цветка на дру-
гой (5,5); оценка ресурсов цветка присев на него (9,0); садится на тот цветок, на кото-
ром будет кормится (5,2); питание на цветке (10); на соцветии садится на несколько 
цветков (4,6); засовывает в цветок только ротовой аппарат (5,5); питается нектаром 
(4,0) и собирает на себя пыльцу (5,1). Поведение медоносной пчелы крайне разнооб-
разно. Встречаемость каждого из доминирующих приемов поведения медоносной пче-
лы низка в связи с тем, что исследованы растения, принадлежащие к разным семейст-
вам, с разной структурой цветка. На каждом виде энтомофильного растения медонос-
ные пчелы выбирали тот прием, который оказывался наиболее целесообразным. 
По теории фуражировочного поведения он и был оптимальным. Данные об использо-
вании медоносной пчелой тех или иных кормовых приемов, их сочетании, предпочти-
тельном применении получены впервые.  

Дополнения к оптимальной стратегии фуражировочного поведения пчел могут 
быть положены в основу анализа и обоснования структуры трофической ниши пчел. 
Теорию оптимального фуражирования Apoidea можно расширять особенностями по-
ведения других насекомых-опылителей.  
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УДК 595.771(477.75) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ КРЫМА 

В. Н. Разумейко, А. В. Ивашов  
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского,  

Симферополь, Украина, razumeiko@gmail.com 

USE OF GEOGRAPHIC INFORMATIONAL TECHNOLOGIES  
IN THE STUDY OF BLOOD-SUCKING MOSQUITOES OF THE CRIMEA 

V. N. Razumeiko, A. V. Ivashov  
Vernadsky Taurida National University, Simferopol’, Ukraine 

Крымский полуостров представляет собой систему сложных полизональных 
биогеоценозов с уникальными природными комплексами, где многие виды кровосо-
сущих комаров занимают свою экологическую нишу. В пределах каждого из биогео-
ценозов сформированы животные комплексы, которые являются непосредственными 
переносчиками природно-очаговых инфекций, в том числе и арбовирусных. Возбуди-
телем инфекции малярии в Крыму, как известно, является Plasmodium falciparum, ос-
новным хранителем и переносчиком – комары комплекса Anopheles maculipennis, про-
кормителем комаров и резервуаром для инфекции – человек.  

ГИС-технологии позволяют интегрировать обширные массивы пространствен-
но-координационной информации о природно-очаговых биоценозах, при этом прово-
дить анализ отдельных показателей по любой комбинации признаков.  

При изучении природных очагов малярии в Крыму и оценке их потенциала оп-
ределены границы зоны обитания комплекса Anopheles и выявлены закономерности 
его пространственного распределения. Электронные базы данных при помощи про-
граммы ArcView GIS 3.2 переведены в информационные слои-карты. Путем наслоения 
друг на друга, в базу были занесены базовые карты «Границы Крымского полуостро-
ва» и «Административные районы Крыма», на которые нанесены точки сбора малярий-
ных комаров в Крыму, а затем слой с местами обнаружения A. maculipennis. Как показал 
анализ полученной информации, комары комплекса A. maculipennis отмечаются на всей 
территории полуострова, кроме Тарханкутской возвышенности. При этом A. m. 
atroparvus занимают гидроморфные низменности северного Крыма, A. m. messeae – цен-
тральную степную зону, a A. m. maculipennis – горнолесную и южнобережную зону.  

В дополнение к этому заложен новый слой информации, где содержалась ин-
формация о плотности малярийных комаров исходя из количества A. maculipennis в 
каждой из точек за последние 10 лет наблюдений. Визуализация многолетних данных 
показала крайнюю неравномерность распределения малярийных комаров с образова-
нием локальных очагов повышенной плотности. В первую очередь, такая картина на-
блюдается на гидроморфных низменностях Ленинского, Нижнегорского, Краснопере-
копского и Раздольненского районов, в Симферополе и его окрестностях, а также в 
ряде населенных пунктов Южного берега Крыма. Во многих населенных пунктах об-
наружилась низкая плотность малярийных комаров, связанная с нехваткой либо пол-
ным отсутствием временных водоемов, причем, ежегодно. Следовательно, такие ло-
кальности не поддерживают природные очаги малярии в Крыму.  
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Слои данных по особенностям рельефа и климата помогли более полно опреде-
лить закономерности распределения малярийных комаров по территории Крыма. При 
наложении информации о количестве солнечных дней в Крыму в каждом из регионов 
Крыма, получили разную картину. В северной части Крыма, где плотность малярий-
ных комаров наиболее высока, отмечено малое количество солнечных дней, необхо-
димых для успешного развития малярийного плазмодия в организме малярийного ко-
мара (не менее 25 дней). На Южном берегу Крыма количество солнечных дней доста-
точно для развития малярийного плазмодия, однако плотность малярийных комаров 
низкая, что связано с отсутствием достаточного количества водоемов для их успешно-
го выплода. Для получения прогностических материалов по заболеваемости малярией 
людьми был создан картографический слой по экологии и эпизоотологии администра-
тивных районов в рекреационных зонах полуострова. Исходя из полученных данных 
картосхем, стало ясно, что заболеваемость малярией носит преимущественно споради-
ческий характер и распределение случаев заболеваемости по территории Крыма край-
не неравномерно. Однако при этом наблюдается умеренная корреляционная связь ме-
жду плотностью комаров в местах их массового выплода и случаями заболевания ма-
лярией. Вместе с тем, по данным Республиканской СЭС, большинство случаев маля-
рии в Крыму отмечены у солдат-миротворцев и в портовых городах, куда прибывают 
люди из маляриогенно опасных регионов других стран.  

В целом в Крыму можно выделить три эпидемиологически опасных района: 
1) богатый рисовыми полями регион Северного Крыма (Красноперекопский район), 
2) предгорно-среднегорная часть Крыма (Симферополь и густозаселенный Симферо-
польский район), 3) Южный берег Крыма с большим количеством транспортных путей 
и огромным наплывом отдыхающих. Отдельной локальностью также можно считать и 
Восточный Крым, включающий город-порт Керчь, являющийся важным международ-
ным грузовым транспортным узлом.  

Таким образом, использование ГИС-технологий позволило оконтурить границы 
очагов, выделить эталонные территории как с низкой, так и с высокой частотой забо-
левании малярией, и создало объективные предпосылки для их мониторинга.  
 

УДК 594.34(477.4) 

ВИДОВИЙ СКЛАД І ФІТОЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ  
НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ (Ратинський р-н) 

К. М. Рибка  
Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна, katja-rybka0@rambler.ru 

SPECIES COMPOSITION AND PHYTOCENOTIC ASSOCIATION  
OF TERRESTRIAL MOLLUSCS OF SMALL POLESYE 

K. М. Rybka  
Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine 

Згідно з фізико-географічним районуванням України, територія досліджень зна-
ходиться у межах південно-західної частини Східноєвропейської рівнини, Західноукра-
їнської провінції зони лісостепу, в області Малого Полісся (Маринич та ін., 1982). Міс-
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то Червоноград та його околиці (с. Добрячин, Бендюга, Борове) знаходяться у Ратнян-
ському геоморфологічному районі, який займає центральну та північно-західну части-
ну Малого Полісся. Північну границю району утворює р. Солокія, а південну – Розточ-
чя та Грядове Побужжя. Ландшафт цього природного району типово поліський, пану-
ють рівнинні слабко дреновані місцевості з дерново-підзолистими та лучно-болотними 
ґрунтами. Сосново-дубові та соснові ліси займають понад 25 % усіх угідь району, а 
місцевості з лучними, лучно-болотними та болотними ґрунтами та торфовищами по-
ширюються майже на 45 % його площі (Геренчук, 1968).  

Збір матеріалу проводили у різних типах біотопів. Класифікація типів рослин-
ності основана на роботі «Географія рослинного покриву України» (Шеляг-Сосонко та 
ін., 1982), «Современная наука о растительности» (Миркин, Наумова, Соломещ, 2001). 
Матеріал збирали за стандартними методиками (Лихарев, Раммельмеєр, 1952; Лихарев, 
Виктор, 1980), досліджували типові для молюсків стації: підстилка, мертва деревина, 
трав’яний ярус, а в антропогенних ландшафтах – будівельні матеріали, різноманітні 
забудови. Матеріал для роботи – збори молюсків на дослідних ділянках, які репрезен-
тують умовно-корінні, мішані ліси та післялісові луки (суходільні, заплавні) та антро-
погенні трансформовані території (урбоценози). Для порівняння видового складу на-
земних молюсків у різних типах біотопів проводили кластерний аналіз із використан-
ням програми PAST v. 179. Дендрограму будували методом парного порівняння (paired 
group) із використанням індексу Чекановського-Серенсена (Dice).  

Враховуючи сучасний стан рослинності, її історичні зміни, а також особливості 
наземних малакокомплексів досліджені біотопи поділено на наступні групи:  

1) угруповання сильно збитих вологих пасовищ із домінуванням низькорослих 
трав (с. Бендюга, Добрячин, Борове);  

2) вологі післялісові луки (с. Бендюга, Борове);  
3) широколистяні листопадні ліси;  
4) дрібнолистяні ліси;  
5) хвойні ліси;  
6) рослинність полів однорічних культур або багаторічних трав (с. Добрячин, Бендюга);  
7) природні та антропогенні нітрофільні угруповання рослин затінених місць і 

окраїн у лісопарках, скверах, уздовж струмків.  
На дослідженій території зареєстровано 27 видів наземних молюсків: Vallonia 

pulchella Müller, 1774, Cochlicopa lubrica Müler, 1774, Lacinaria plicata Draparnaud, 
1801, Helix pomatia Linnaeus, 1758, Trichia husispida Linnaeus, 1758, Eoumphalia strigella 
Draparnaud, 1801, Bradybaena fruticum Müller, 1774, Limax maximus Linnaeus, 1758, 
Arion subfuscus Draparnaud, 1801, A. fasciatus (Nilss.), Pseudotrichia rubiginosa 
(A. Schm.), Nesovitrea hammonis (Ström), Pupilla muscorum Linnaeus, 1758, Chondrula 
trіdens Müller. 1774, Cepea vindobonensis Ferussac, 1821, C. hortensis Müller, 1774, Helix 
lutescens Rössmassler, Helicopsis striata, Helicella candicans Pfeifer, 1774, Monacha 
carthusiana Müller, 1774, Succinea putris Linnaeus, 1758, Zonitoides nitidus Müller, 1774, 
Oxyloma elegans Risso, 1826, O.sarsii Esmark, 1886, Deroceras leave Müller, 1774.  

Кластерний аналіз із використанням індексу фауністичної подібності Чекановсь-
кого-Серенсена показав найбільшу подібність видового складу наземних молюсків у 
агрофітоценозах і садах, парках, скверах і заплавних луках (0,82). Тут спостерігається 
збільшення різноманіття наземних молюсків за рахунок синантропних (Pseudotrichia 
rubiginosa, Cepea hortensis, Vallonia pulchella) та еврибіонтних видів (Arion fasciatus, 
Cochlicopa lubrica). У другий кластер входять широколистяні ліси та дрібнолистяні 
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ліси, сформовані березою, осикою, акацією, які виникли на місці широколистяних лісів 
або осушених лук (0,75). Основа формування малакофауни дрібнолистяних лісів – уг-
руповання широколистяних лісів. Малакофауна представлена мезофільними (Helix 
pomatia), психрофільними (Succinea putris, Pseudotrichia rubiginosa) та ксеромезо-
фільними (Helix lutescens) видами. У третій кластер входять хвойні ліси та суходільні 
луки (0,51). Видовий склад молюсків суходільних лук і хвойних лісів характеризується 
найменшою кількістю видів порівняно з іншими біотопами. Це пов’язано з відсутністю 
вологолюбних і присутністю ксерофільних видів.  

Таким чином, на обстеженій території виявлено 27 видів наземних молюсків. 
Дослідження молюсків за типом рослинності показали, що найбагатшим видовим 
складом характеризуються агрофітоценози та узлісся, лісопарки, сквери. Кластерний 
аналіз показав найбільшу подібність видового складу наземних молюсків у аг-
рофітоценозах і лісопарках, узліссях, скверах, а також на вологих заплавних луках.  
 

УДК 595.762.12(477.62) 

СПЕКТРЫ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ ЖУЖЕЛИЦ  
(COLEOPTERA, CARABIDAE) АГРОЦЕНОЗОВ ДОНЕЦКОГО КРЯЖА 

Е. Ю. Савченко 
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина, katrinsavchenko@mail.ru 

SPECTRA OF VITAL FORMS OF CARABID BEETLES (COLEOPTERA,  
CARABIDAE) OF DONETS MOUNTAIN RIDGE AGROCOENOSES 

K. Y. Savchenko 
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine 

Жужелицы как одно из самых крупных и экологически разнообразных семейств 
отряда жесткокрылых насекомых могут служить хорошим модельным объектом для 
изучения изменений в экосистемах под воздействием антропогенных факторов. Работа-
ми И. Х. Шаровой (1974, 1981, 1982) продемонстрирована возможность использования 
спектра жизненных форм жужелиц в роли индикатора почвенно-растительных условий.  

В качестве стационаров нами выбраны антропогенно трансформированные уча-
стки, расположенные на Донецком кряже: бывший агроценоз (залежь), поля пропаш-
ных и непропашных однолетних культур (кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница), 
посевы многолетних трав (эспарцет) и лесополоса. Отлов имаго проводили в мае, ию-
ле, сентябре 2007–2008 гг. при помощи ловушек Барбера.  

В результате исследований отловлено около 8 тысяч жужелиц, принадлежащих к 
70 видам 28 родов. Основу комплекса Carabidae на всех исследованных агроценозах со-
ставляли Calathus distinguendus Chaudoir, 1846, C. halensis (Schaller, 1783), Zabrus 
tenebrioides (Goeze, 1777), Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812), H. rufipes (De Geer, 
1774), H. griseus (Panzer, 1797), H. smaragdinus (Duftschmid, 1812), Poecilus cupreus 
(Linnaeus, 1758), P. sericeus (Fischer von Waldheim, 1823), виды рода Microlestes Schmidt-
Gobel, 1846. Рассматривая спектры жизненных форм, можно отметить, что жужелицы 
исследованных агроценозов Донецкого кряжа относятся к 2 классам, 5 подклассам и 
12 группам жизненных форм. Для всех стационаров характерно преобладание предста-
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вителей класса миксофитофаги и только на посевах многолетних трав доминируют 
представители класса зоофаги, доля которых на данном участке составляет 75 %.  

Виды жужелиц из класса миксофитофаги на исследованных стационарах при-
надлежат к двум подклассам и трем группам жизненных форм. Практически на всех 
агроценозах по обилию доминировал подкласс стратохортобионтов (исключительно за 
счет большой численности Harpalus rufipes), а по видовому обилию – подкласс геохор-
тобионтов. В то же время залежь характеризуется снижением доли стратохортобион-
тов и увеличением доли геохортобионтов (43 %).  

Что касается класса зоофаги, то он представлен 3 подклассами и 9 группами 
жизненных форм. На всех исследованных стационарах основу комплекса зоофагов со-
ставлял подкласс стратобионтов. Самой многочисленной группой подкласса, домини-
рующей на всех исследованных агроценозах, являлись подстилочно-трещинные стра-
тобионты (от 5 % в лесополосе до 19 % на залежи). Напротив, доля поверхностно-
подстилочных форм не превышала 4 %. Значительное доминирование подстилочно-
почвенных стратобионтов характерно для посевов многолетних трав (44 %). Числен-
ное и видовое разнообразие подклассов эпигеобиос и геобиос было невелико. Группа 
эпигеобионтов ходящих крупных (виды рода Carabus Linnaeus, 1758) была достаточно 
многочисленной только в лесополосе и на посевах многолетних трав. На полях пропаш-
ных и непропашных культур доля представителей данной группы не превышала 2 %.  

Таким образом, для большинства рассматриваемых агроценозов характерно пре-
обладание представителей класса миксофитофаги и практически полное отсутствие 
крупных видов из класса зоофаги. Посевы многолетних трав, напротив, характеризу-
ются высоким видовым и численным обилием зоофагов, достаточно высокой удельной 
долей представителей рода Carabus. Это, вероятно, можно объяснить почвенно-
гидрологическими условиями, режимом обработки почвы и особенностями возделы-
ваемой культуры.  
 

УДК 595.423:502.4(477.63) 

ОРИБАТИДНІ КЛІЩІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ  
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСКИЙ» 

С. В. Саланжій 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна 

ORIBATID MITES OF FOREST ECOSYSTEMS  
IN THE DNIPROVSKO-ORILSKY NATURE RESERVE 

S. V. Salanzhiy 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Місцями перебування орибатидних кліщів слугує ґрунт, лісова підстилка, дерева 
(дупла), мох і лишайники, гнізда птахів і нори гризунів (Криволуцкий, 1995). 
У біогеоценозах кліщі живляться рослинними рештками, спорами та гіфами грибів, 
водоростями. Серед орибатид відома також копрофагія (Буланова-Захваткина, 1967).  

Орибатидні кліщі зустрічаються в усіх типах ґрунтів, але переважно у вологих і 
затінених місцях. Більша кількість орибатид спостерігається в лісових ґрунтах, ніж на 
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пасовищах і орних ділянках. О. Я. Башкірова (1958), яка вивчала фауну орибатид сте-
пової зони, відмітила її багатство у байрачних лісах і сильне збіднення у степу. За да-
ними О. М. Буланової-Захваткиної (1967) хвойні ліси бідніші у видовому відношенні 
порівняно з листяними. Пояснюються такі дані характером підстилки: листяна 
підстилка сприятливіша для орибатид через наявність ширшого спектру трофічних 
субстратів. Процеси гуміфікації в ній ідуть швидше, ніж у підстилці із хвої. Перева-
жання орибатидних кліщів у байрачних лісах над заплавними луками та степами 
Дніпропетровщини відмічено також у роботах М. М. Ярошенка (1980, 2000).  

Наші дослідження проведені восени 2010 року на території природного за-
повідника «Дніпровсько-Орільський», розміщеного у заплаві середньої течії р. Дніпро, 
у південно-східній частині Петриківського району і, частково, у Дніпропетровському 
районі. Площа заповідника – 3766 га. До території заповідника входить акваторія 
Дніпра шириною 50 м. Землі заповідника – реліктові останки дніпровських плавнів із 
системою боліт, озер, стариць, піщаних терас. На території заповідника відмічено 
34 різновиди ґрунтів, серед яких переважають дернові, заплавно-лучні, лучно-болотні 
та болотні ґрунти. Флора заповідника представлена 731 видом судинних рослин. Із них 
до Червоної книги України занесені 11 видів, до Європейського червоного списку – 
3 види. У межах заповідника охороняються також 64 види рослин, віднесені до 
рідкісних видів Дніпропетровської області (Антонец, 1998). На території переважають 
дубово-кленові ліси. Незначну площу займають ліси з верби білої, тополі білої, сосни 
звичайної та вільхи чорної.  

У п’яти різних біотопах заповідника відбирали ґрунт об’ємом 250 см3 у десяти-
разовій повторності. Обробку матеріалу проводили за загальноприйнятою методикою 
О. М. Буланової-Захваткиної (1967). У результаті зібрано 50 проб із яких вилучено 
383 екз. орибатидних кліщів, 88 екз. коллембол, 217 екз. гамазових кліщів.  

Максимальна чисельність орибатидних кліщів спостерігалась у ґрунтах чорно-
кленової діброви (7400 екз./м2), мінімальна – на заплавних луках (1040 екз./м2). 
У ґрунтах молодих соснових насаджень щільність орибатид складала 1200 екз./м2, у 
ґрунтах природних насаджень тополі білої – 3680 екз./м2, у багаторічних соснових на-
садженнях – 1920 екз./м2.  

Найсприятливіші умови для існування орибатидних кліщів сформовані у при-
родних ландшафтах чорнокленової діброви порівняно із заплавними луками та хвой-
ними лісами, що підтверджує результати попередніх досліджень. Отриманні дані не-
обхідно враховувати при дослідженні орибатидних кліщів у ґрунтах техногенних 
ландшафтів із подібним рослинним покривом.  
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ГІГРОПРЕФЕРЕНДУМ BEMBIDION VARIUM  
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В. О. Слинько 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна  

HYGROPREFERENDUM OF BEMBIDION VARIUM  
(CARABIDAE, COLEOPTERA) IN MODEL CONDITIONS  

V. O. Slyn’ko 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Найважливіші фактори навколишнього середовища, які значно впливають на 
життя та поведінку комах, – температура та зволоження. Найчастіше при вивченні 
відношення комах до цих факторів використовують лабораторний метод. Зручно вив-
чати ці два факти одночасно на одній виборці тварин. Але при вивченні зволоження 
небажано змінювати температуру від оптимуму як в один, так і в інший бік. Термо- та 
гігропреферендум – це експериментально визначені температура та зволоження сере-
довища, оптимальні для життєдіяльності організму. У більшості випадків середнє зна-
чення префрендуму, яке визначене в лабораторії, співпадає або наближене до умов 
природного біотопу.  

Нині накопичена достатньо велика кількість робіт про термо- та гігропреферен-
думи деяких груп комах. Серед представників Coleoptera оптимальна температура та 
зволоження вивчені для двох масових груп Carabidae (Lindroth, 1949; Ликвентов, 1949, 
1960; Thiele, Lehman, 1967; Россолимо, 1994; Россолимо, Рыбалов, 1994) і Staphylinidae 
(Lipkow, 1966; Тихомиров, Тихомирова, 1972; Тихомирова, 1973; Россолимо, Рыбалов, 
1979), а також існують роботи щодо інших груп безхребетних.  

Лабораторні дослідження гігропреферендуму проведені на масовому виді навко-
ловодних біотопів Вembidion varium (Oliver, 1795) (Carabidae, Coleoptera) у червні 2010 р. 
На основі принципів кільцевого садка та вимірювання оптимуму спокою побудована 
методика та прибор для визначення гігропреферендуму підстилкових безхребетних 
(Szujecki, 1965; Lipkow, 1966). Нині існує велика кількість модифікацій даного прибору. 
В експерименті використовували скляний ящик, градієнт зволоження субстрату в якому 
складав 10–100 %. Постійно підтримували температуру у межах +26…+27 ºС. Комах 
випускали в області середнього значення зволоження. Для визначення гігропрефе-
рендуму використовували датчики-реєстратори температури та зволоження DS 1923.  

В експерименті проведено 125 вимірювань зволоження для В. varium. У природ-
них умовах даний вид масово зустрічається в ультрагігрофільних біотопах і рідко – у 
гігрофільних. Наші експериментальні роботи підтвердили ці дані. Можна було припус-
тити, що всі дослідні жуки нададуть перевагу зоні з 99–100 % зволоженням субстрату. 
Дійсно, більшість екземплярів скупчувалась у зоні зі зволоженням 90,7–100,0 %. Але 
деякі з них зустрічались і в місцях зі зволоженням 30, 50, 75 %, це можна вважати випад-
ковим розподілом. Мінімальне значення зволоження – 32,2 %, максимальне – 100,0 %, 
оптимальне – 90–99 %. Більше 90 екземплярів із 125 надає перевагу зволоженню 97–99 %. 
Гігропреферендум можна вважати показником адаптації виду до умов зволоження 
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навколишнього середовища. Цю інформацію можна використовувати для зоологічної 
діагностики режимних характеристик ґрунтових умов.  
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SIGNIFICANCE OF NATURE RESERVATIONS FOR DIVERSITY  
|CONSERVATION OF PERIAQUATIC GROUND BEETLES 

V. O. Slyn’ko, O. Y. Pakhomov 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Навколоводні біотопи являють собою мінливі природні утворення. Для багатьох 
видів, які входять до їх складу, характерна значна лабільність біотопічного розподілу. 
У цьому розумінні до угруповань живих організмів по берегах водойм застосовують 
термін «амфіценоз». За О. Л. Бельгардом (1950), амфіценоз – таке рослинне угрупо-
вання, в якому відсутня чітка ценотична структура та існують види, що відносяться до 
різних типів рослинності.  

Навколоводні екосистеми степової зони посідають одне з перших місць за чи-
сельністю та кількістю видів турунів (Carabidae). У цій зоні бореальні та неморальні 
види, що проникають із півночі, існують у комплексі з південними фауністичними 
елементами та таксонами, характерними для засолених ґрунтів. Таким чином, навколо-
водні комплекси турунів являють собою важливі інтразональні угруповання для степо-
вої зони, що потребують охоронних заходів.  

Туруни гігрофільних біотопів характеризуються значною рухливістю, обумов-
леною мінливістю умов існування (контур берегової лінії, чисельність об’єктів жив-
лення тощо). Крилаті форми поліморфних видів у таких умовах мають перевагу 
порівняно з безкрилими. Тому для збереження та відновлення різноманіття цієї групи 
безхребетних, якій притаманні міграції, необхідне створення цілісної мережі природ-
но-заповідних територій по берегах водойм.  

Починаючи з 2004 року фахівцями Дніпропетровського національного 
університету ім. Олеся Гончара ведеться розробка проектів створення нових природно-
заповідних територій. За цей час підготовлено проекти, якими майже повністю сфор-
мовано екологічну мережу у п’яти адміністративних районах області (Павлоградсько-
му, Юр’ївському, Васильківському, Покровському та Межівському), що дало змогу 
збільшити площу природно-заповідного фонду Дніпропетровської області у 2,5 раза. 
У 2008 році розроблено проекти створення 24 ландшафтних заказників місцевого зна-
чення на території чотирьох адміністративних районів Дніпропетровської області (Ва-
сильківському, Покровському, Межівському та Юр’ївському).  

До складу екологічної мережі Дніпропетровської області входять території нав-
коловодних екосистем басейну р. Самара – природні місця існування гігрофільних 
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комплексів турунів (Carabidae). За проектами ландшафтних заказників площа цих те-
риторій у Павлоградському районі складає 16455,4 га, у Покровському – 7478,4, у 
Межівському – 4596,4, у Васильківському – 708,5 га, у Юр’ївському – 767,0 га (табл.).  

 

Таблиця. Нові об’єкти природно-заповідного фонду басейну р. Самара 

Назва ландшафтного заказника Місце розташування Площа, га 
Балка Городище 1053,6 
Балка Свідавок 793,1 
Богуславський 6875,4 
В’язівоцький 374,6 
Малотерновський 975,0 
Межиріччя 2819,0 
Тернівський 2156,4 
Троїцько-Вишневецький 681,8 
Урочище Могила Баба 

Павлоградський район 

726,5 
Березово-Вишневецький 1076,9 
Воронівський 664,4 
Річка Гайчур 1254,5 
Річка Янчур 978,4 
Старокас’янівський 

Покровський район 

3504,2 
Долина річки Бик 2758,3 
Крутоярівський 559,4 
Сухий бичок 

Межівський район 
1278,7 

Гришаї 115,9 
Річка Чаплина Васильківський район 592,6 
Варламівський Юр’ївський район 767,0 

 

Для збереження та відновлення різноманіття карабідофауни гігрофільних 
біотопів необхідне подальше включення у природно-заповідний фонд навколоводних 
амфіценозів басейну р. Самара та інших водойм.  
 

УДК 574.4:631.468 

ПОЧВЕННАЯ МЕЗОФАУНА ПРИБРЕЖНЫХ БИОТОПОВ НЕКОТО-
РЫХ ПРИТОКОВ РЕКИ ДНЕПР 

Ю. Б. Смирнов  
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина 

SOIL MESOFAUNA OF RIVERSIDE BIOTOPES OF SOME  
DNIEPER RIVER TRIBUTARIES 

Y. B. Smirnov  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

В настоящее время известно, что экологическое состояние главной водной арте-
рии Украины – р. Днепр – зависит от степени загрязнения приточной системы. Цель 
наших исследований – оценить загрязнение почв тяжелыми металлами прибрежных 
биогеоценозов малых рек, впадающих в черте г. Днепропетровск. На современном 
этапе развития различных отраслей промышленности в Днепропетровской области не 
осталось ни одной реки, которая не подвергалась бы антропогенному воздействию. 
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Нами изучены некоторые прибрежные биогеоценозы р. Орель, Самара, Мокрая Сура 
на всем протяжении русла в границах Днепропетровской области. В задачи исследова-
ний входило проведение почвенно-зоологических раскопок с последующим установ-
лением видового состава почвенных беспозвоночных, их численности, биомассы, а 
также накопление тяжелых металлов в почве и тканях животных.  

Исследования показали, что наиболее уязвимыми в плане загрязнения оказались 
экосистепы открытых ландшафтов. По сравнению с данными предыдущих 15–20 лет 
уменьшился на 20–36 % видовой состав почвенной мезофауны, что свидетельствует о 
снижении биологической активности почв. Также выявлены достоверные различия 
содержания тяжелых металлов у некоторых таксономических групп почвенных беспо-
звоночных. Наибольшее накопление тяжелых металлов в тканях животных наблюдает-
ся у поверхностно обитающих представителей сапрофильного комплекса (дождевые 
черви, двупарноногие многоножки, мокрицы и др.). Это свидетельствует о загрязнении 
почв тяжелыми металлами и перенесении элементов в более глубокие горизонты с од-
ной стороны, а с другой – переведении их в металлорганические соединения, которые 
не будут усвоены растениями.  
 

УДК 575.22+502.53 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ МУТАГЕННОЙ НАГРУЗКИ  
НА ЭКОСИСТЕМЫ В УРБАНИЗИРОВАННОМ ЛАНДШАФТЕ  

Э. А. Снегин, Е. С. Ненашева  
Белгородский государственный университет, Белгород, Россия, snegin@bsu.edu.ru 

ASSESSMENT OF MUTAGENIC PRESSURE  
ON ECOSYSTEMS IN URBANIZED LANDSCAPE  

E. A. Snegin, E. S. Nenasheva  
Belgorod State University, Belgorod, Russia 

Одним из пагубных воздействий, которое оказывает человек на окружающее 
пространство, является преднамеренное или непреднамеренное внесение в естествен-
ные сообщества генотоксичных ксенобиотиков, вызывающих изменение структуры 
или разрушение ДНК живых организмов. Последствия таких влияний предсказать не-
сложно, так как дезорганизация наследственного аппарата может вызвать цепные ре-
акции саморазрушения биоты, причем самому человеку здесь отводится роль стра-
дающей стороны. В этой связи весьма востребованными оказываются методы, диагно-
стирующие степень насыщения среды мутагенными компонентами.  

На сегодняшний день весьма чувствительным методом оценки генотоксичности 
различных веществ и материалов является метод щелочного гель-электрофореза изо-
лированных клеток (метод ДНК-комет, Comet assay), который, судя по публикациям, 
все больше используется в различных лабораториях в тестах in vitro и in vivo. Кроме 
того, постепенно появляются сведения о применении этого метода для определения 
степени мутагенной нагрузки в различных ландшафтах. В последнем случае встает 
вопрос о приемлемых организмах, которые могли бы выполнять биоиндикационную 
функцию. В качестве такого модельного объекта нами выбран наземный моллюск 
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Bradybaena (Fruticicola) fruticum Müller, 1774 (кустарниковая улитка). Выбор этого ви-
да неслучаен. Кустарниковая улитка – довольно крупный объект (ширина раковины до 
25 мм), обладает ярко выраженным полиморфизмом конхиологических и биохимиче-
ских признаков, образует многочисленные колонии, широко распространен на евро-
пейском континенте. В этой связи вид давно используется как объект мониторинга 
различных урбанизированных территорий. Немаловажным является и то, что вид явля-
ется относительно долгоживущим (до 5 лет) и малоподвижным, так как привязан своей 
биологией к определенной растительности и почвам. Все это способствует накопле-
нию в теле улиток различных поллютантов, включая и генотоксичные компоненты.  

Нами проведено пробное тестирование территории юга Среднерусской возвы-
шенности в градиенте антропогенного пресса на предмет выявления зон с повышенной 
мутагенной нагрузкой. В ряде популяций кустарниковой улитки зафиксировано по-
вышение доли поврежденной ДНК.  

Использование данного вида для обозначенных выше целей, позволит проводить 
более взвешенную экологическую экспертизу деятельности различных промышлен-
ных предприятий и объективно оценивать качество среды жизни.  
Работа выполнена при финансовой поддержке программы РНПВШ № 2.2.3.1/ 9731, РФФИ № 09-04-97513 
р_центр_а., Министерства образования и науки РФ ГК П 1050. 

 

УДК 632.951.025.8:595.77 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ  
ДЛЯ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 

М. П. Соколянская  
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа, Россия, sokolyanskaya-m@yandex.ru 

EFFICIENCY OF INSECTICIDES FOR DIPTERAN INSECT PESTS 

M. P. Sokolyanskaya  
Institute of Biochemistry and Genetics, USC RAS, Ufa, Russia 

Изучение скорости формирования устойчивости к инсектицидам разных хими-
ческих классов является актуальной проблемой, так как использование инсектицидов 
для борьбы с насекомыми, как правило, приводит к формированию устойчивости (ре-
зистентности) к используемому препарату.  

В нашей лаборатории на протяжении многих лет изучается формирование рези-
стентности насекомых к инсектицидам разных классов на комнатной мухе Musca 
domestica (Linnaeus, 1758), которая не только имеет ветеринарное и медицинское зна-
чение, но и является хорошим модельным объектом. В данной работе представлены 
результаты по изучению формирования резистентности комнатной мухи к препаратам 
из четырех классов (фосфорорганические инсектициды (ФОИ), пиретроиды, ингиби-
торы синтеза хитина (ИСХ) и микробиологические препараты).  

Фосфорорганические инсектициды быстро разлагаются в биологических средах, 
не фитотоксичны, обладают широким спектром действия против членистоногих (насе-
комых и клещей). Однако они высокотоксичны для теплокровных животных и челове-
ка. Все эти препараты действуют неизбирательно, обладают системным действием, что 
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не позволяет использовать такие препараты в жилых помещениях и на пищевых куль-
турах позже, чем за 20–30 дней до сбора урожая.  

Синтетические пиретроиды гораздо менее токсичны для человека, чем преды-
дущая группа пестицидов, но более токсичны для насекомых и клещей. Они не накап-
ливаются в пищевых цепях, быстро распадаются до малотоксичных веществ в почве, 
не фитотоксичны. К преимуществам пиретроидов относятся и низкие нормы расхода 
по действующему веществу.  

Ингибиторы синтеза хитина (ИСХ) обладают активностью при кишечном и кон-
тактном действии, особенно на личинок младших возрастов. При действии на личинок 
нарушаются процессы хитинообразования, при действии на имаго нарушается репро-
дукция насекомых. Препараты низкотоксичны для теплокровных животных, рыб, полез-
ных насекомых, не накапливаются в пищевых цепях, быстро разлагаются в почве и воде.  

Бактериальные инсектицидные препараты не обладают контактным действием, 
более специфичны и активны, кратность их применения значительно меньше, чем хи-
мических средств. Препараты практически безвредны для теплокровных и человека, их 
можно применять непосредственно перед сбором урожая. Фосфорорганические инсек-
тициды и пиретроиды действуют на взрослых насекомых и являются имагоцидами, 
ИСХ и бакпрепараты активнее против личинок насекомых и являются ларвицидами.  

Наши исследования проводились на имаго и личинках III возраста комнатной 
мухи. Для изучения формирования резистентности мух чувствительной (S) линии 
Cooper разделили на группы и каждую группу селектировали соответствующим инсек-
тицидом. Селекцию препаратами проводили на имаго методом пролива (для ФОИ и 
пиретроида) и на личинках путем добавления их в корм (для ИСХ и бакпрепарата). 
Стаканчики с личинками содержали при +25 °С, учет проводили после вылета имаго. 
Критерием чувствительности имаго мух к имагоцидам служила смертельная концен-
трация, приводящая к гибели 50 % особей (СК50, %). Исходя из массы имаго мух, под-
вергнутых обработке ФОИ и пиретроидом, рассчитывали величины смертельной дозы 
СД50 (мкг/г живой массы). Критерием чувствительности личинок мух к ларвицидам 
служила эффективная концентрация, приводящая к гибели 50 % особей (ЭК50, %). Сте-
пень приобретенной устойчивости личинок комнатной мухи характеризовали показа-
телем резистентности (ПР), который представляет собой отношение СД50 (ЭК50) устой-
чивой линии к СД50 (ЭК50) чувствительной линии. Показатель резистентности меньше 
10 указывает на природную устойчивость организма (в пределах нормы реакции), пре-
вышение этого значения свидетельствует о наличии процесса формирования рези-
стентности.  

Резистентность к фосфорорганическому препарату фоксиму развивалась до-
вольно медленно: даже в 30-м поколении ПР = 4,8. Таким образом, эту линию только 
условно можно назвать резистентной. К пиретроиду фенвалерату устойчивость разви-
валась намного быстрее, и в 30-м поколении ПР = 32,6. На протяжении первых 
20 поколений резистентность к микробиологическому препарату битоксибациллину 
(БТБ) у личинок комнатной мухи увеличилась незначительно (ПР = 5,12). Затем про-
изошло скачкообразное увеличение резистентности: в 30-м поколении ПР = 12,56. 
В начале селекции ингибитором синтеза хитина хлорфлуазуроном наблюдалось, в от-
личие от предыдущих препаратов, незначительное увеличение чувствительности ком-
натных мух к селектанту (ПР = 0,74 в 6-м поколении). Это повышение чувствительно-
сти к селектанту обусловлено, по-видимому, снижением защитных свойств организма. 
При дальнейшей селекции показатель резистентности увеличился незначительно.  
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Несмотря на увеличение концентрации селектанта в 9,3 раза за 30 поколений ПР воз-
рос только в 1,55, то есть остался в пределах нормы реакции организма насекомого.  

По степени увеличения токсичности для теплокровных и окружающей среды 
исследованные препараты располагаются следующим образом: хлорфлуазурон (ИСХ) 
– битоксибациллин (бакпрепарат) – фенвалерат (пиретроид) – фоксим (ФОИ). По ско-
рости формирования резистентности у комнатной мухи они располагаются несколько 
иначе: хлорфлуазурон – фоксим – битоксибациллин – фенвалерат. На основе прове-
денных исследований можно сделать вывод, что наиболее целесообразно применять в 
практике борьбы с вредными насекомыми инсектициды из класса ингибиторов синтеза 
хитина и микробиологические препараты.  
 

УДК 595.42:591.4 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ  

С. И. Сухарева, Ф. Е. Четвериков  
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург, Россия, s_sukhareva@mail.ru, philipp-chetverikov@yandex.ru 

MAIN STEPS AND WAYS  
OF MORPHOLOGICAL EVOLUTION OF ERIOPHYOID MITES  

S. I. Sukhareva, P. E. Chetverikov  
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia  

Надсемейство Eriophyoidea Nalepa, 1898 (четырехногие клещи) – группа высоко-
специализированных микроскопических фитопаразитов (150–300 мкм), морфологиче-
ски резко отграниченная от других таксонов акариформных клещей. К настоящему 
времени описано около 4300 видов, большая часть которых свободноживущие (Amrine 
et al., 2003). Четырехногие клещи питаются соком клеток наземных вегетативных и 
генеративных органов высших растений. Некоторые виды способны вызывать образо-
вание галлов, а также переносить фитопатогенные вирусы.  

Для четырехногих клещей характерны следующие особенности, показывающие 
их тесную связь с растениями: a) высокая специализация к кормовым растениям и на-
личие большого количества близких видов клещей, обитающих на близкородственных 
видах растений-хозяев; б) способность четырехногих клещей вызывать характерные 
для них новообразования (галлы, войлочки, разрастания почек и т. д.); в) согласован-
ность жизненных циклов клещей и сезонных изменений в жизни их растений-хозяев; 
г) коэволюционные преобразования, прослеживающиеся на разных таксономических 
уровнях (Багнюк и др., 1998). При рассмотрении морфологии надсемейства 
Eriophyoidea можно выделить две основные тенденции.  

(1) Удержание плезиоморфных признаков (vi, ve, c1, φ, длинные сперматеки) ха-
рактерно для клещей реликтового семейства Phytoptidae Murray, 1877, связанных с фи-
логенетически древними таксонами Magnoliophyta. При этом фитоптиды с разных по-
рядков растений (Pinales, Poales, Arecales) имеют разные наборы плезоморфных при-
знаков. Полная утрата плезиоморфий характерна для клещей более молодых семейств 
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Eriophyidae Nalepa, 1898 и Diptilomiopidae Keifer, 1944, обильно представленных на 
эволюционно продвинутых группах высших растений.  

(2) Соответствие габитуса клещей их образу жизни проявляется в том, что все 
эриофиоидеи, независимо от наличия плезиоморфий, разделяются на два морфотипа: 
червеобразные равнокольчатые и компактные разнокольчатые формы. Равнокольчатые 
клещи имеют одинаковое количество дорсальных и вентральных полуколец опистосо-
мы и живут преимущественно внутри разнообразных убежищ на растениях (почки, 
галлы и др.). Разнокольчатые клещи имеют неравное количество дорсальных и вен-
тральных полуколец (за счет сокращения числа дорсальных) и, как правило, ведут сво-
бодный образ жизни на поверхности листьев.  

Первая (1) тенденция показывает связь с филогенией растений, когда морфоло-
гические перестройки у клещей следуют за дивергенцией крупных таксонов их расте-
ний-хозяев, а вторая (2) является результатом адаптациогенеза группы в ходе эволю-
ции и не имеет явной связи с филумами растений. Данные, накопленные нами в ходе 
многолетних исследований, позволили сделать следующие предположения, касающие-
ся возможных путей и факторов морфологической эволюции Eriophyoidea.  

В начале становления группы четырехногих клещей как паразитов растений их 
эволюция следовала за эволюцией растений-хозяев, что подтверждается морфологиче-
скими перестройками, которые хорошо прослеживаются в семействе Phytoptidae. При 
рассмотрении морфологии клещей эволюционно подвинутых семейств Eriophyidae и 
Diptilomiopidae картина усложняется и становится более запутанной. Некоторую связь 
отдельных групп эриофиоидей с филогенией растений можно обнаружить и на видах 
клещей, утративших плезиоморфии, если при этом учитывать биогеографические и 
филогенетические данные по их растениям-хозяевам. Например, в ходе комплексного 
исследования четырехногих клещей со злаков (Сухарева, 1992) выяснено, что в разных 
географических районах на сформировавшихся там трибах злаков происходило фор-
мирование разных групп видов рода Aceria K., 1944.  

Наряду с длительной эволюцией клещей, жестко связанных с определенными 
растениями-хозяевами, нельзя исключать возможность перехода клещей на несвойст-
венные им виды растений, которые в течение долгого времени входили в одни и те же 
фитоценозы. Вероятность такой смены хозяев повышается благодаря их совместному 
произрастанию в течение целых геологических периодов. Например, виды родов 
Betula (береза) и Alnus (ольха) были в числе основных лесообразователей бореальной 
области примерно с мелового периода (Мейен, 1987). С этих растений известны два 
близких вида клещей-галлообразователей: Eriophyes lissonotus (Nal., 1892) с березы и 
E. laevis (Nal., 1919) с ольхи. Возможно, эти виды происходят от общего предка, оби-
тавшего на березовых еще до дивергенции родов Betula и Alnus. Однако какой-то один 
из этих двух видов клещей мог перейти с ольхи на березу (или наоборот), морфологи-
чески трансформироваться и дать новый репродуктивно изолированный вид.  

Отдельные этапы эволюции клещей могли проходить и без сколько-нибудь замет-
ных морфологических преобразований на одном растении-хозяине при занятии на нем 
новых экологических ниш. Примером тому могут служить виды рода Acalitus K., 1965 на 
березе и ольхе. Два близких вида (A. longisetosus (Nal., 1892) и A. brevitarsus (Fockeu, 
1890)) вызывают на этих растениях однотипные войлочки, но на березе есть и третий вид 
A. calycophthirus (Nal., 1891), близкий к вышеупомянутым, который вызывает совсем 
другое новообразование – разрастание и пролиферацию почек годичных побегов.  
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Раньше нами было высказано предположение о том, что основной путь эволю-
ции такой узкоспециализированной группы, как четырехногие клещи, – это неодно-
кратные переходы от скрытого к открытому образу жизни и наоборот, сопровождаю-
щиеся сменой габитуса (Багнюк и др., 1998). Однако это – чисто абстрактная схема 
(хотя и не лишенная доказательств), не объясняющая, каким именно образом могли 
происходить такие преобразования, и каковы побудительные причины, воздейство-
вавшие на изменение клещами их биологических особенностей. Интересно, что у мно-
гих видов четырехногих клещей наблюдается диморфизм самок – имеются летние 
(протогинные) и зимние (дейтогинные) формы, причем морфологические различия 
между ними сходны с различиями между скрытоживущими и открытоживущими ви-
дами клещей. Таким образом, изначально заложенная у многих видов способность к 
полиморфизму может открывать дальнейший путь к адаптивной радиации.  

Примером возможного перехода от скрытого к открытому образу жизни с при-
обретением нового габитуса может служить наличие на пырее Elytrigia repens (L.) двух 
близких видов клещей: открытоживущего Aculodes mckenziei (K., 1944) и скрытожи-
вущего Aceria agropyronis K., 1960. Молодые стадии этих видов практически не разли-
чаются, а взрослые особи имеют лишь незначительные габитуальные различия.  

Вероятно, видообразование у клещей может проходить и на одном растении-
хозяине, когда скрытоживущие виды дают начало открытоживущим, а те, в свою оче-
редь, скрытоживущим. При переходе от открытого к скрытому образу жизни у клещей 
может появиться способность вызывать повреждения. Косвенным доказательством 
могут служить виды, сохранившие габитус открытоживущих форм, но вызывающие 
повреждения. Таковы, например, близкие виды с земляники (S. ambulans Chetverikov, 
2009 и S. setiger (Nal., 1894), первый из которых живет свободно на поверхности листь-
ев, а второй образует галлы) или галлообразующие виды рода Aculus K., 1959 с ив 
(A. tetanothrix (Nal., 1889) и A. craspedobius (Nal., 1925)).  

Можно сделать вывод, что смена одного типа габитуса другим могла происхо-
дить неоднократно в разных филогенетических линиях четырехногих клещей, незави-
симо от эволюционных тенденций их растений-хозяев. Такого рода эволюционные 
преобразования не могут вывести эту группу за рамки присущих ей стандартов. Един-
ственным примером поступательного направления эволюции продвинутой группы че-
тырехногих клещей может служить семейство Diptilomiopidae, морфологические пре-
образования в котором (в первую очередь, значительное удлинение гнатосомы) привели 
его представителей к принципиально новому типу питания: от высасывания содержимо-
го эпидермальных клеток к питанию соком клеток паренхимы. Переход к новому спосо-
бу питания позволил некоторым диптиломиопидам расширить круг растений-хозяев 
(например, Rhyncaphytoptus ulmivagrans K., 1939 встречается не только на своих основ-
ных хозяевах – вязах, но и на березах). Однако в этом семействе возможен возврат к 
прежнему типу питания: среди диптиломиопид есть виды с вторично укороченными хе-
лицерами, утратившие способность питаться соком паренхимных клеток, но сохранив-
шие характерную для всего семейства форму тела и гнатосомы (Cухарева и др., 2004).  

К диптиломиопидам очень близки по своему габитусу и образу жизни виды рода 
Nalepella K., 1944, принадлежащие к семейству Phytoptidae. Наличие этого рода – яр-
кий пример параллелизма, показывающий, что морфологические изменения, связан-
ные с переходом к новому образу жизни не уникальны, и могли осуществляться неод-
нократно в разных группах четырехногих клещей. Возможно, и само семейство 
Diptilomiopidae не является монофилетическим. В пользу этого предположения говорит 
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тот факт, что циркумбореальные и юго-восточноазиатские виды этого семейства разли-
чаются по целому ряду признаков, в том числе адаптивных. В частности, удлинение ко-
нечностей, коррелятивно связанное с увеличением гнатосомы, в той и в другой группе 
достигается за счет удлинения разных члеников конечностей (Сухарева и др., 2004).  

Таким образом, морфологические преобразования в надсемействе Eriophyoidea в 
процессе эволюции оказываются крайне ограниченными. В их основе лежат много-
численные реверсии и параллелизмы. Дальнейшее изучение особенностей эволюции 
четырехногих клещей требует применения молекулярных методов. Определенную 
сложность на этом пути представляет большое количество пара- и полифилетических 
таксонов в системе Eriophyoidea, что затрудняет выбор видов для секвенирования ДНК 
и построения молекулярной филогении надсемейства. При этом для реконструкции 
филогении Eriophyoidea еще не до конца исчерпаны методы классической сравнитель-
ной морфологии. Перспективными могут оказаться не проводившиеся ранее исследо-
вания постэмбрионального развития четырехногих клещей, а также более детальное 
изучение особенностей рецентных форм.  
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Одним із найважливіших завдань сучасної екології є встановлення взаємо-
зв’язків між різними компонентами природних угрупувань і використання їх для оцін-
ки сучасного стану екосистем. Суттєва роль ногохвісток і кліщів у процесах ґрунто-
утворення зумовлена їх широким розповсюдженням, значною щільністю та біомасою, 
таксономічним багатством і швидкою зміною генерацій. Ці групи тварин – одні з 
провідних у сапротрофному комплексі біоти ґрунтів. Дослідження проводили з метою 
встановлення видового різноманіття ногохвісток і кліщів у регіоні Аргентинського 
архіпелагу поблизу УАС «Академік Вернадський».  

У тезах вперше наведено дані щодо видової представленості ногохвісток і кліщів 
острову Ірізар, що входить до складу північних островів Аргентинського архіпелагу. 
Проби відбирали із трьох точок по два рази під час 12 УАЕ 2007–2008 рр.: № 1 – 
S 65°13.228’, W 64°11.798’; № 2 – S 65°13.223’, W 64°11.807’; № 3 – S 65°13.219’,  
W 64°11.930’. Розміри проб моху з ґрунт-субстратом були стандартні (10x10 см, висота – 
1 см), а вага варіювала залежно від ступеня зволоженості (20–58 г). Розгляд проводили 
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за допомогою повного ручного розбору проби під бінокуляром за допомогою загаль-
ноприйнятих методик.  

У межах точки № 1 відмічено представників двох видів ногохвісток: Cryptopygus 
antarcticus Willem, 1901, Friesea grisea Schäffer, 1891. Чітко вираженим домінантом за 
щільністю були представники кріптопігуса. Кліщі представлені двома видами: 
Alaskozetes antarcticus (Michael, 1903), Gamasellus racovitzai (Trouessart, 1903). Перева-
жали за щільністю представники аласкозетеса, хоча слід відмітити, що третю частину її 
склали тритонімфи. У межах точки № 2 відмічено представників тих же двох видів 
ногохвісток: C. antarcticus і F. grisea. Щільність у них була майже однакова з незнач-
ним переважанням кріптопігуса. Кліщів відмітили чотири види: A. antarcticus, 
G. racovitzai, Halozetes belgicae (Michael 1903) і Stereotydeus villosus (Trouessart, 1902). 
Домінували за щільністю представники аласкозетеса. У межах точки № 3 знайдено 
тільки один вид ногохвісток (C. antarcticus) і два види кліщів (H. belgicae і S. villosus). 
Переважали за щільністю представники стереотідіуса.  

Таким чином, у межах о. Ірізар відмічено два види ногохвісток і чотири види 
кліщів. При цьому за кількісними показниками в межах острова серед ногохвісток 
домінували C. antarcticus, а серед кліщів – A. antarcticus.  
Автори висловлюють подяку Національному антарктичному науковому центру за всебічну підтримку проведених 
досліджень. 
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Жуки-стафілініди (Staphylinidae Latreille, 1802) – одна з найчисленніших родин 
ряду твердокрилих (Coleoptera), світова фауна об’єднує понад 48 000 видів (Newton et 
al., 2005). Фауністичні списки стафілінід України включають близько 1000 видів (Ни-

mailto:faly07@mail.ru
mailto:grandmeadow@zp.ukrtel.ne


ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 224

китенко, Петренко, 1992). Представники родини зустрічаються у більшості наземних 
біотопів, виступаючи в ролі зоофагів і деструкторів органічних речовин. На території 
НПП «Великий Луг» і взагалі у Запорізькій області зазначена група не досліджувалася. 
Інвентаризація компонентів біорізноманіття – невід’ємна складова комплексного 
дослідження територій, особливо тих, які мають охоронний статус.  

НПП «Великий Луг» засновано у 2006 р., загальна площа парку становить 
16756 га. Його територія включає частину Каховського водосховища з групою островів 
Великі та Малі Кучугури, ділянку берегової лінії в районі с. Скельки – м. Дніпрорудне, 
урочища Маячанська Балка та Білозірське.  

Матеріал, що став основою публікації зібрано у період із травня по вересень 
протягом 2010–2011 рр. Комах збирали за загальновідомими методиками ентомо-
логічних досліджень: ручний збір, пастки Барбера та пастки з принадами. У сутінках 
жуків приваблювали світлом ртутно-вольфрамової лампи (500 Вт).  

Як домінанти у підстилці листяних лісових біогеоценозів урочищ Маячанська 
Балка та Басанька, які масово потрапляли до ґрунтових пасток, відмічені Drusilla 
canaliculata (Fabricius, 1787), Gabrius osseticus (Kolenati, 1846), Ocypus nitens (Schrank, 
1781), Philonthus succicola Thomson, 1860, Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798, 
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775), Tasgius globulifer Foucroz, 1785, Xantholinus 
distans Mulsant et Rey, 1853, X. tricolor (Fabricius, 1787).  

На пасовищах в екскрементах великої рогатої худоби виявлено ряд ко-
пробіонтних видів: Emus hirtus (Linnaeus, 1758), Ontholestes tesselatus (Geoffroy, 1785), 
Рhilonthus corruscus (Gravenhorst, 1802), Ph. spinipes Sharp, 1874.  

На трупах загиблих тварин зафіксовані Aleochara curtula (Goeze, 1777), A. tristis 
Gravenhorst, 1806, Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787).  

Найбільшу кількість видів вдалось виявити у зборах на світло: Achenium 
depressum (Gravenhorst, 1802), Aleochara intricata Mannerheim, 1830, Anotylus rugosus 
(Fabricius, 1775), Dacrila fallax (Kraatz, 1856), Gabrius suffragani Joy, 1913, Leptobium 
gracile (Gravenhorst, 1802), Lithocharis nigriceps (Kraatz, 1859), Nehemitropia lividipennis 
(Mannerheim, 1830), Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806), Oxytelus piceus (Linnaeus, 
1767), Paederus fuscipes Curtis, 1840, Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810), 
Ph. rectangulus Sharp, 1874, Ph. salinus Kiesenwetter, 1844, Ph. discoideus (Gravenhorst, 
1802), Scopaeus debilis Hochhuth, 1851, S. laevigatus (Gyllenhal, 1827), Tachyporus 
hypnorum (Fabricius, 1775), Tetartopeus terminatum (Gravenhorst, 1802).  

Результати дослідження видового складу стафілінід НПП «Великий Луг» пока-
зали високий ступінь видового різноманіття родини на територіях, що охороняються й 
у регіоні в цілому. Уперше для фауни парку виявлено 33 види стафілінід, що належать 
до 5 підродин (Aleocharinae, Oxytelinae, Paederinae, Staphylininae, Tachyporinae). Серед 
виявлених видів – один (Emus hirtus (Linnaeus, 1758)) занесений до Червоної книги Ук-
раїни (1994, 2009) і потребує особливої охорони.  
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ТЕРИТОРІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПАРКІВ ТЕРНОПОЛЯ  

М. М. Федоряк, В. М. Вота  
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,  
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SOIL SURFACE MESOFAUNA OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
AND CITY PARKS OF TERNOPIL’ 

M. M. Fedoriak, V. M. Vota  
J. Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 

Значна кількість публікацій доводить високу чутливість герпетобіонтів до змін 
стану довкілля та перспективність їх використання у біомоніторингових дослідженнях. 
Мета цієї роботи – встановити таксономічну структуру (на рівні таксонів високих ран-
гів) і динамічну щільність мезофауни поверхні ґрунту екосистем різних класів гемеро-
бності м. Тернополь. Збір матеріалу проводили з першої половини травня до першої 
половини червня 2010 р. з використанням пасток Барбера. Загальна експозиція на те-
риторії парків складала 924 пастко-доби, а зелених масивів промислової зони – 
1764 пастко-доби. Досліджували мезофауну поверхні ґрунту умовно контрольних зе-
лених масивів м. Тернополь (ППСПМ «Національного Відродження», ППСПМ «Ста-
рий парк» і сквер по вул. Текстильній), а також зелених масивів промислових 
підприємств міста (ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ВАТ «Текстерно», 
ТОВ «Домобудівник»).  

 

Таблиця. Динамічна щільність (екз./10 пастко-діб) і розподіл мезофауни поверхні ґрунту  
досліджених екосистем м. Тернополь  

Зелені масиви підприємств Умовно контрольні зелені масиви Систематична група Ор ТеТ Дбуд TК1 TК2 TК3 
Lumbricimorpha + + + + + + 
Geophila 11,9 14,1 9,6 2,9 4,1 1,8 
Isopoda 6,1 21,9 8,6 3,6 1,4 + 
Opiliones 0 0 0 + + 0 
Araneae 8,9 6,1 3,1 3,0 4,0 1,9 
Acari 0 0 0 0 + 0 
Lithobiomorpha 0 0 + 0 + 0 
Juliformia + 0 2,7 + 1,4 + 
Collembola 1,3 + 0 + + 0 
Orthoptera + + + 0 0 + 
Hemiptera + + 4,8 + + + 
Homoptera 1,4 0 0 0 + + 
Coleoptera 6,6 4,1 3,7 2,4 5,6 2,8 
Diptera + + + + + + 
Hymenoptera 21,8 15,7 13,1 10,0 3,4 15,7 
Lepidoptera 0 + + 0 0 0 

Примітки: + – динамічна щільність менше 0,1 екз./10 пастко-діб, 0 – представників не виявлено; ТК1 – Сквер по 
вул. Текстильна, ТК2 – ППСПМ «Національного Відродження», ТК3 – ППСПМ «Старий парк», Ор – ВАТ “Терно-
пільський радіозавод «Оріон»”, ТеТ – ВАТ «Текстерно», Дбуд – ТОВ «Домобудівник».  
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На досліджених територіях Тернополя виявлено представників не менше, ніж 
шістнадцяти рядів. Opiliones і Acari обліковані лише на територіях досліджених умов-
но контрольних зелених масивів, тоді як поодинокі представники Lepidoptera – тільки 
на територіях промислових підприємств. Щільність (у тому числі й динамічна 
щільність) угруповань і популяцій тварин певних систематичних груп, належить до 
показників, які успішно застосовуються для біомоніторингу територій (Криволуцкий и 
др., 1983; Кузнецова, 1997). Встановлено зниження динамічної щільності представ-
ників 4 рядів на території підприємств, порівняно із дослідженими парками м. Терно-
поль; для представників 12 рядів показано збільшення усередненої динамічної 
щільності на території підприємств, порівняно із парками міста (табл.).  

Постійні та масові компоненти герпетобію досліджених екосистем м. Тернополь – 
Geophila, Isopoda, Araneae, Coleoptera, Hymenoptera. При цьому для всіх перелічених 
рядів показано збільшення усередненої динамічної щільності на територіях зелених 
зон підприємств порівняно із дослідженими парками Тернополя. Аналіз літературних 
джерел показав, що окремі показники Hymenoptera та Geophila давно застосовуються у 
біоіндикаційних дослідженнях (Антонов, 2008; Блинова, 2010; Сверлова и др., 2006), 
тоді як Acari та Araneae лише знаходять застосування у системі біомоніторингу (Мела-
муд, 1994; Прокопенко, 2000; Федоряк із співавт., 2008–2011).  
 

УДК 595.75:502.4 

ИЗМЕНЕНИЕ ХОРОЛОГИЧЕСКОЙ (ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ)  
СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HEMIPTERA)  

В ПРОЦЕССЕ АВТОГЕНЕЗА ЦЕЛИННОЙ СТЕПИ  
ЗАПОВЕДНИКА «АСКАНИЯ-НОВА»  

В. Н. Хоменко  
Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины,  

Киев, Украина, xomenko@izan.kiev.ua 

CHANGE OF CHOROLOGICAL (GEOGRAPHICAL) STRUCTURE  
OF HEMIPTERANS DURING AUTOGENESIS  

OF VIRGIN STEPPE IN THE «ASKANIA-NOVA» RESERVE  

V. N. Khomenko  
Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Современные исследования хорологической структуры сообществ животных 
особенно актуальны в связи с антропогенным прессом на окружающую среду. Степи 
Украины почти полностью распаханы. Степные фаунистические комплексы сохрани-
лись либо на неудобьях либо в заповедниках и заказниках. Последние также подвер-
жены воздействию человека, так как окружены различными сельхозугодиями. В ан-
тропогенно-трансформированной фауне искажаются соотношения между хорологиче-
скими (географическими) группами, которое можно понять, изучая аборигенную фау-
ну охраняемых территорий.  

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» (11 054 га), располагающийся в наибо-
лее сухой части Причерноморской низменности, представляет собой эталонный уча-
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сток бедноразнотравных типчаково-ковыльных степей и расположен в Восточноевро-
пейской провинции Евразиатской степной подобласти на территории Древнего Среди-
земья. Биогеографическая терминология приведена по работам А. А. Петрусенко 
(1975) и В. Г. Пучкова (1961, 1962, 1969, 1974, 1986). Исследования 1982–1987 гг. поч-
венно-подстилочной энтомофауны типчаково-ковыльной степи заповедника «Аска-
ния-Нова» позволили выявить 80 видов полужесткокрылых (Heteroptera) из 11 се-
мейств: Nabidae (7 видов), Anthocoridae (2), Tingidae (8), Reduviidae (2), Berythidae (3), 
Lygaeidae (33), Coreidae (9), Rhopalidae (3), Cydnidae (3), Scutelleridae (2), Pentatomidae 
(8). Сбор материала проводили с помощью биоценометрических проб, площадью 0,25 
м2 в типчаковой, ковыльной и разнотравной растительных ассоциациях целинной сте-
пи. Всего взято 384 пробы. Зоогеографическое разнообразие жесткокрылых рассчита-
но по Шеннону-Уиверу, а выравненность – по Пиелу (Емельянов, 1999).  

Хорологическая (географическая) структура Heteroptera типчаково-ковыльной 
степи рассмотрена в соответствии с сукцессионым рядом: типчаковая степь (54 вида) → 
ковыльная степь (57 видов) → разнотравная степь (36 видов). По классификации 
В. С. Ткаченко (1993) сукцессий степной растительности в условиях абсолютно запо-
ведного режима, изучаемый сукцессионый ряд отображает вторую, третью демутаци-
онные и пятую резерватную стадии. Особенностью сукцесионных процессов в услови-
ях «Аскания-Нова» является то, что демутационные стадии имеют несколько иной по-
рядок: ковыльная степь → типчаковая степь (Веденьков, Веденькова, 1998).  

По типу ареалов гетероптерофауну типчаково-ковыльной степи можно отнести к 
9 зоогеографическим комплексам, объединяющих 14 групп (табл.). Наиболее распро-
странены виды средиземноморского (29 видов) и евро-сибирского (21 вид) комплек-
сов. Среди средиземноморских видов доминировали общесредиземноморские (23 ви-
да). Определенную роль (несколько меньшую) играл также и европейский комплекс 
(14 видов). Видовое богатство в сукцесионном ряду уменьшается, а зоогеографическое 
разнообразие и выравненность увеличиваются. Видовое богатство рассчитано с учетом 
площади сбора материала (Уиттекер, 1980). Видовое богатство полужесткокрылых в 
процессе автогенеза увеличивается в европейском, среднеазиатском, транспалеаркти-
ческом и уменьшается в европейско-средиземноморском комплексах. Средиземномор-
ский комплекс на стадии типчаковой степи несколько уменьшается, но на стадии раз-
нотравной степи снова увеличивается. В евро-сибирском комплексе наблюдается об-
ратная картина. Высокая таксономическая емкость экосистем связана не только с раз-
нообразием трофического, но и пространственного ресурса.  

По численности в гетероптерофауне ковыльной и разнотравной степи домини-
ровал средиземноморский комплекс (42–69 %), в типчаковой степи этот комплекс был 
соизмерим с евро-сибирским (до 23–26 %). В средиземноморском комплексе значи-
тельную роль играют восточносредиземноморские и общесредиземноморские виды. 
В сравнении с ковыльной степью численность видов средиземноморского комплекса в 
типчаковой степи уменьшается, а в разнотравной – значительно увеличивается. Проти-
воположную картину в динамике сукцессионых процессов имеем в евро-сибирском 
комплексе. В процессе сукцессии транспалеарктический комплекс видов увеличивает-
ся, а европейский и европейско-средиземноморский уменьшаются. Неоднозначная 
картина в динамике численности видов: в типчаковой степи численность самая низкая 
(7,95 экз./м2), в то время как в ковыльной (18,74 экз./м2) и разнотравной (17,53 экз./м2) 
степи вдвое больше. Тем не менее, зоогеографическое разнообразие и выравненность с 
учетом численности видов в процессе автогенеза степи уменьшается.  
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По биомассе на всех стадиях автогенеза степи преобладал средиземноморский 
комплекс (65–83 %), который немного уменьшается в процессе сукцессии. С другой 
стороны несколько увеличивается евро-сибирский комплекс (с 5,6 до 11,0 %). Другие 
зоогеографические комплексы не значительны. Биомасса в процессе сукцессии 
уменьшается, а зоогеографическое разнообразие с учетом биомассы видов в целом 
увеличивается.  

 

Таблица. Богатство, численность и биомасса зоогеографических групп  
полужесткокрылых (Heteroptera) целинной степи заповедника «Аскания-Нова»  

Ковыльная степь Типчаковая степь Разнотравная степь Географические 
комплексы и группы число 

видов экз./м2 мг/м2 число 
видов экз./м2 мг/м2 число 

видов экз./м2 мг/м2 

Голарктический: 
полизональный 2 0,23 1,54 2 0,19 0,94 1 0,36 2,87 

Транспалеарктический: 
полизональный 1 0,15 1,06 1 0,16 1,06 1 0,60 4,06 

Евро-сибирский 14 2,42 19,63 15 1,87 13,53 7 1,02 11,34 
Европейский: 
Общеевропейский 2 0,95 4,06 3 0,22 1,14 3 0,36 0,66 

Среднеевропейский 6 2,96 3,93 5 0,88 0,95 6 1,56 3,43 
Южноевропейский 1 0,03 0,03 1 0,05 0,02 – – – 
Европейско-
средиземноморский 3 0,69 6,99 2 0,13 0,90 1 0,06 0,42 

Средиземноморский: 
Общесредиземноморский 18 3,46 28,10 14 1,04 6,45 9 4,78 15,49 

Древнесредиземноморский – – – – – – 1 0,06 0,60 
Восточно-
средиземноморский 4 4,46 265,09 2 1,07 96,09 3 7,17 51,34 

Средиземноморско-
понтийский 1 0,14 0,43 1 0,05 0,15 – – – 

Евразиатско-степной: 
Общестепной 1 0,09 0,07 – – – – – – 

Восточностепной – – – 1 0,02 0,00 – – – 
Среднеазиатский – – – 1 0,11 0,04 1 0,18 1,08 
Ареал неясен 4 3,16 19,41 6 2,16 4,91 3 1,38 12,48 

Всего: 57 18,74 350,33 54 7,95 126,17 36 17,53 103,76 
Разнообразие (H’) 2,88 2,81 1,40 2,98 2,81 1,34 3,01 2,40 2,31 
Выравненность (E) 0,80 0,78 0,39 0,81 0,76 0,36 0,87 0,69 0,67 
Индекс Уитеккера 11,11 – – 9,88 – – 8,85 – – 

 

Таким образом, в целинной степи в почвенно-подстилочной ярусе заповедника 
«Аскания-Нова» в типчаковых, ковыльных и разнотравных растительных ассоциациях, 
отражающих разные стадии сукцессии степи выявлено 80 видов полужесткокрылых из 
11 семейств. Наиболее распространенными являются виды средиземноморского, евро-
сибирского и европейского комплексов, доминируют общесредиземноморские, евро-
сибирские и среднеевропейские виды. В процессе автогенеза степи видовое богатство 
и биомасса гетероптерофауны уменьшается, а зоогеографическое разнообразие по 
этим показателям увеличивается. По численности зоогеографическое разнообразие в 
процессе автогенеза степи уменьшается. Сама же численность видов на разных стади-
ях сукцессии неоднородна, хотя переход от демутационных стадий к резерватным в 
среднем сопровождается повышением численности. Значительную роль по численно-
сти и биомассе играют также восточносредиземноморские виды.  
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НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
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DOMINANT SPECIES OF ANTS (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)  
OF N. N. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL GARDEN IN KYIV  

V. N. Khomenko, S. Y. Ledenev  
*Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

**N. N. Grishko National Botanical Garden NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

В современных условиях интенсивной деградации естественных биотопов, по-
явления больших площадей трансформированных ландшафтов и усиленного антропо-
генного пресса сообщества животных вынуждают приспосабливаться к новым услови-
ям среды. В условиях урболандшафта такими территориями являются ботанические 
сады и парки, так как, будучи охраняемыми, они сохраняют еще черты естественных 
ландшафтов (часто интродуцированных). Освоение и приспособление к новым усло-
виям среды становится главной задачей аборигенной фауны. Охраняемые урболанд-
шафты являются экологическими «коридорами», способствующими активному про-
никновению видов на новые территории.  

Муравьи встречаются практически во всех наземных экосистемах, играют раз-
личную функциональную роль, будучи карпофагами, падальщиками и хищниками. 
Это, как правило, наиболее массовая группа насекомых, составляющая 10–20 % общей 
биомассы наземных животных. Строя свои гнезда в почве, муравьи обеспечивают ее 
перемещение, удобрение и аэрацию, то есть участвуют в почвообразовательных про-
цессах. Поселяясь в древесине или в старых пнях, они способствуют механическому 
разрушению мертвой древесины, ускоряя процесс разложения. Муравьи стимулируют 
расселение многих видов растений, особенно в степных и пустынных районах. Причем 
в распространении семян участвуют не только виды, питающиеся семенами. Муравьи 
являются важными звеньями в пищевых цепях как хищники (регулируя численность 
насекомых-вредителей), собиратели и потребители мертвых останков мелких беспо-
звоночных. Сами они служат пищей других животных. Эти насекомые наиболее при-
способлены к освоению новых территорий в условиях урболандшафта.  

Материал собирали (ручной сбор) в июле 2008 года во время энтомологических 
экскурсий. Маршрут экскурсий максимально охватывал различные биотопы и флори-
стические комплексы национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко.  

В результате маршрутного сбора выявлены фоновые виды древесно-
кустарниковых и лугостепных сообществ ботанического сада: Formica imitans Ruzsky, 
1902, F. glauca Ruzsky, 1895, Myrmica rubra (Linnaeus, 1758), Lasius emarginatus (Olivier, 
1792), L. fuliginosus (Latreille, 1798), L. niger (Linnaeus, 1758), L. alienus (Foerster, 1850), 
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758), Dolichoderes quadripunctatus (Linnaeus, 1771).  

mailto:xomenko@izan.kiev.ua
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Formica imitans Ruzsky, 1902 – красногрудый песчаный муравей. Относится к 
группе рыжих лесных муравьев. Понтийско-туранский вид. Герпетобионт, мезоксеро-
фил, гнезда строит в почве в сухих и умеренно влажных стациях. Зоонекрофаг, разво-
дит тлей и червецов. Предпочитает открытые пространства с разреженной раститель-
ностью, особенно опушки леса, разреженные сосновые боры. В ботаническом саду 
встречается практически повсеместно, за исключением кленовой посадки и террито-
рии плодовых деревьев. При фуражировке рабочие этого муравья посещают все дере-
вья своего кормового участка независимо от наличия там тлей, активно охотятся на 
гусениц чешуекрылых и др. Распространенный вид в местах подверженных антропо-
генному прессу. Массовый вид.  

F. glauca Ruzsky, 1895 – прыткий степной муравей. Западнопалеарктический 
вид. Герпетобионт, мезоксерофил, гнезда строит в почве в луговых и степных биото-
пах. Зоонекрофаг, разводит также тлей и червецов. Охраняемой территории обычно 
нет. На изучаемой территории встречался на участке флористического комплекса 
«Горный сад» и на открытых пространствах у «Магнолий». Нередок.  

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758). Относится к группе рыжих мирмик. Транспале-
арктический вид. Стратобионт, мезогигрофил, гнезда строит в земле, лесной подстилке 
и древесных остатках во влажных местах байрачных лесов. Зоофаг, настоящим сбор-
щиком пади не является, хотя и посещает тлей на травянистых растениях и кустарни-
ках. В условиях ботанического сада массово отмечался в буковых и грабовых дубра-
вах, несколько меньше – в хвойных насаждениях, и единично – на открытых участках 
в районе «Магнолий», флористических комплексов «Степи Украины», «Крым», 
«Средняя Азия», «Дальний Восток».  

Lasius niger (Linnaeus, 1758) – черный садовый муравей. Западнопалеарктичес-
кий вид. Герпетобионт, мезофил, гнезда строит в почве в умеренно влажных стациях, 
может заселять и пни. Предпочитает лесостепные ландшафты. Некрозоофаг, разводит 
тлей. Часто встречается в садах и на огородах. Массово встречался на участке хвой-
ных, буковых и грабовых насаждений, меньше – в кленовых посадках, в районе «Маг-
нолий», единично в комплексе «Степи Украины». На участке «Горный сад» отмечены 
гнезда под камнями.  

L. fuliginosus (Latreille, 1798) – пахучий муравей-древоточец. Транспалеарктиче-
ский вид. Дендробионт, мезогигрофил, гнезда строит в мертвых сухих ветвях деревьев 
под густой кроной в тенистых и влажных биоценозах. Некрозоофаг, разводит тлей и 
всячески оберегает их. Предпочитает байрачные леса, нередок в лесостепных ланд-
шафтах. Социальный паразит. Массово встречался в лиственных насаждениях экспо-
зиции «Алтай и Западная Сибирь», в посадках клена и плодового сада, дубовой роще 
экспозиции «Средняя Азия».  

L. emarginatus (Olivier, 1792) – красноспинный муравей. Транспалеарктический 
вид. Герпетобионт, мезофил, гнездится как в почве, так и в мертвой и живой древесине 
в умеренно влажных стациях. Предпочитает лесостепные ландшафты, луга, но может 
встречаться в лесах, лесопосадках и садах. Характерный вид «каменных пустынь» го-
родов. Некрозоофаг, разводит тлей. Часто встречался в экспозициях «Степи Украины», 
«Крым» и значительно меньше – в дубовой роще экспозиции «Средняя Азия».  

L. alienus (Foerster, 1850) – бледный садовый, или полевой муравей. Голарктиче-
ский вид. Герпетобионт, мезоксерофил, строит гнезда в земле, под камнями. В отличие 
от черного садового муравья предпочитает более открытые и прогреваемые места, по-
ляны, песчаные почвы, остепненные луга, избегает влажных почв. Некрозоофаг, раз-



ZOOCENOSIS–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
VІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 4–6.10.2011 р. 

 231

водит тлей и червецов. Муравьи найдены на участке флористического комплекса 
«Дальний Восток».  

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) – дерновый муравей. Западнопалеаркти-
ческий вид. Герпетобионт, мезофил, селится в земле, дернинах, разлагающейся древе-
сине, под корой старых пней, под камнями. Эврибионт, встречается везде, заселяя ксе-
рофитные и мезофитные стации. Миксофаг: питается как растительной (семена, пло-
ды), так и животной пищей. Муравьи отмечены в кленовой посадке у «Магнолий» и 
дубовой роще («Средняя Азия»). Безусловно, распространение данного вида в ботани-
ческом саду гораздо шире.  

Dolichoderes quadripunctatus (Linnaeus, 1771) – четырехточечный муравей. Евро-
пейско-западносибирский вид. Типичный неморальный вид: населяет смешанные и 
широколиственные леса. Довольно редкий вид, приспособившийся к освоению урбо-
ландшафтов с древесно-кустарниковой растительностью. Обнаружен на участке 
«Дальний Восток».  

В условиях ботанического сада вследствие рекреационной и хозяйственной на-
грузки отсутствуют большие гнезда лесных муравьев. Их место занимают дендроби-
онты, строящие гнезда в пустотах старых деревьев, герпетобионты, живущие в поч-
венных гнездах без наружных построек, и стратобионты, освоившие подстилку дре-
весно-кустарниковых сообществ. Очень разнообразны спектры питания муравьев: 1 
зоофаг, 3 зоонекрофага, 4 некрозоофага и 1 миксофаг. Фауногенетически практически 
все виды связаны с зоной смешанных и широколиственных лесов. Только рыжая мир-
мика принадлежит к зоогеографическому комплексу зоны хвойных лесов. Муравьи 
формируют довольно независимые коадаптивные комплесы, структура которых регу-
лируется внутривидовыми и межвидовыми отношениями разных видов, что позволяет 
быстро осваивать новые территории. Все виды имеют довольно широкие ареалы, бога-
тые экологические характеристики, поэтому очень быстро осваивают урболандшафты 
городов, особенно охраняемые.  
Авторы искренне благодарят д. б. н. А. Г. Радченко за помощь в определении материала. 
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Луганский природный заповедник (1 575 га) расположен в степной зоне на вос-
токе Украины и состоит из четырех отделений. Два из них с разнотравно-типчаково-
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ковыльной степной растительностью: Стрельцовская степь (1024,1 га) представлена 
гигротическим ее вариантом на обыкновенных черноземах (Задонецко-Донская севе-
ростепная провинция), Провальская степь (587,0 га) – мезотическим ее вариантом на 
щебнистых черноземах (Донецкая северостепная провинция). Два других расположе-
ны в долине р. Северский Донец: «Придонцовская пойма» (494,0 га) представлена азо-
нальным типом пойменного леса с примесью культуры сосны обыкновенной на боро-
вой террасе и Трехизбенская степь (3 281,0 га) – псаммофитной степью с участками 
пойменного леса.  

Фаунистические исследования на природно-заповедных территориях в связи 
важностью проблемы сохранения биоразнообразия является актуальными. Сведения о 
видовом составе жужелиц данного региона в литературе разрознены и не систематизи-
рованы (Медведев, 1950; Арнольди, 1956; Петрусенко, 1967; Кириченко и др., 2003, 
2007; Форощук, 2007, Пучков и др., 2010). Цель проводимых исследований – уточне-
ние видового состава жужелиц Луганского природного заповедника.  

Анализ списка жужелиц Провальской степи, позволил определить виды, оби-
тающие только в петрофитных степях Донецкого округа. Из сем. Cicindelidae встреча-
ются Cicindela soluta Dej., 1822, а из сем. Carabidae отмечены Broscus cephalotes (L., 
1758), Bembidion tetracolum Say, 1823, B. biguttatum F., 1779, Patrobus atrorufus (Sturm, 
1768), Poecilus punctulatus (Schall., 1783), Pterostichus quadrifoveolatus Letzn., 1852, Ca-
lathus micropterus (Duft., 1812), Agonum moestum Duft., 1812, Amara bifrons Gyll., 1810, 
A. municipalis Duft., 1812, Harpalus progrediens Schaub., 1922, H. pygmaeus Dej., 1829, 
H. picipennis Duft., 1812, H. rufitarsis Duft., 1812, Ophonus cribricollis Dej., 1829, Callistus 
lunatus (F., 1775), Chlaenius decipiens Dufour, 1820, C. steveni Quens., 1806, Licinus de-
presus (Pk., 1790), L. silphoides (Ros., 1790), Lebia cyanocephala (L., 1758), Cymindis 
lineata Quens., 1806, C. vaporariorum L., 1758.  

Среди жужелиц Стрельцовской степи к обитателям степей только Старобельско-
го округа относятся виды сем. Carabidae: Notiophilus hypocrita Сurt., 1822, Carabus con-
vexus F., 1775, Elaphrus riparius (L. 1758), Epaphius secalis (Pk., 1790), Poecilus lepidus 
(Lsk., 1785), Pterostichus taksonyis Csiki, 1930, Odonthonyx sturmi (Duft., 1812), Amara 
convexior Steph., 1828, A. equestris (Duft., 1812), A. taurica (Motsch., 1844), A. tibialis (Pk., 
1798), Stenolophus steveni Kryn., 1832, Harpalus albanicus Rtt., 1900, H. dimidiatus (Ros., 
1790), H. politus Dej., 1829, H. rubripes (Duft., 1812), H. zabriodes Dej., 1829, Ophonus 
cordatus (Duft., 1812), Licinus cassideus (F., 1792), Asaphidion flavipes L., 1761, Brachinus 
sclopeta (F., 1792). Сюда относятся и ранее отмеченные 44 вида жужелиц для района 
Стрельцовской степи (Петрусенко, 1967), обитание которых данными исследованиями 
не подтверждено.  

К обитателям Северостепной провинции в целом можно отнести из сем. Cicinde-
lidae – Cicindela campestris L., 1758 из сем. Carabidae – Notiophilus laticollis Chd., 1850, 
N. palustris Duft., 1812, Carabus bessarabicus* F.-W., 1823, C. haeres F.-W., 1823, C. hun-
garicus scythus* Motsch., 1847, C. scabriusculus Oliver, 1795, Poecilus sericeus (F.-W., 
1823), Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824), Laemostenus terricola (Hbst., 1783), Amara 
communis (Pnz., 1797), A. littorea Thoms., 1857, A. lucida (Duft., 1812), Zabrus spinipes F.-
W., 1817, Bradycellus caucasicus (Chaud., 1846), Harpalus anxius Duft., (1812), H. pumilus 
(Sturm, 1818), H. tenebrosus Schaub., 1829, Ophonus schaubergerianus Puel, 1937, 
O. stictus Steph., 1828, Chlaenius spoliatus (Ros., 1790), Cymindis humeralis (Fourсr., 
1785), C. lateralis F.-W., 1821, C. scapularis Schaum., 1857, C. variolosa (F., 1794), 
C. violacea Chd., 1873, Brachinus crepitans (L., 1758), B. ejaculans F.-W., 1829.  
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К обитателям азональных биотопов пойменного леса и псаммофитной степи 
Придонцовской поймы относятся виды сем. Cicindelidae – Cicindela maritima Latr. et 
Dej., 1822 и сем. Carabidae – Notiophilus aquaticus (L., 1758), Carabus stscheglovi* Man., 
1827, C. excellens F., 1798, Clivina collaris (Hbst., 1784), Bembidion obliquum St., 1825, 
B. dentellum (Thun., 1787), Stomis pumicatus (Pnz., 1796), Pterostichus antracinus (Ill., 
1798), Calathus distinguendus (Chaud., 1846), Agonum gracilipes (Duft., 1812), A. müelleri 
(Hbst., 1784), A. thoreyi (Dej., 1828), Platinus krynickii Sperk, 1835, Oxypselaphus obscu-
rum (Hbst., 1784), Amara plebeja (Gyll., 1810), A. apricaria (Pk., 1790), A. familiaris (Duft., 
1812), Anisodactylus binotatus (F., 1787), A. poeciloides (Steph., 1828), Diachromis ger-
manus (L., 1758), Stenolophus mixtus (Hbst., 1784), Anthracus consputus (Duft., 1812), Har-
palus amplicollis Men., 1848, H. circumpunctatus Chaud, 1846, H. flavescens (Pill. et Mitter., 
1783), H. hirtipes (Pnz., 1797), H. serripes (Quens., 1806), Acinopus picipes (Ol., 1795), 
Ophonus ardosiacus (Lutsh., 1922), O. diffinis (Dej., 1829), Panagaeus crux-major (L., 
1758), Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781), Oodes helopioides (F., 1792), Badister unipustu-
latus Bon., 1813, Brachinus elegans Chaud., 1842.  

К видам, обитающим как в степных, так и лесных биотопах, относятся Cicindela 
germanica L., 1758 (сем. Cicindelidae), Leistus ferrugineus (L., 1758), Notiophilus germinyi 
Fauvel, 1863, Calоsoma auropunctatum (Hbst., 1784), C. denticolle Gebl., 1883, 
C. investigator (Ill., 1798), C. inquisitor (L., 1758), C. sycophanta* (L., 1758), Carabus can-
cellatus Ill., 1798, C. estreicheri* F.-W., 1822, C. granulatus L., 1758, C. marginalis F., 
1794, C. violaceus L., 1758, Broscus semistriatus (Dej., 1828), Trechus rubens (F., 1792), 
Bembidion octomaculatum (Gz., 1777), B. varium (Ol., 1795), Poecilus cupreus (L., 1758), 
P. versicolor (Sturm, 1824), Pterostichus macer (Marsh., 1802), P. melanarius (Ill., 1798), 
P. niger (Schall., 1783), P. oblongopunctatus (F., 1787), P. strenuus (Pnz., 1797), Calathus 
ambiguus (Pk., 1790), C. erratus (Sahlb., 1827), C. fuscipes (Gz., 1777), C. halensis (Schall., 
1783), C. melanocephalus (L., 1758), Platynus assimile (Pk., 1790), Anchomenus dorsalis 
(Pontopp., 1763), Amara aenea (Deg., 1774), A. aulica Pnz., 1796, A. consularis (Duft., 
1812), A. eurynota (Pnz., 1797), A. majuscula (Chaud., 1850), A. ovata (F., 1792), A. similata 
(Gyll., 1810), Zabrus tenebrioides (Gz., 1777), Anisodactylus pseudoaeneus Dej., 1829, 
A. signatus (Pnz., 1797), Dicheirotrichus lacustris L. Redtenb., 1858, Stenolophus proximus 
Dej., 1829, S. teutonus (Schrnk., 1781), Harpalus affinis (Schrnk., 1781), H. atratus Latr., 
1804, H. autumnalis (Duft., 1812), Н. calceatus (Duft., 1812), H. caspius (Stev., 1806), 
H. cephalotes (Fairm. et Laboul., 1854), H. distinguendus (Duft., 1812), H. flavicornis Dej., 
1829, H. froelichi Sturm, 1818, Н. griseus (Pnz., 1797), H. latus (L., 1758), H. luteicornis 
(Duft., 1812), H. modestus Dej., 1829, H. oblitus Dej., 1829, H. quadripunctatus Dej., 1829, 
Н. rufipes (Deg., 1774), H. smaragdinus (Duft., 1812), H. solitaris Dej., 1829, H. tardus 
(Pnz., 1797), H. xanthopus winkleri Schaub., 1923, Ophonus azureus (F., 1775), O. gammeli 
(Schaub., 1933), O. nitidulus Steph., 1828, O. puncticeps (Steph., 1828), O. puncticollis (Pk., 
1798), O. rufibarbis (F., 1792), O. rupicola (Sturm, 1818), Panagaeus bipustulatus (F., 
1775), Chlaenius aeneocephalus Dej., 1826, Ch. festivus (Pnz., 1796), Ch. vestitus (Pk., 
1790), Ch. tristis (Schall., 1783), Oodes gracilis Vill., 1883, Badister bullatus (Schrnk., 
1798), B. peltatus (Pnz., 1796), Drypta dentata (Ros., 1790), Polystichus connexus (Fourсr., 
1785), Brachinus explodens Duft., 1812.  

Таким образом, на территории Провальской степи на данный момент отмечено 
120 видов жужелиц из 32 родов, Стрельцовской степи – 155 видов из 41 рода, Придон-
цовской поймы – 120 видов из 34 родов. Доминируют эврибионтные виды. В целом 
видовой состав жужелиц Луганского природного заповедника насчитывает 237 видов 
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жуков из 52 родов и 2 семейств. Найдены пять видов жужелиц, занесенные в Красную 
книгу Украины (отмечены «*»), два из которых (Carabus bessarabicus и C. hungaricus 
scythus) являются индикаторами степных ценозов.  
Автор глубоко признателен д. б. н. А. В. Пучкову и к. б. н. М. Б. Кириченко (Институт зоологии 
им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины) за содержательные консультации и помощь в определении жужелиц.  
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ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА  

А. Д. Штірц 
Донецький національний університет, Донецьк, Україна, shtirts@і.ua 

DETERMINATION OF SENSITIVITY THRESHOLD  
OF ORIBATID MITES POPULATIONS AS BIOINDICATORS  

ON UNFAVOURABLE ENVIRONMENTAL FACTORS  

А. D. Shtirts 
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine 

Мета роботи – розробка критеріїв оцінки основних синекологічних показників 
угруповань панцирних кліщів і схеми оцінки якості навколишнього середовища за по-
рогами чутливості біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середо-
вища. Оцінку якості навколишнього середовища і його зміни при антропогенному 
впливі здійснено на прикладі техногенних катен – відвалів гірничо-видобувної проми-
словості Донецької області.  

У результаті проведеного аналізу складу та екологічної структури угруповань 
панцирних кліщів досліджених техногенних ландшафтів розроблено критерії оцінки 
основних синекологічних показників угруповань панцирних кліщів за п’ятибальною 
шкалою та запропоновано схему оцінки якості навколишнього середовища за порога-
ми чутливості біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середовища. 
За даною схемою проаналізовано екологічну структуру угруповань панцирних кліщів 
різних техногенних катен і проведене порівняння отриманих даних зі структурою уг-
руповань орибатид природних катен. У результаті проведених досліджень складу та 
структури угруповань панцирних кліщів техногенних катен встановлено, що характер 
рельєфу та рослинності має визначальний вплив на розподіл угруповань та екологічну 
структуру населення орибатид. Інтегральний показник порогів чутливості угруповань 
панцирних кліщів досліджених техногенних ділянок загалом відповідає середньому 
рівню відхилень від норми (ІІІ), за яким оцінюється якість середовища (11–15 балів). 
Це стосується показників як навесні, так й літом і восени.  

Показники, що відповідають IV та V рівням (істотні (значні) відхилення від нор-
ми та критичний стан відповідно) зареєстровані на всіх позиціях катени шахт 
ім. М. Горького (навесні) та № 29 (літом), а також на елювіальних позиціях териконів 
шахт «Трудівська» (протягом року) і шахти № 12 м. Шахтарська (восени). Останнє 
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значною мірою пов’язано з особливостями проведених рекультиваційних робіт на цих 
териконах (вершина териконів «гола», дерева та інша рослинність практично відсутні).  

Загалом незначні відхилення від норми (ІІ рівень) спостерігались на транзитних 
та акумулятивних і восени на елювіальній позиціях відвалів Новотроїцького до-
ломітного комбінату (17–20 балів).  

Показники порогів чутливості угруповань панцирних кліщів контрольних 
ділянок як байрачної («Путилівський ліс») так і степової природних катен («Хому-
товський степ») протягом усього року відповідають І рівню якості середовища (умовно 
нормальне) – 20–25 балів.  

Проведені рекультиваційні роботи на териконах значною мірою сприяли покра-
щенню якості навколишнього середовища, але її рівень загалом відповідає лише 
ІІІ середньому рівню відхилень від норми, тобто для відновлення цих екосистем до 
І умовно нормального рівня потрібно ще багато часу. Особливо це стосується тери-
конів шахт № 29 та ім. М. Горького та «голих» елювіальних позицій багатьох тери-
конів м. Донецьк, де сукцесійні процеси приживання рослинності у результаті самоза-
ростання йдуть дуже повільно.  

Характеризуючи окремі синекологічні показники угруповань панцирних кліщів 
техногенних ландшафтів слід відзначити, що середня щільність населення орибатид на 
териконах становить 1–5 тис. екз./м2 і рідко перевищує цей показник. Для порівняння: 
на контрольних ділянках цей показник зазвичай перевищує 20 тис. екз./м2.  

Видове багатство угруповань досліджених техногенних ділянок у цілому не пе-
ревищує 10–15 видів для окремої позиції катени, тоді як на контрольних ділянках – 
понад 20 видів (інколи перевищує 30 видів). У структурі домінування орибатид техно-
генних катен зазвичай спостерігається явне домінування одного–двох видів 
(еудомінанти) та практична відсутність рідкісних видів (рецедентів і субрецедентів). 
На елювіальних позиціях катен часто кліщі взагалі відсутні або трапляються лише по-
одинокі особини в окремих пробах. На контрольних ділянках зазвичай багато 
домінуючих видів із низьким відсотком домінування та багато рідкісних видів, особ-
ливо субрецедентів. Угруповання панцирних кліщів досліджених техногенних ділянок 
представлені двома або трьома життєвими формами, але розподіл між ними дуже 
нерівномірний: спостерігається явне домінування представників найбільш екологічно 
пластичної неспеціалізованої форми, здатної до існування в найбільш екстремальних 
едафічних умовах. На контрольних ділянках населення орибатид представлене всіма 
життєвими формами з відносно рівномірним розподілом між основними групами. 
Інформаційно-статистичний індекс екологічного різноманіття Шеннона у техногенних 
ландшафтах зазвичай не перевищує 1,0–2,0, тоді як у контролі цей показник вище 2,0–
2,5 (інколи більше 3).  

Значний вплив на структуру угруповань панцирних кліщів техногенних катен 
має не тільки позиція техногенної катени (вершина, схил або підніжжя), а також на-
явність і характер рослинної підстилки (у першу чергу загальне проективне покриття 
рослинністю, потужність рослинної підстилки). Також важливою характеристикою 
при цьому є щільність і характер субстрату, рівень його зволоженості. Основні синеко-
логічні характеристики угруповань варіюють і за сезонами року. У цілому для 
досліджуваних техногенних ділянок характерні низькі показники чисельності й видо-
вого багатства орибатид, зумовлені екстремальними гідротермічними умовами (особ-
ливо низькою вологістю та її високою щільністю) та низьким проективним покриттям 
рослинності. Основу комплексів орибатид техногенних ландшафтів становлять види, 
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що відносяться до групи неспеціалізованих форм. Наприклад, такий екологічно пла-
стичний вид як Tectocepheus velatus, а також ряд інших видів, що відносяться до цієї 
життєвої форми. Основні синекологічні показники структури угруповань панцирних 
кліщів ще далекі від еталонних, характерних для непорушених екосистем, структура їх 
комплексів незбалансована і для її відновлення повинно пройти ще багато часу.  
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Н. М. Акуленко  
Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина, akden@i.ua 

IS USING OF AMPHIBIAN PERIPHERAL BLOOD LEGITIMATE FOR 
ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC POLLUTION RATE?  

N. M. Akulenko  
Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

В связи с прогрессирующим загрязнением окружающей среды важно выделить 
организмы, пригодные для использования в качестве тест-систем. Комплекс видов зе-
леных лягушек (Pelophylax esculentus complex) является во многих отношения благо-
приятным объектом для таких исследований (Hopkins, 2007; Акуленко, Некрасова, 
2009). Однако для полноценного мониторинга необходима методика определения сте-
пени токсического поражения животных-синантропов с возможным перенесением ре-
зультатов на других позвоночных. Удобным является метод подсчета незрелых клеток 
в циркуляции (которые, как правило, относятся к эритроидной линии). Однако резуль-
таты противоречивы: на загрязненных территориях иногда происходит активизация 
процессов гемопоэза в сосудистом русле (Чернышова, Старостин, 1994; Вершинин, 
2004), а иногда количество незрелых клеток в крови достоверно снижено (Силс, 2007; 
Токтамысова, Маханбетова 2007). К тому же, активизация эритропоэза в кровотоке 
может быть не связана с загрязнением (Акуленко, 2011). Более благоприятным объек-
том является печень, которая играет основную роль в процессах детоксикации орга-
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низма. Гистологические изменения в печени амфибий во многом повторяют таковые у 
млекопитающих; их можно описывать в категориях «норма – адаптивные изменения – 
патологические изменения» (Акуленко, 2009).  

Исследования проводили на зеленых лягушках (половозрелые самцы и самки 
Pelophylax esculentus complex) из популяций Киева и окрестностей, различных по сте-
пени и характеру антропогенного загрязнения. Использованы методы гистологии и 
морфометрии, разработанные для анализа процессов гемопоэза и состояния популяции 
пигментных клеток (Акуленко, 2009).  

В печени лягушек из загрязненных биотопов обнаружены лейкоцитарные ин-
фильтраты (воспаление), жировая и белковая дистрофия, очаги некроза. При статисти-
ческой обработке мы считали наличие определенного гистологического изменения 
качественным признаком и учитывали его наличие (отсутствие). Полученные таким 
образом результаты позволяют количественно сравнивать степень загрязнения различ-
ных биотопов или устойчивость видов в одном биотопе (Акуленко, 2006). Описан так-
же комплекс изменений паренхимы печени, который указывает на наличие «срочной 
регенерации», позволяющей быстро восстановить функцию органа после некротиче-
ских изменений. При такой регенерации коллагеновые прослойки между гепатоцитами 
истончаются, мелкие гепатоциты лежат тяжами, не образуя характерную балочную 
структуру. Наблюдается анизоцитоз с появлением двуядерных клеток. В процессах 
срочной регенерации также участвуют пигментные клетки печени. У животных из ан-
тропогенно измененных биоценозов количество пигментных включений в печени мо-
жет быть увеличено по сравнению с контролем (фаза компенсации) или уменьшено. 
Однако во всех случаях увеличена доля молодых пигментных клеток и увеличена ско-
рость их распада. Запасы пигментов расходуются для нейтрализации продуктов фер-
ментативного окисления в очагах некроза (меланин) и синтеза ферментов в гепатоци-
тах и макрофагах (гемосидерин). Таким образом, количество пигментных включений в 
печени может быть интегральным показателем тяжести патологических изменений 
(Акуленко, 2007, 2011).  

В популяциях из загрязненных биотопов уровень эритропоэза в сосудистом рус-
ле может быть повышен, снижен или совпадать с нормой. Среди выборок, где показа-
тели эритропоэза не изменены, в некоторых аномально высокий уровень фагоцитоза 
эритроцитов в печени указывает на неблагополучие с эритроидным ростком. Таким 
образом, стимуляция эритропоэза обнаруживается в антропогенных биотопах доста-
точно часто. Снижающие его факторы не так очевидны. Однако истощение запасов 
депонированного в печени гемосидерина может ограничивать эритропоэз.  

В выборках с пониженным уровнем эритропоэза площадь пигментных включе-
ний на срезах печени достоверно снижена. Между показателями пигментного обмена 
печени и интенсивностью эритропоэза в сосудистом русле наблюдаются достоверные 
корреляции. Интенсивность эритропоэза пропорциональна скорости высвобождения 
пигмента из пигментных клеток (коэффициент корреляции 0,45, р < 0,01), но обратно 
пропорциональна интенсивности его реутилизации макрофагами (–0,53, р < 0,01).  
Последнее возможно, если речь идет о конкурентных процессах, то есть макрофаги 
используют гемосидерин для синтеза собственных ферментов. Достоверная отрица-
тельная корреляция (–0,46, р < 0,01) выявляется также между количеством макрофагов 
печени, фагоцитирующих пигмент, и фагоцитирующих эритроциты. Очевидно, это 
альтернативные способы мобилизации железа для последующих синтезов.  
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Так как интенсивность эритропоэза в сосудистом русле зависит от количества 
пигментных отложений в печени и, шире, метаболизма пигментов, репарация токсиче-
ских поражений печени может его угнетать. Поэтому количество незрелых клеток в 
кровотоке бесхвостых амфибий не является достаточным показателем для определения 
степени антропогенного загрязнения биотопа. Данный показатель должен дополняться 
другими: содержание эритроцитов и гемоглобина в крови, количество пигментных от-
ложений в печени. В то же время исследование интенсивности гемопоэза в сосудистом 
русле и фагоцитоза эритроцитов в печени иногда позволяет выявить специфическое 
действие загрязнителей на эритроидный росток.  
 

УДК 599.742.17:502.4(477.75) 

РЫЖАЯ ЛИСИЦА В КАРАДАГСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  

Н. В. Антонец  
Карадагский природный заповедник НАНУ, Украина, antonez_48@mail.ru 

RED FOX IN THE KARADAG NATURE RESERVE 

N. V. Antonets  
Karadag Nature Reserve NAS of Ukraine,Ukraine 

Как известно (Вайсфельд, 1985), «при всем многообразии занимаемых биотопов 
лисица (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) повсеместно отдает предпочтение открытым и 
полуоткрытым ландшафтам. В степях … находится экологический оптимум описы-
ваемого вида, и плотность его населения достигает наибольших величин». Обследова-
ние территории Карадагского заповедника с целью выявления поселений рыжей лиси-
цы, изучения ее кормовой базы проводили на протяжении полевого сезона 2010 г.: 17–
21.05, 2–7.08, 6–11.09, 1–10.10, 1–5.11 и 26.11–4.12. Лисица здесь населяет исключи-
тельно степные биотопы, аналогично другим точкам ее обширного ареала. Плотность 
населения этого вида (Природа Карадага, 1989) в ноябре 1983 г. составила в среднем 
4,4 ос./км2.  

Общеизвестно (Приклонский, 1975), что лисица предпочитает перемещаться по 
дорогам (и тропам других животных – хищных, копытных) в надежде поживиться остат-
ками их трапезы. На пути прохождения она оставляет множество мочевых точек и экс-
крементов (так называемые территориальные метки). Распологаются они неравномерно. 
Для лисицы характерна высокая маркировочная активность. Для Днепровско-Орельско-
го природного заповедника зафиксировано наличие до 28 мочевых точек и 20 экскремен-
тов на 10 км маршрута (Антонець, 2009). Для Карадагского природного заповедника 
(КаПриЗ) эти цифры иные: до 5 мочевых точек и 30 фекалий на 10 км маршрута.  

Лисица – типичный хищник-полифаг. Спектр ее кормов включает около 300 ви-
дов животных и несколько десятков растений (Чиркова, 1967; Самарский, Бойко, 1969; 
Селюнина, Москаленко, 1998; Антонець, 2009). Из литературных источников (Приро-
да Карадага, 1989) известно, что в питании лисицы из растительных кормов отмечены 
виды, представленные в таблице. Основу животных кормов составляют мышевидные 
грызуны, птенцы и подранки птиц, насекомые (преимущественно прямокрылые и же-
сткокрылые), а также падаль. Анализ 225 экскрементов рыжей лисицы, проведенный с 
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целью изучения особенностей ее питания в КаПриЗ, показал, что в составе раститель-
ных кормов некоторые виды подтверждены и обнаружены новые (см. табл.). Основ-
ную массу (85 %) составляют фисташка, груши и шиповник. Из животных кормов 
подтверждены мышевидные грызуны (вероятно Sylvaemus sp.). В мае (17.05.2010 г.) и 
октябре (01.10.2010 г.) в степи кв. 23 обнаружен фрагмент черепа и челюсть трупа ли-
сицы (Vulpes vulpes L.), погибшей, по-видимому, от бешенства и съеденной другой ли-
сой в зимний период; в сентябре (07.09.2010 г.) найден свежий кал лисицы с шерстью 
трупа поросенка (Sus scrofa L.); в октябре (02.10.2010 г.) в кв. 30 обнаружены остатки 
свежего трупа ежа белогрудого (Erinaceus concolor Mart.), съеденного утром лисицей, 
и плечевая кость погибшей ранее косули (Capreolus capreolus L.), также съеденной ли-
сицей; в ноябре (29.11.2010 г.) найден свежий кал лисы с шерстью зайца-русака (Lepus 
europaeus Maisc.). Из насекомых отмечены прямокрылые (Orthoptera) и жесткокрылые 
(Coleoptera), иногда – перепончатокрылые (Hymenoptera, Vespidae).  

 

Таблица. Кормовые объекты рыжей лисицы в условиях Карадагского природного заповедника 

Виды корма  Природа Карадага (1989) Антонец Н. В., 2010 г. 
Виноград лесной (Vitis sylvestris), ягоды + – 
Виноград культурный (V. vinifera L.), ягоды – + 
Груша лохолистная (Pyrus elaeagrifolia Pall.), плоды + + 
Груша обыкновеная (P. communis L.), плоды – + 
Шиповник (Rosa sp.), плоды + + 
Боярышник (Crataegus sp.), плоды + + 
Кизил обыкновенный (Comus mas L.), плоды + + 
Терн (Prunus spinosa L.), плоды + + 
Эфедра двуколосковая (Ephedra distachya L.), семена + – 
Каперцы травянистые (Capparis herbacea Willd.), плоды + – 
Фисташка туполистная (Pistacia mutica Fish et Mey), плоды – + 
Можжевельник колючий (Juniperus oxicedrus L.), шишки – + 
Аронник удлиненный (Arum elongatum Stev.), ягоды – + 
Жасмин кустарниковый (Jasminus fruticans L.), ягоды – + 
Осока Отрубы (Carex otrubae Podp.), стебли – + 
Дуб (Quercus sp.), жолуди – + 
Мышевидные грызуны, вероятно (Sylvaemus sp.) – + 
Труп лисицы (Vulpes vulpes L.) – + 
Еж белогрудый (Erinaceus concolor Mart.) – + 
Труп косули (Capreolus capreolus L.) – + 
Труп поросенка (Sus scrofa L.) – + 
Заяц-русак (Lepus europaeus Maisc.) – + 

 

Всего выявлено 17 видов растительных и 6 – животных кормов. Весной лисица 
пьет воду из Карадагского ручья, протекающего в ущелье (кв. 24), а летом, осенью и 
зимой, когда ручей пересыхает, посещает источник у подножья г. Святая, используя 
его как водопой.  

Как известно (Чиркова, 1967; Антонец, 2003), рыжая лисица обитает в норах, 
выкапывая их самостоятельно. В мае (21.05.2010 г.) в кв. 23 на вершине степного уча-
стка западного склона хребта Беш-Таш, в районе горы Зуб, Д. Н. Тыбко была найдена 
и обследована нора лисицы. Вход имеет северо-восточную экспозицию. В этом году 
нора не жилая (лиса погибла). Почва – супесь. Травянистая растительность имеет до 
20 % проективного покрытия, деревьев и кустарников в радиусе 20 м нет. Размер поч-
венного выброса: длинна – 2,5 м, ширина – 1,5 м. Размер входного отверстия: высота – 
18 см, ширина – 27 см. Пищевых остатков вокруг норы и поблизости не обнаружено. 
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В середине ноября 2010 г., Ф. Е. Алексеев обнаружил другую жилую нору лисицы с 
двумя отнорками (в кв. 26) у подножия южного склона г. Святая на степном участке 
террасных культур сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don.). Она имела два входа, 
расположенных один над другим. Почва – супесь. Травянистая растительность имеет 
до 40 % проективного покрытия. Пищевых остатков вокруг норы и поблизости также 
не обнаружено. Третья, недостроенная нора этой лисицы (в кв. 31) найдена Н. В. Ан-
тонец 29.11.2010 г. на южном степном склоне у подножия г. Шапка Мономаха на краю 
«Экологической тропы» под старовозрастной фисташкой. Размер почвенного выброса: 
длинна – 1,0 м, ширина – 0,5 м. Размер входного отверстия: высота – 30 см, ширина – 
25 см. Травянистая растительность участка имеет 15 % проективного покрытия. 
По данным работников лесной охраны еще одно жилое поселение лисицы расположе-
но на степном участке у подножия г. Кара-Агач. В октябре (04.10.2010 г.) здесь нами 
обнаружены свежие следы лисицы и ее кал с остатками жесткокрылых (метка на тро-
пе). Рекогносцировочное обследование заповедника в декабре 2010 г. дает основание 
говорить о наличии на его территории не менее двух экземпляров взрослых лисиц 
(0,8 ос./км2). То есть произошло значительное снижение численности, по-видимому, в 
результате эпизоотии бешенства, отмеченной в последнее время. С целью оздоровле-
ния микропопуляции лисицы в КаПриЗ осенью 2010 г. проведены работы по перо-
ральной вакцинации работниками лесной охраны под руководством зам. директора по 
НИР В. И. Мальцева.  
 

УДК 598.2 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННИХ МІГРАЦІЙ ДЕННИХ ХИЖИХ ПТАХІВ 
(FALCONIFORMES) У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

К. І. Архіпкіна  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  

Дніпропетровськ, Україна, horvela@i.ua 

FEATURES OF SEASONAL MIGRATIONS OF PREY BIRDS  
(FALCONIFORMES) IN THE DNIPROPETROVSK REGION 

К. I. Arkhipkina  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnіpropetrovsk, Ukraine  

Сезонні міграції властиві більшості видів денних хижих птахів України, суттєво 
впливають на їх біологію. В умовах різкого скорочення чисельності та видового 
різноманіття пернатих хижаків на території України протягом ХХ сторіччя вкрай не-
обхідні дослідження екологічного спрямування. Виявлення шляхів міграцій хижих 
птахів, їх залежності від екологічних факторів, тяжіння до конкретних біотопів та еко-
логічних русел допоможе в плануванні охорони цього ряду птахів і організації природ-
но-заповідного фонду України.  

В основу методологічного підходу досліджень покладено методику безперерв-
ного денного обліку (Михеев, 1964) та обліку денних хижих птахів (Карякин, 2000). 
Обліки проводили у 2010–2011 роках у 10 пунктах спостережень, що належать до 
різних елементів ландшафту (центральні заплави р. Дніпро, Самара, Саксагань, солон-
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чакові та аренні тераси, плакор, байраки) та представляють різні біотопи, зокрема бай-
рачні та заплавні діброви, аренний бір, луки, водно-болотні угіддя, степова цілина.  

За час обліків зареєстровано 16 видів птахів ряду Falconiformes. Родина Ястру-
бові (Accipitridae) представлена 13 видами, родина Соколові (Falconidae) – 3 видами. 
Зареєстровано представників 8 видів, занесених до Червоної книги України. 
Найбільшу відносну частку реєстрацій склали канюк звичайний (Buteo buteo (Linnaeus, 
1758)) – 26,6 % зареєстрованих особин денних хижих птахів, лунь очеретяний (Circus 
aeruginosus (Linnaeus, 1758)) – 16,7 % і боривітер звичайний (Falco tinnunculus 
(Linnaeus, 1758)) – 13,0 % реєстрацій. Цікавим фактом стало трапляння нестатевозріло-
го (subad.) беркута 24.04.2011 р. над агроландшафтами у П’ятихатському районі.  

За результатами обліків у Дніпропетровській області міграція денних хижих 
птахів не є масовою, проходить широким фронтом і на цій ділянці басейну не 
пов’язана з основним міграційним шляхом уздовж русла р. Дніпро. Весняна міграція 
відрізняється від осінньої меншою інтенсивністю, птахи повертаються в гніздовий аре-
ал розрідженими групами, частіше парами, не утворюючи помітних хвиль прольоту. 
Фронт міграцій не однорідний, утворюючи пролітні коридори з прив’язкою до певних 
екологічних русел. Місця скупчень на міграції приурочені в основному до долинно-
терасових ландшафтів, зокрема до центральних заплав річок і солончакових терас 
унаслідок найменшого тиску на них антропогенних факторів, великої біомаси (у тому 
числі мігруючих горобцеподібних і водоплавних птахів) і приуроченості до них 
гніздових біотопів птахів, а також плакору, як вигідного кормового біотопу.  

Біотопічний розподіл мігрантів має свої особливості у кожного таксона і 
відрізняється для осіннього та весняного прольотів: восени пернаті хижаки мігрують 
по біотопам, багатим об’єктами живлення конкретного виду, навесні птахи тяжіють до 
своїх гніздових біотопів і менше – до місць живлення, загалом 73 % зареєстрованих 
видів мають схильність до весняної міграції по відповідним гніздовим біотопам.  

Восени шляхи міграцій денних хижих птахів у Дніпропетровській області 
біотопічно представлені заростями макрофітної рослинності, заплавними та засолени-
ми луками для лунів (Circus), орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)), 
чорного шуліки (Milvus migrans (Boddaert, 1783)), для останніх двох видів також аква-
торіями річок; степовими цілинами для соколів (Falco), канюків (Buteo), орла-карлика 
(Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)); для яструбів (Accipiter) вищеназваними 
біотопами, що межують із лісовими масивами. Під час весняної міграції 
пріоритетними біотопами є байрачні діброви для звичайного канюка (Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758)) та орла-карлика, заплави річок із залісненими берегами для орлана-
білохвоста та чорного шуліки, зарості макрофітної рослинності, степ і луки для лунів і 
соколів, лісові екосистеми (заплавні діброви та аренний бір) для могильника (Aquila 
heliaca (Savigny, 1809)), степового канюка (Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)) та яструба 
великого (Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)).  
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УДК 630*272:598.2 

ПАРКОВІ НАСАДЖЕННЯ,  
ЯК ОСЕРЕДКИ ЛІСОВОЇ ОРНІТОФАУНИ СТЕПУ УКРАЇНИ  

Е. М. Аюбова  
Таврійський державний агротехнологічний університет,  

Мелітополь, Україна, elnara-8181@mail.ru 

PARKLANDS AS BREEDING GROUND OF FOREST ORNITOFAUNA  
IN STEPPE OF UKRAINE  

E. M. Ayubova  
Tavria State Agrotechnological University, Melitopol’, Ukraine 

Упродовж ХХ ст. степова зона України зазнала значного антропогенного впливу. 
Більшість степових ландшафтів перетворено на агроценози. Для зменшення впливу 
вітрової ерозії створена мережа полезахисних лісосмуг. У багатьох місцях насаджені 
штучні ліси та різні насадження, які перешкоджали розвитку яружно-балкового 
рельєфу. Значні лісовідтворні заходи виконані на косах Азовського та Чорного морів, 
на деяких островах і в інших місцях. Після створення у басейнах багатьох річок 
гідроелектростанцій і водосховищ затоплено великі площі природних лісів. Пізніше їх 
береги піддалися штучному залісненню. Унаслідок цього у Південній Україні, крім 
АР Крим, зросла лісистість (зараз складає 2,6 %).  

Незважаючи на невелику площу лісових угідь вони отримали значне поширення у 
степовій зоні. Зараз невеличкі ліси за допомогою мережі лісосмуг виявилися з’єднаними 
з порівняно великими лісами Лісостепу, Полісся, Карпат та гірського Криму. 
Це спричинило значні зміни в орнітофауні степової зони: а) проникнення лісових видів і 
формування нових популяції; б) використання штучних насаджень лісових птахами.  

Завдяки цим процесам у таких штучних лісах Приазов’я, як Великоанадоль-
ський, Богатирський, Радивонівський, Кам’янський, Старобердянский та інших 
з’явилися осередки гніздування грака (Corvus frugilegus), крука (С. corax), сойки (Gar-
rulus glandarius), припутня (Columba palumbus), дроздів (чорного (Turdus merula), 
спiвочого (T. philomelos) та чикотень (T. pilaris)), мухоловок (бiлошиєї (Ficedula albicol-
lis), строкатої (F. hypoleuca), сірої (Muscicapa striata)), дятлів (великого строкатого 
(Dendrocopos major) та сирійського (D. syriacus)), звичайного канюка (Buteo buteo), ве-
ликого яструба (Accipiter gentilis), боривiтера звичайного (Falco tinnunculus), сови вуха-
тої (Asio otus), вивільги (Oriolus oriolus), зяблика (Fringilla coelebs), щеврика лісового 
(Anthus trivialis), вівчарика-ковалика (Phylloscopus collybitа), кропив’янки чорноголової 
(Sylvia atricapilla) та інших колись лісових птахів. Пізніше, по мірі зростання віку 
лісосмуг і досягнення деревами значних розмірів таки види, як грак, припутень, дятел 
та інші розселилися по них, а деякі (грак) створили значні колонії. Під час міграції у 
штучних лісонасадженнях окрім зазначених видів стали з’являтися птахи, які раніше 
не мешкали у степовій зоні. Насамперед це дятли (частіше великий строкатий і 
сирійський, рідше – середній (D. medis) та малий (D. minor), зовсім рідко – сивий (Picus 
canus)). Взимку, а іноді і в інші сезони року в лісосмугах і парках бувають 
підкоришник (Certhia familiaris), горіхівка (Nucifraga caryocatactes) та сipий соpокопуд 
(Lanius excubitor). Здавна на деревах і на кущах будують свої гнізда чорнолобий 
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(L. minor) і терновий (L. colurio) сорокопуди. До гніздових птахів регіону також 
відносяться синиці: велика (Parus major) та блакитна (P. coeruleus), під час зимових 
міграцій і зальотів – чубата (P. cristatus) та довгохвоста (P. palustris).  

Завдяки великій кількості кущів на місці вирубаних і спалених лісосмуг, а також 
через вирощування деяких чагарників (чорноплідна горобина, магалебська вишня) та 
природне розповсюдження терену, ці місця стали винятково придатними для мешкання 
різних видів кропив’янок (садової (Sylvia borin), прудкої (S. curruca), сірої (S. communis), 
чорноголової (S. atricapilla) та яструбиної (S. nisoria)), які зараз гніздяться у Приазов’ї. 
Серед інших птахів, яким для мешкання необхідна деревна рослинність, слід назвати 
вільшанку (Erithacus rubecula), щеврика лісового (Anthus trivialis), волове очко (Troglo-
dytes troglodytes), тинiвку лiсову (Prunella modularis), омелюха (Bombycilla garrulus), 
снігура (Pyrrhula pyrrhula), короликів жовточубого (Regulus regulus) та червоночубого 
(R. іgnicapillus). Перші два види гніздяться в регіоні, інші – бувають під час міграцій.  

До створення штучних лісових масивів та лісосмуг у степовий зоні нечисленним 
птахом у регіоні звичайний шпак (Sturnus vulgaris). За свідченням зоологів, у давні ча-
си він для гніздування обирав високі береги річок, різноманітні урвища та дупла дерев 
у заплавних лесах. Зараз ми маємо чисельні колонії шпаків, які використовують штучні 
лісонасадження, будівлі, стовпи та інші витвори людини. Слід зазначити, що утворен-
ню великих колонії цього виду сприяє діяльність лісників, школярів, студентів та 
інших верств населення, які виготовляють і розвішують шпаківні для приваблювання 
птахів, використання їх як біологічного методу боротьби зі шкідниками лісів і садів.  

У 2010 році спостерігали потужну інвазію довгохвостої синиці, зграйки якої 
розміром 2–20 особин багато разів зафіксовані нами у парках Мелітополя, лісосмугах 
Мелітопольського, Якімівського, Приазовського та Веселівського районів Запорізької 
області. Зимою 2010–2011 рр. у степовому Лівобережжі мало місце проникнення 
горіхівки (n = 11).  

Таким чином у лісосмугах і штучних лісонасадженнях Українського Приазов’я 
нами зафіксовано 73 види птахів. Серед них із родини Чаплеві – 2, Ібісові – 1, Качкові – 
2, Яструбині – 3, Соколині – 3, Тетерукові – 1, Фазанові – 1, Голубинi – 3, Зозулеві – 1, 
Совинi – 2, Ракшеві – 1, Одудові – 1, Дятлові – 6, Плискові – 5, Вивільгові – 1, Шпакові – 
1, Воронові – 6, Омелюхові – 1, Волові очка – 1, Тинівкові – 1, Кропив’янкові – 6, Зо-
лотомушкові – 2, Мухоловові – 8, Довгохвості синиці – 1, Синицеві – 4, 
Підкоришникові – 1, Гоpобцевi – 2, В’юркові – 6 видів. Треба сказати, що штучні 
лісонасадження сприяли збагаченню орнітофауни українського Півдня за рахунок 
проникнення лісових видів. Звичайно вони також разом зі створенням значних масивів 
орної землі негативно вплинули на степових птахів.  
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ECOLOGICAL ADAPTATIONS OF BIRDS  
IN CONDITIONS OF TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL POLLUTION  

V. L. Bulakhov 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

В умовах інтенсивного забруднення довкілля у промислових регіонах одним із 
важливих питань є визначення шляхів адаптації організмів до техногенного напруження. 
У багатьох роботах встановлені певні особливості морфологічних та фізіолого-
біохімічних механізмів адаптації різних організмів до техногенного забруднення, але 
питання екологічних шляхів адаптацій висвітлено ще недостатньо. У даному 
повідомленні мова буде йти про екологічні адаптації птахів. Для прикладу як об’єкт 
дослідження обрані осідлі види птахів, які широко розповсюджені в умовах 
Дніпропетровської області (Passer domestica, P. montanus, Parus mayor), які мешкали в 
різних умовах забруднення середовища важкими металами (від безпосереднього роз-
ташування місць гніздування поблизу джерел забруднення до умовно чистих зон, які в 
останньому випадку служили за контрольні дані.  

Екологічні адаптації організмів – поширене явище, яке характеризує способи 
виживання та пристосування до різних чинників трансформації середовища. Перш за 
все відбувається перебудова структури популяції. У трансформованих ландшафтах 
вона починається із формування певного типу динаміки населення птахів, який в уза-
гальненій формі відображає напрямки її екологічного пристосування (Ганя, Зубков, 
1988; Воло и др., 1993). Вибрані об’єкти дослідження в цьому відношенні задовольня-
ють по багатьом питанням: у період гніздування не здійснюють значних міграцій і 
трофічних кочівок і більшою мірою пов’язані з незначною територією, живляться най-
частіше об’єктами, які знаходяться в районі гніздування з одним і тим самим ступенем 
забруднення території, відносяться до групи птахів абсолютно толерантних, або 
помірно толерантних до забруднення (Булахов, 1995).  

Дослідженнями показано, що в умовах посиленого надходження важких металів 
порівняно з контролем відбувається перебудова просторової структури популяції (про-
сторова структура популяції подана за класифікацією В. Е. Флінта (1971) і 
Н. М. Чернової, А. М. Білової (1981). У найпоширенішого виду – горобця хатнього, 
найбільш пристосованого до різних екологічних умов, в умовно чистому середовищі, 
(Присамарський стаціонар, с. Андріївка Новомосковського району) переважає 
суцільно-рівномірний (за іншою термінологією – дифузно-рівномірний) тип просторо-
вої структури популяції. При забрудненні території до середнього рівня (нагорний 
район м. Дніпропетровськ) цей суцільно-рівномірний тип перетворюється на так зва-
ний мозаїчний тип просторової структури. При значному забрудненні середовища 
(Ленінський р-н м. Дніпропетровськ) в районі розташування металургійного комбіната 
– на дрібно-острівний тип зі значними просторовими розривами. У горобця польового, 
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який менш територіально пов’язаний протягом року до території, вихідний тип мозаїчної 
структури популяції відповідно до ступеня забруднення перебудовується на дрібно-
острівний і окремо – скупчений. У синиці великої при переході з умовно чистого середо-
вища до середньозабрудненого перебудова просторової структури популяції подібна до 
горобця польового, а у дуже забрудненому переходить до пульсуючого.  
Перебудова просторової структури популяції очевидно обумовлюється пошуками опти-
мальних умов для гніздування та живлення. Ступінь забруднення на одній і тій самій 
площі не рівномірний, залежить від ряду метеорологічних чинників. Саме це і спонукає 
переугруповувати встановлений тип населення птахів, що і є важливим показником еко-
логічного пристосування до умов із різним забрудненням середовища.  

Важливий показник екологічної адаптації в умовах посиленого забруднення се-
редовища важкими металами – статева структура популяції. Найінформативніші дані в 
цьому відношенні – перебудова статевої структури у горобця хатнього. На його при-
кладі виявлено тенденцію зростання кількості самок до кількості самців. В умовно 
чистій зоні співвідношення самок і самців характеризується як 1 : 1,21, у середньозаб-
рудненому середовищі – 1 : 1,06, а в максимальнозабрудненому – 1 : 0,87. Така перебу-
дова статевої структури у горобця в різних за ступенем забруднення середовищах 
свідчить про можливість збільшення репродуктивного циклу за рахунок збільшення в 
популяції самок. У цьому випадку (при зменшенні кількості птахів) утворюється 
більша кількість холостих особин самців із поступовим переходом до полігамії 
(бігамії), як це спостерігається у інших видів горобцеподібних (Алатало, Лунберг, 
1982; Веселовски, 1982).  

Серед інших показників екологічного пристосування птахів до техногенного за-
бруднення середовища є певна регуляція плодючості популяції. У горобця хатнього в 
умовно чистому середовищі середня популяційна плодючість (показники по першій 
кладці) складає 5,11 ± 0,48 яєць, в середньозабрудненому – 5,39 ± 0,62, у дуже забруд-
неному – 6,0 ± 0,64. У синиці великої – відповідно 7,93 ± 0,78, 8,51 ± 0,91, 9,01 ± 1,12. 
Ці дані малодостовірні через малу вибірку (n = 16–18 для горобця та 7–9 для синиці), 
але чітко вказують на тенденцію до зростання плодючості популяції при збільшенні 
ступеня забруднення середовища. Таку саму тенденцію можна прослідкувати і на при-
кладі шпака звичайного (5,04, 5,29, 5,42) та сороки (4,12, 4,63, 5,07). Встановлена тен-
денція зростання кількості яєць у кладках птахів із посиленням ступеня забруднення 
свідчить про відповідну реакцію популяції щодо компенсації втрат, яку очевидно вони 
зазнають у зв’язку з погіршенням умов існування.  

Таким чином, екологічна адаптація птахів до умов техногенного забруднення 
середовища поряд із морфологічними та фізіолого-біохімічними адаптаціями – дієвий 
механізм у складних і напружених екологічних умовах.  



ZOOCENOSIS–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
VІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 4–6.10.2011 р. 

 247

УДК 596/599(477.63) 

АНАЛІЗ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО  
РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ  
НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВЬЯ  

В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов, О. А. Рева, Л. М. Перелигіна  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна  

ANALYSIS OF TAXONOMIC AND ECOLOGICAL DIVERSITY  
AND FUNCTIONAL IMPORTANCE OF TERRESTRIAL VERTEBRATES  

IN INDUSTRIAL STEPPE DNIEPER REGION  

V. L. Bulakhov, V. Y. Gasso, O. Y. Pakhomov, О. А. Reva, L. M. Perelygina 
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Різноманіття систематичних і екологічних угруповань, що складають разом осно-
ву біорізноманіття, обумовлює характер і рівень участі конкретного біотичного компо-
ненту чи елементу у функціюванні екосистем. Ступінь таксономічного різноманіття – 
відповідальна ланка в утворенні різноманіття функціональних зв’язків, що обумовлюють 
формування рівня біологічної продуктивності, захисних функцій екосистем, енергетич-
ного балансу, міжекосистемних зв’язків, середовищетвірного потенціалу та інших про-
цесів. Важливим початковим аспектом в організації екологічних досліджень окремих 
екосистем і в цілому природної зони чи біому є визначення таксономічного та еко-
логічного різноманіття різних систематичних груп тварин, серед яких певне місце 
посідають наземні хребетні. У представленому матеріалі надано узагальнену характе-
ристику таксономічного та екологічного різноманіття наземних хребетних, які існують 
або існували у степовому Придніпров’ї протягом ХХ і на початку ХХІ сторіччя, визна-
чено функціональне значення тварин у біогеоценозах на основі біомаси систематичних 
груп за останні 20–30 років. 

Таксономічне різноманіття наземних хребетних степового Придніпров’я пред-
ставлено 33 рядами, 88 родинами, 222 родами та 402 видами. Найбільшими таксо-
номічними показниками характеризуються птахи, які нараховують 23 ряди, 59 родин, 
160 рядів і 307 видів різного характеру перебування у регіоні, що становить відповідно 
69,7, 67,0, 72,1 та 76,4 % загального складу хребетних. Субдомінантне положення у 
таксономічному різноманітті посідають ссавці, які відповідно до статусу таксонів ста-
новлять 18,2, 21,6, 21,2 та 17,7 %. На долю земноводних і плазунів припадає незначна 
частка таксономічного різноманіття. За кількістю рядів вони становлять лише 6,1 %, 
родин – 6,8 і 4,5 %, родів – 3,2 і 3,6 %, видів – 2,7 і 3,2 %.  

Відповідно до таксономічного різноманіття, екологічне має (за незначними ви-
нятками) таку саму закономірність. Домінантне положення займають хребетні, які 
відносяться до водно-болотного (гігрофільного) та лісового екологічних комплексів 
(по 156 видів, що становить від усього комплексу хребетних по 38,8 %). Лісовий еко-
логічний комплекс складається також із типового лісового (26,0 %) та узлісного 
(12,2 %). Узлісний комплекс представлений переважно птахами (95,9 %) та плазунами 
(4,1 % усіх тварин комплексу). Субдомінантне положення займає степовий (польовий) 
екологічний комплекс (12,2 %). Незначне місце займають синантропний (5,2 %), луч-
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ний (2,2 %) та евритопний комплекси (2,5 %), майже невідчутний – аренний еколо-
гічний комплекс, представлений лише одним видом плазунів (ящірка різноколірна).  

В усіх екологічних комплексах домінантне положення належить птахам 
відповідно до їх провідної ролі таксономічному різноманітті. У водно-болотному та 
лісовому екологічних комплексах на птахів припадає, відповідно, 89,7 та 74,3 % усього 
таксономічного різноманіття регіону. Субдомінантне положення приходиться на 
ссавців, але лише в лісовому екологічному комплексі (19,9 %) та значно менше – у 
водно-болотному (5,8 %). У цих же комплексах на земноводних і плазунів припадає 
лише від 2,0 до 3,2 %.  

У степовому екологічному комплексі домінантне положення зберігають птахи 
(53,1 %), субдомінантне – ссавці (36,7 %), помітне місце – плазуни (8,2 %), незначна 
частка належить земноводним (2,0 %). Лучний екологічний комплекс також представ-
лений переважно птахами (90 %) та плазунами (10 %). Еврібіонтний комплекс в основ-
ному формується за рахунок ссавців (88,9 %) і земноводних (11,1 %), у синантропному – 
домінують птахи (76,2 %) та ссавці (23,8 %).  

У різних екосистемах згідно з їх типом відбувається відповідна перебудова 
структури екологічного різноманіття, яка супроводжується різким зростанням чисель-
ності певної таксономічної групи тварин, пристосованої до конкретного середовища. 
Зростання чисельності призводить до збільшення біомаси певного таксономічного 
комплексу, яке є основним показником функціонального значення організмів в екоси-
стемі. У зв’язку із цим функціональне значення в тій чи іншій екосистемі не завжди 
відповідає домінантному положенню різних таксонів. У різних заплавних дібровах 
земноводні за функціональним значенням виходять на перше місце (51–59 %), витісня-
ючи птахів на третє – (10–16 %). Друге місце залишається за ссавцями (20–28 %), а на 
останньому опиняються плазуни (5–8 %). В аренних борах вказані таксони займають те 
саме положення (60–70, 17–19, 5–7 і 1–2 %). У байрачних дібровах на перше місце вихо-
дять ссавці (59–71 %), на друге – птахи (14–17 %), на третє – земноводні (10–13 %), на 
останнє, як і у попередніх випадках – плазуни (2–3 %). У плакорних насадженнях 
(лісосмуги) домінантне та субдомінантне положення у функціональному значенні 
зберігають, відповідно, ссавці (66–73 %) і птахи (13–16 %). Плазуни витісняють земно-
водних на останнє місце (3–4 %), займаючи третє місце (6–8 %).  

Таким чином, таксономічне та екологічне різноманіття хребетних набуває пев-
ного важливого функціонального значення лише за умови їх достатньої кількості та 
при найбільшій відповідності типу екосистем.  
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Dniprovsko-Orilsky Nature Reserve, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Вивчення середовищетвірної активності птахів не втрачає своєї актуальності. 
Зацікавленість у такого роду дослідженнях пояснюється тим, що птахи є одним із 
найбільш «динамічних» представників тваринного світу. Регулярні спостереження за 
птахами дозволяють виявити, як саме відбуваються зміни біології цієї групи, як реагу-
ють її представники на антропогенні фактори тощо. Відносно колоніальних птахів 
проведені різноманітні дослідження щодо визначення їх ролі у збереженні первинної 
продукції, формуванні консортивних зв’язків, участі у ґрунтотвірних процесах, 
міжбіогеоценотичних зв’язках, енергетичному балансі екосистем і трансформації 
біотичної енергії (Булахов, Чегорка, 2007). Особливо це питання торкається впливу 
саме колоніальних поселень, які значною мірою викликають зміни (іноді досить 
суттєві) в місцях, де територіально розташована колонія. Неодноразово вказувалося на 
те, що безпосереднє дослідження колоніальних поселень птахів, зокрема сірої чаплі 
(Ardea cinerea L.), неможливе без комплексного обстеження не тільки з боку орні-
тології, а і з боку суміжних біологічних напрямків. Вивчаючи просторову структуру 
колоніального поселення, неможливо не торкатися питань ботанічного спрямування.  

На особливості формування довгозаплавних лісів долини Дніпра звертав увагу 
ще О. Л. Бельгард. У своїй типології довгозаплавні ліси він виділив окремо, оскільки 
фактор заплавності формує інший тип лісу навіть при однаковому трофотопі АВ. Ха-
рактерною рисою рослинного покриву цих ценозів є відносно бідний флористичний 
склад. Відносна видова бідність флори довгозаплавних лісів, (порівняно з короткоза-
плавними) пояснюється їх тривалим затопленням під час весняних повеней і бідністю 
піщаних ґрунтів (Бельгард, 1950). Однак зоогенний фактор у деяких випадках суттєво 
впливає на рослинний покрив, змінюючи його структуру та видовий склад.  

Фітоценоз і зооценоз (як і інші компоненти БГЦ) нерозривно пов’язані між со-
бою кругообігом речовини та енергії. Взаємодія цих компонентів має велике значення, 
оскільки зумовлє ендогенні процеси ценозу та міжбіогеоценотичні зв’язки (Бельгард, 
1971). Середовищетвірна активність тварин також ставала предметом багатьох попе-
редніх досліджень (Булахов, 1973; Пахомов, 1998).  

Об’єкт нашого дослідження – рослинний покрив довгозаплавних осокорових 
лісів, розташованих на островах Дніпра (о. Погорілий, Кам’янистий, Крячиний). Мета 
досліджень – виявити зміни рослинного покриву внаслідок екскреторної активності 



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 250

чапель. Закладено пробні площі 2 × 2 м під колоніями чапель і контрольні ділянки поза 
нею, визначено флористичний склад, життєвість і проективне покриття (Полевая гео-
ботаника, т. 3, 1964). За домінантною класифікацією (Афанасьєв та ін., 1956) 
дослідженні фітоценози належать до типу рослинності – ліси (Silvae), класу формацій – 
листяні ліси (Silvae foliosa), групи формацій – листяні ліси заплавні (Silvae foliosa 
alluviales), формації – осокора чорного (Populetum nigrae), асоціацій Populetum (nigrae) 
urticosum (dioica), Populetum (nigrae) rubosum (caesiuci), Populetum (nigrae) anthriscosum 
(longirostris), Populetum (nigrae) galiosum (aparine).  

Якщо асоціації Populetum (nigrae) urticosum (dioica), Populetum (nigrae) rubosum 
(caesiuci) типові для контрольних ділянок і взагалі для довгозаплавних лісів, то 
Populetum (nigrae) anthriscosum (longirostris), Populetum (nigrae) galiosum (aparine) ха-
рактерні для ділянок під колоніями чапель з інтенсивним екскреторним впливом. 
У чагарниковому ярусі домінує аморфа звичайна або бузина чорна. Трав’яний ярус 
знаходиться у пригніченому стані, а іноді відсутній зовсім, у той час, як на контроль-
них ділянках загальне покриття 75–80 %.  

Видовий склад досліджених контрольних ділянок налічує 48 видів із 37 родів 
24 родин. Найбільший відсоток від загальної кількості видів складає родина Poaceae 
(15 %), значну роль відіграють також родини Rosaceae (13 %) та Salicaceae (7 %). Роди-
ни Celastraceae, Lamiaceae, Caprifoliaceae, Apiaceae, Ulmaceae, Oleaceae, Rubiaceae, 
Asteraceae нараховують відповідно по 4 %. Інші 14 родин нараховують по одному виду 
(по 2 % відповідно). Натомість дослідні ділянки в осередках колоній чапель налічують 
лише 21 вид вищих судинних рослин із 19 родів 16 родин без чіткого домінування будь 
якої родини (всі родини нараховують по 1–2 види). У ценозах, де розташовані колонії 
сірої чаплі, спостерігаються такі зміни у рослинному покриві.  

1. В осередках колоній пригнічений підлісок і трав’яний ярус. Найбільшого 
впливу рослинність зазнає у місцях випадання старих дерев і утворення «вікон». 
Унаслідок частого потрапляння пташиних екскрементів на листя та ауксибласти утво-
рюються некрози, що спричиняє поступове відмирання.  

2. Порівняно з контрольними ділянками у травостої під колонією зменшується 
видове багатство, переважають бур’янисто-лісові види (Geum urbanum L., Chelidonium 
majus L., Galium aparine L. та інші).  

3. За проективним покриттям (80–95 %) домінують ефемерні види (Anthriscus 
longirostris Bertol. та Galium aparine L.), які вегетують і утворюють плоди до початку 
виведення та відгодівлі пташенят.  

4. У місцях найбільшого скупчення гнізд і, як наслідок, екскреторного тиску 
відсутній трав’яний ярус, утворюються мертвопокривні парцели.  
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Влияние комплекса антропогенных факторов вызвало значительные изменения в 
целостности и структуре естественных экосистем, что обусловило значительное ухуд-
шение и сокращение мест обитания животных. Среди наземных позвоночных пресмы-
кающиеся оказались наиболее уязвимой группой. Если в составе многих фаунистичес-
ких комплексов в условиях сильного антропогенного пресса Приднепровья редкими и 
исчезающими стали 20–30 % видов, то у пресмыкающихся – свыше 60 %.  

Материалом для настоящей работы послужили исследования в составе Комплекс-
ной экспедиции Днепропетровского университета по изучению лесов степной зоны Ук-
раины на Присамарском международном биосферном стационаре им. А. Л. Бельгарда, 
где сконцентрированы все основные типы экосистем степного Приднепровья. Числен-
ность и видовой состав пресмыкающихся исследовали по стандартным методикам. 
Балльная оценка численности рассчитывалась на основании учетов и экологических 
особенностей вида. За 4 балла принималась обычная для региона численность при нор-
мальном состоянии популяции в благоприятных условиях, которая оценивалась на осно-
вании данных ретроспективного анализа. Снижение или повышение на один балл осу-
ществлялось при соответствующем изменении количественного состава на 20–25 %.  

Литературные данные (Бобылев, 1988, 1989; Браунер, 1906; Булахов, 1977, 1980, 
2005; Булахов и др., 1977; Гончарова, 1961; Пащенко, 1955) и наши исследования сви-
детельствуют, что видовой состав пресмыкающихся в регионе включал 13 видов. 
В настоящее время – 12. Исчез узорчатый полоз, который встречался до 1950-х годов. 
При этом численность пресмыкающихся неуклонно снижается (табл. 1).  

Как общая закономерность отмечается снижение численности у всех видов. 
Снижение усредненной общей численности пресмыкающихся по рассматриваемым 
периодам характеризуется рядом: 3,8 – 2,6 – 1,7 баллов. Общая численность пресмы-
кающихся по всему региону сократилась в 30–70 раз. Темпы снижения характеризуют 
данные таблицы 2.  

На втором этапе плотность населения пресмыкающихся с высокой численно-
стью по сравнению с первым снизилась в 4 раза. В то же время пресмыкающихся с 
низкой и очень низкой численностью увеличилось в 5 раз. Один вид исчез. На третьем 
этапе по сравнению с исходным периодом полностью исчезли виды с высокой числен-
ностью и в четыре раза сократилось количество видов со средней численностью. 
На этом фоне продолжается переход видов в категорию с очень низкой численностью: 



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 252

количество таких видов увеличилось в 6 раз. Приведенные данные свидетельствуют об 
общей направленности динамики численности пресмыкающихся: снижении количест-
ва видов с высокими баллами численности и увеличения с низкими.  

 

Таблица 1. Видовой состав, динамика численности и охранный статус пресмыкающихся  
степного Приднепровья с начала ХХ в.  

Балл* в различные этапы Виды І ІІ ІІІ 
Болотная черепаха (Emys orbicularis) 4 3 2 
Прыткая ящерица (Lacerta agilis) 5 4 3 
Зеленая ящерица (L. viridis) 5 3 2 
Живородящая ящерица (Zootoca vivipara) 3 1 1 
Разноцветная ящурка (Eremias arguta) 3 3 2 
Обыкновенный уж (Natrix natrix) 5 4 3 
Водяной уж (N. tessellata) 5 5 4 
Каспийский полоз (Hierophis caspius) 3 2 1 
Узорчатый полоз (Elaphe dione) 2 0 0 
Сарматский полоз (E. sauromates) 4 3 1 
Обыкновенная медянка (Coronella austriaca) 3 2 1 
Обыкновенная гадюка (Vipera berus) 4 2 1 
Степная гадюка (V. renardi) 3 2 1 

Примечание: балл 0 – вид исчез, 1 – очень низкая численность, 2 – низкая численность, 3 – средняя численность, 4 – 
обычная численность при нормальном состоянии популяции, 5 – высокая численность; этап І – первая половина 
XX века, незначительное воздействие антропогенных факторов, II – 1950–1980 гг., рост антропогенной нагрузки, 
III – 1980 г. – настоящее время – усиленный пресс антропогенных факторов.  

Таблица 2. Изменение численности пресмыкающихся на разных этапах  
трансформации окружающей среды в степном Приднепровье  

Этапы Изменения численности* 
 по этапам 

I II III Количество  
баллов 

кол-во 
видов % кол-во 

видов % кол-во 
видов % I – II I – III II – III 

5 4 30,7 1 7,7 0 0 –3 (–100) (–100) 
4 3 23,1 2 15,5 1 7,7 –1 –2 –1 
3 5 38,5 4 30,7 2 15,5 –1 –3 –2 
2 1 7,7 4 30,7 3 23,1 +2 +3 –1 
1 0 0 1 7,7 6 46,0 (+100) (+100) +5 
0 - 1 7,7 1 7,7 (+100) (+100) – 

Примечание: изменения числа видов от одного этапа к другому; в скобках показано полное исчезновение (–100) 
или появление (+100) всех видов с данными баллами.  

В условиях промышленных регионов степной зоны Украины пресмыкающиеся 
оказались самой уязвимой группой среди позвоночных животных. Видовой состав с 
начала 20 века изменился мало (–7,7 %), но численный состав претерпел значительные 
потери. Это потребовало расширения списка видов, имеющих охранный статус в ре-
гионе. На современном этапе такие виды, как ящерица прыткая и уж водяной остаются 
достаточно многочисленными, их состояние не является угрожающим.  

В условиях усиленного техногенного пресса, расширения урбанизированных и 
рекреационных территорий и вытеснения пресмыкающихся из многих наиболее бла-
гоприятных для них природных экосистем необходима комплексная система мер, на-
правленных на их охрану и увеличение численности.  
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦИТОСКЕЛЕТА АСТРОЦИТОВ  
NATRIX TESSELLATA КАК БИОМАРКЕР НЕГАТИВНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В. Я. Гассо, А. Н. Гагут, В. С. Недзвецкий  
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,  

Днепропетровск, Украина, vgasso@ua.fm 

MOLECULAR CONSTITUENTS OF ASTROCYTE’S CYTOSKELETON  
IN NATRIX TESSELLATA AS A BIOMARKER  

OF ENVIRONMENTAL POLLUTION  

V. Y. Gasso, А. N. Gagut, V. S. Nedzvetsky  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

При экстенсивном развитии промышленного производства и химизации сель-
ского хозяйства множество различных по природе загрязнителей оказывают неблаго-
приятное воздействие на живые организмы. Изменения в биосистемах проявляются на 
различных уровнях организации живого. Нарушения на молекулярном уровне отра-
жаются впоследствии на более высоких уровнях организации (Гассо и др., 2010).  
Использование различных биомаркеров все активнее включается в современные про-
граммы биологического мониторинга. Актуальны и необходимы для оценки повреж-
дающих эффектов экотоксикантов выбор и изучение молекулярных маркеров, которые 
адекватно и достоверно отображают функциональное состояние клеток, а опосредо-
ванно и организма в целом (Биотест, 1993).  

Центральная нервная система – потенциальная мишень для действия экотокси-
кантов, поскольку нейроны и глиоциты чувствительны к воздействию токсикантов 
различной природы. Особое значение в формировании цитоскелета астроцитов имеют 
промежуточные филаменты, которые построены из глиального фибриллярного кисло-
го белка (ГФКБ) (Ультраструктура, 1972). Цель нашей работы – оценка возможного 
прогностического значения уровня экспрессии и состояния молекулярного цитоске-
летного маркера (ГФКБ) в мозге водяного ужа (Natrix tesselata Laurenti, 1768 (Reptilia, 
Squamata)) в условиях промышленного загрязнения.  

Исследования проведены на половозрелых особях водяных ужей, отобранных в 
двух различных биогеоценозах. В качестве условно чистого (контрольного) участка 
выбраны биотопы Днепровского водохранилища южнее пос. Волосское (Днепропет-
ровская область), расположенные вдали от промышленных предприятий и сельхозуго-
дий. В качестве загрязненного района (импактная зона) – Приднепровской ГРЭС, под-
верженная влиянию ее промышленных выбросов. Материал, представленный в данной 
работе, собран в составе Комплексной экспедиции Днепропетровского национального 
университета в 2009–2011 гг. Определение содержания и полипептидного состава ци-
тоскелетного белка астроглии (ГФКБ) проводили иммунохимическими методами с 
использованием иммуноблоттинга и иммуноэлектрофореза. Определение полипептид-
ного состава глиальных филаментов проводили иммуноблоттингом с использованием 
моноспецифической антисыворотки (Ленинджер, 1985; Виноградова, 1983).  
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В мозге ужей, обитающих в условиях промышленного загрязнения, выявлено 
более высокое (в 1,7–2,2 раза) содержание ГФКБ по сравнению с животными, отлов-
ленными на контрольных участках. Это может указывать на развитие астроглиоза как 
реактивного ответа ткани на воздействие экотоксикантов. Возрастание количества де-
градированных полипептидных фрагментов свидетельствует об активации цитоске-
летных перестроек и возможных морфологических изменениях в клетках. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что промышленные загрязнители вызывают разви-
тие астроглиоза у змей, что отражает неблагоприятное влияние антропогенных факто-
ров внешней среды на пресмыкающихся.  

Таким образом, молекулярные маркеры состояния цитоскелета глиальных кле-
ток водяных ужей могут быть использованы в качестве биомаркера неблагоприятного 
воздействия промышленного загрязнения.  
 

УДК 599:546.791.027*137:[504.5:539.16] 

СОДЕРЖАНИЕ 137Cs В ОРГАНИЗМЕ  
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

А. В. Гулаков  
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  

Гомель, Беларусь, Gulakov@gsu.by 

CONTENT OF 137Cs IN SMALL MAMMALS  
DWELLED IN TERRAIN OF RADIOACTIVE CONTAMINATION  

A. V. Gulakov  
Francisk Skorina Gomel’ State University, Gomel’, Belarus 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС распространение радиоактивных 
веществ произошло на значительной территории. Радионуклиды, поступившие во 
внешнюю среду, активно включились в биологические цепи миграции, благодаря чему 
они стали накапливаться в органах и тканях животных, населяющих естественные эко-
системы. Особенности обитания популяций диких животных в загрязненном радио-
нуклидами биогеоценозе до сих пор остаются малоизученным вопросом. Позвоночные 
промысловые животные являются важными элементами наземных экосистем, опреде-
ляющими хозяйственное значение животного мира на данных территориях.  

Основной объект наших исследований – дикие млекопитающие, обитающие на 
местности с различной плотностью радиоактивного загрязнения. За время исследова-
ния получены пробы от 68 животных, добытых на территории радиоактивного загряз-
нения. От диких млекопитающих производили взятие проб мышечной ткани. Образцы 
отбирали массой 0,1–0,5 кг. Определение содержания 137Сs в пробах органов и тканей 
животных проводили гамма-спектрометрическим методом по стандартным методикам.  

У представителя ондатры (Fiber zibethicus Linnaeus, 1766) наибольшее содержа-
ние 137Cs в организме наблюдалось у животных, добытых в зоне отчуждения, и состав-
ляло в среднем за период наблюдения 8,23 ± 1,70 кБк/кг. У ондатры, обитающей на 
данной территории, содержание 137Cs в мышечной ткани различалось почти в 12 раз: 
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наименьшая удельная активность радионуклида составила 2,48, а наибольшая – 
29,70 кБк/кг. Средний уровень радионуклида в мышечной ткани ондатры, отстрелян-
ной в зоне отселения, составлял 0,19 ± 0,02 кБк/кг, что более чем в 34,7 раза ниже (р < 
0,001), чем у животных, добытых в зоне отчуждения. Наибольшее содержание радио-
нуклида в организме ондатры, обитающей на данной территории, составило 0,36, а наи-
меньшее – 0,09 кБк/кг.  

Животные контрольного района имели относительно невысокое содержание 
137Cs в организме. Средний уровень 137Cs в мышечной ткани ондатры составлял 0,03 ± 
0,01 кБк/кг, что почти в 274,3 раза ниже (р < 0,001), чем у животных, обитающих в зоне 
отчуждения, и в 6,3 раза (р < 0,001) – по сравнению с животными зоны отселения.  

Среднее содержание 137Cs в организме речной выдры (Lutra lutra Linnaeus, 1758), 
обитающей на территории зоны отчуждения, составило 13,28 ± 4,40 кБк/кг. У живот-
ных, отстрелянных в данной зоне, уровень 137Cs в мышечной ткани различался более 
чем в 18 раз, наименьшая удельная активность составила 2,22, наибольшая – 
40,70 кБк/кг. К сожалению, на территории зоны отселения добыто всего лишь одно 
животное, удельная активность радионуклида, в мышечной ткани которого составила 
1,04 кБк/кг. Речная выдра, добытая на территории контрольного района, содержала 
137Cs в мышечной ткани в пределах 0,04–0,13 кБк/кг.  

Бобр обыкновенный (Castor fiber Linnaeus, 1758) добыт только на территории зо-
ны отчуждения и контрольного района. Средний уровень накопления 137Cs в мышечной 
ткани бобра, обитающего на территории зоны отчуждения, составил 4,14 ± 0,52 кБк/кг. 
У бобра, отстрелянного в зоне отчуждения, содержание 137Cs в мышечной ткани различа-
лось всего лишь в 2 раза, наименьшая удельная активность составила 3,17, а наибольшая – 
6,36 кБк/кг. Хотя добыто лишь небольшое количество животных. Бобры, обитающие на 
территории контрольного района, содержали данный радионуклид на уровне 0,05 ± 
0,02 кБк/кг, что почти в 83 раза меньше, чем у животных из зоны отчуждения.  

Лесной куницы (Martes martes Linnaeus, 1758) добыто лишь 5 особей: 2 в зоне от-
чуждения и 3 на территории контрольного района. Для данного вида сохраняется анало-
гичная тенденция: чем выше загрязнение территории, тем выше содержание 137Cs в мы-
шечной ткани животных. У животных, обитающих в зоне отчуждения, удельная актив-
ность радионуклида колебалась от 3,89 до 12,58 кБк/кг. Куница, отстрелянная на терри-
тории контрольного района, содержала 137Cs в мышечной ткани 0,45 ± 0,06 кБк/кг. 

Также в период проведения исследований добыты единичные особи других видов 
охотничье-промысловых животных. Содержание 137Cs в мышечной ткани енотовидной 
собаки (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) и американской норки (Mustela vison Schre-
ber, 1777), добытых на территории зоны отчуждения, было 13,25 и 4,69 кБк/кг соответст-
венно. Удельная активность данного радионуклида в мышечной ткани лесного хорька 
(Mustela putoris Linnaeus, 1758), обитающего на территории зоны отселения, составило 
всего 0,14 кБк/кг.  

Охотничье-промысловая продукция может являться дополнительным источни-
ком поступления радионуклидов в организм человека и приводить к увеличению дозо-
вых нагрузок на население. В связи с этим требуется дальнейшее изучение уровней и 
динамики загрязнения радионуклидами организма основных видов охотничье-
промысловых животных.  
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ВІДМІННОСТІ БЛИЗЬКИХ ВИДІВ ССАВЦІВ:  
ТОПОГРАФІЯ ЕКОМОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ЧЕРЕПА  

І. Загороднюк  
Луганський національний університет, Луганськ, Україна, zoozag@ukr.net 

DISTINCTIONS OF MAMMALIAN ALLIED SPECIES:  
TOPOGRAPHY OF ECOMORPHOLOGICAL TRAITS OF SKULL  

І. Zagorodnyuk  
Lugans’k National University, Lugans’k, Ukraine 

Загальновідомо, що краніальні ознаки є найбільш інформативними при вивченні 
мінливості та видової диференціації ссавців. Краніометрія як основа аналізу екоморфо-
логічної диференціації, оскільки близькі види не мають якісних відмінностей. Топо-
графія ознак загалом вказує на ключову роль функціонально значимих ознак, тобто 
ознак екоморфологічних, найчастіше пов’язаних із живленням або в цілому кормодо-
буванням (Бігон та ін., 1989; Загороднюк, 2007). Раніше автором було показано, що 
рівень відмінностей у парах близьких видів наростає зі збільшенням симпатрії і зі 
зменшенням розмірів об’єктів (ibidem), проте в усіх парах порівнянь найвагоміші озна-
ки показують міжвидові відмінності на нижчих за критичні значення рівнях, у тому 
числі CD < 6,0 (Загороднюк, 2004) та HR < 1,27 (Загороднюк, 2007). При цьому спо-
стерігається явище, відмічене для всіх двійникових комплексів загалом (Загороднюк, 
2004): зростання міжвидових відмінностей (середніх CD для всього набору ознак) веде 
до диференціації ознак за їх внеском у ці відмінності. У цій праці розглянуто загальні 
закономірності у топографії ознак диференціації близьких видів з огляду на гіпотезу 
переважного їх зв’язку з кормодобуванням видів і, відповідно, диференціацією видів за 
трофікою, тобто невипадковими відмінностями між ними.  

Для дослідження відібрано декілька пар симпатричних або маргінально-симпа-
тричних видів зі складу двійникових комплексів (по 1–2 пари з кожної родини) для 
виявлення загальних закономірностей, які проявляються у різних систематичних гру-
пах. Загалом відібрано 6 двійникових пар, що складає близько 1/4 від загальної 
кількості виявлених у складі теріофауни Східної Європи двійникових груп і половину 
всіх видових пар, що характеризуються симпатричним поширенням (вкл. маргінальну 
симпатрію). Кількість досліджених метричних ознак складає 10–15 (до 22) вимірів. 
Схеми вимірів у різних групах подібні і описані автором у попередніх дослідженнях 
(напр.: Загороднюк, Федорченко, 1993).  

Метрики порівнянь розглянуті раніше, у тому числі коефіцієнт дивергенції CD 
(Загороднюк, 2004) та співвідношення Хатчінсона HR (Загороднюк, 2007). Ці метрики 
мають критичні значення (див. вище), проте для них не існують критерії статистичної 
значимості, і тому їх використано тільки для рейтингів відмінностей. Мінливість 
краніометричних ознак і їх внесок у міжвидові відмінності в межах кожної з груп ок-
ремо описано у низці спеціальних праць автора (1992–2009 рр.). Під CD5 розуміється 
середній рівень відмінностей між видами за 5 найвагомішими метричними ознаками 
(Загороднюк, 2004); HR5 відповідає розрахункам середнього HR для такої ж п’ятірки 
ознак. Описи наведено у систематичному порядку, обсяги груп вказано для масштабу 
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фауни України, назви ознак відповідають наведеним у таблиці. Порівняння проведено 
тільки на зразках, що відповідають віковій групі adultus.  

Мишаки (Sylvaemus ex gr. sylvaticus) вкл. 4 види, у тому числі широко симпат-
ричні пари sylvaticus / tauricus, tauricus / uralensis та uralensis / falzfeini. Ці види демон-
струють значну подібність в архітектурі черепів. Попри це, їх можна розрізняти за 
комплексом краніометричних ознак, зокрема при урахуванні статі (самці більші) й 
віку. Провідні ознаки – довжина зубного ряду та черепа, розміри слухових барабанів.  

 

Таблиця 1. Порівняння краніометричних ознак близьких пар видів із модельних груп  
(ранжовано за середніми значеннями коефіцієнта дивергенції для 5 найвагоміших ознак, CD5) 

Група (родина): видова пара Рівень відмінностей Провідні ознаки, значення CD 
Mustelidae: тхори, 2 види (♂♂) 
Mustela putorius / eversmanni 

CD5 = 1,72, HR5 = 1,12  
CVcd = 21,6 % 

CM1 = 2,1, IM1 = 2,0, Lmand = 1,8 
(за: Загороднюк, 2009) 

Arvicolidae: щури, 2 види 
Arvicola amphibius / scherman 

CD5 = 2,57, HR5 = 1,14 
CVcd = 44,1 % 

CBL = 3,0, LBu = 2,6, HCB = 2,6  
(за: Загороднюк, 2001) 

Muridae: мишаки, 4 види  
Sylvaemus sylvaticus etc.  

CD5 = 3,20, HR5 = 1,11 
CVcd = 25,7 % 

M13 = 4,5, CBL = 3,2, LBU = 2,9  
(за: Загороднюк, 2005) 

Vespertilionidae: вухані, 2 види 
Plecotus auritus / austriacus 

CD5 = 4,01, HR5 = 1,13 
CVcd = 53,4 % 

Bul = 4,7, cm3 = 4,1, CM3 = 4,0  
(за: Zagorodniuk, Postawa, 2007) 

Vespertilionidae: нічниці, 2 види 
Myotis myotis / blythii 

CD5 = 4,17, HR5 = 1,11 
CVcd = 52,3 % 

CBL = 7,3, CM3 = 5,4, Lman = 4,6  
(Загороднюк, неопубл.) 

Arvicolidae: териколи, 2 види 
Terricola subterraneus / tatricus 

CD5 = 4,51, HR5 = 1,16 
CVcd = 28,9 % 

HCra = 6,2, CBL = 4,5, BCra = 4,1  
(за: Загороднюк, 2004) 

Cervidae: сарни, 2 види 
Capreolus capreolus / pygargus 

CD5 = 4,58, HR5 = 1,14 
CVcd = 74,5 % 

NasL = 5,3, LFace = 5,2, MLcon = 4,4  
(за: Загороднюк, 2002) 

 

Щури (Arvicola ex gr. terrestris) вкл. два близькі види – amphibius + scherman, у 
цілому парапатричні. Відповідно, загальний рівень відмінностей дуже малий (CD5 = 
2,6), а провідними ознаками є загальні виміри черепа (довжина черепа, висота мозкової 
капсули та довжина слухового барабану).  

Териколи, чагарникові полівки (Terricola ex. gr. subterraneus) вкл. два види – 
subterraneus та tatricus, симпатричні в Карпатах. Очевидно, із симпатрією пов’язаний 
відносно високий рівень диференціації (CD5 = 4,5), при тому за однією з ознак (висота 
черепа) CD > 6 σ. Ключовими ознаками диференціації є загальні виміри: довжина че-
репа, висота і ширина мозкової капсули.  

Вухані (Plecotus ex gr. auritus) вкл. два близькі види – auritus та austriacus, між 
якими тепер відбувається формування зони симпатрії. Загалом рівень відмінностей є 
середньо-низьким, CD5 = 4,0. Ключові ознаки: розмір слухового барабану, довжина 
верхнього та нижнього зубних рядів.  

Нічниці (Myotis ex gr. myotis) вкл. два близькі види – myotis та blythii, між якими 
існує зона симпатрії в Карпатському регіоні (Закарпаття, Буковина). Рівень диферен-
ціації подібний до вуханів (CD5 = 4,2), а за однією з ознак (довжина черепа) є повний 
гіатуc (CD >> 6), який доповнюють певні відмінності за довжиною верхнього ряду 
зубів і нижньої щелепи.  

Тхори (Mustela ex. gr. putorius) вкл. два види – putorius та eversmanni, між якими за 
останнє століття сформувалася симпатрія (через інвазію степового тхора зі сходу). Для гру-
пи характерна висока диференціація статей, яка перекриває міжвидові та вікові відмін-
ності (Загороднюк, 2009). Попри це, навіть при порівнянні однієї статі й віку (дорослі 
самці) маємо найнижчий рівень відмінностей: CD5 = 1,7, а значимість трійки провідних 
ознак лежить у межах CD = 1,8–2,1 (всі три ознаки – виміри зубних рядів і щелеп).  
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Сарни (Capreolus ex. gr. capreolus) вкл. два види – capreolus та pygargus, для яких 
описана колишня (у тому числі в межах України) і є сучасна штучно створена 
маргінальна симпатрія. Загалом ця група (надвид) є найбільш диференційованою 
(CD5 = 4,6), при тому існує великий розмах вкладів ознак у міжвидові відміни (CVcd = 
75 %). Попри це, за жодною з досліджених ознак відмінності не досягають критичного 
CD = 6 σ, а провідними ознаками є три виміри ростральної частини черепа: носових 
кісток, лицьового відділу і мандибули. Можна бачити декілька подібних тенденцій.  

1. Між усіма парами видів виявляються загалом низькі рівні відмінностей, у ме-
жах CD5 = 1,7–4,6 σ, і має місце переважання ознак, відмінності за якими не виходять 
за межі внутрішньовидової мінливості. Так само низькими є відмінності близьких 
видів при їх порівнянні за співвідношенням Хатчінсона, для всіх пар порівнянь HR5 < 
1,27 і звичайно складає 1,11–1,16. У більшості випадків це суттєво ускладнює видову 
діагностику за морфологічними критеріями, навіть при врахуванні віку і статі, які 
суттєво впливають на трансгресію ознак.  

2. Має місце зростання коефіцієнта варіації CD (CVcd) зі збільшенням загального 
рівня відмінностей. Наприклад, у сарн CVcd = 75 % при CD5 = 4,6, позаяк у тхорів CVcd = 
22 % при CD5 = 1,7. Раніше подібний зв’язок описано при аналізі поняття гіатус (Заго-
роднюк, 2004): найвагоміша ознака має прогресивне зростання CD при збільшенні за-
гального рівня відмінностей (оціненого за п’ятіркою найвагоміших ознак, CD5), тобто 
зі збільшенням загального рівня відмінностей закономірно з’являються ознаки-
«лідери» (див. далі).  

3. Має місце високий рівень зв’язку між CD та HR при міжгрупових порівняннях 
(раніше нами тісний зв’язок між ними описано на підставі порівняння ознак у видів 
вуханів (Zagorodniuk, Postawa, 2007)). Понад те, виявляється висока кореляція між ци-
ми двома показниками при одночасному порівнянні всіх видових пар за всіма ознака-
ми. На графі, що включає всі попарні порівняння всіх пар близьких видів за всім набо-
ром ознак у просторі CD–HR, всі часткові дані (точки) «лягають» на одну лінію рег-
ресії. Це може свідчити про обмеження мінливості кожної з метричних ознак (при-
близно на рівні CV = 4–8 %). 

4. Топографія ознак диференціації досліджених пар близьких видів ссавців не 
випадкова. На генералізованій схемі всі вони розподіляються переважно уздовж по-
здовжньої осі черепа та переважно пов’язані з його ростральним (лицьовим) відділом. 
Маємо наступні групи ознак із найвищими внесками у міжвидові відмінності (за дани-
ми табл., наведеної вище):  

– загальні виміри довжини черепа та/або нижньої щелепи – відмічені 7 разів 
(тобто в середньому один раз на кожну трійку провідних ознак для кожного надвиду);  

– довжина зубного ряду в різних її варіантах (довжина ряду кутніх зубів, 
відстань від іклів до останнього кутнього, повна довжина зубного ряду), як у нижній, 
так і верхній щелепі – 6 разів;  

– виміри потиличного відділу (висота і ширина мозкової капсули, ширина між 
потиличними виростками тощо) – 3 рази,  

– виміри слухового барабану (довжина або ширина) – 3 рази,  
– виміри лицьової частини черепа (довжина носових кісток, довжина лицьового 

відділу, різцевих отворів, висота рострума) – 2 рази;  
5. Перші місця в різних парах видових порівнянь посідають такі метричні озна-

ки, як: двічі – варіанти довжини зубного ряду (M13, CM1), двічі – довжина черепа 
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(CBL), по одному разу – висота мозкової капсули (HCran), ширина слухового барабану 
(BBu), довжина носових кісток (NasL).  

Все це засвідчує визначну роль ознак кормодобування на ранніх етапах екомор-
фологічної диференціації еволюційно молодих і морфологічно подібних видів, а надто 
в умовах симпатрії, зокрема й нещодавньої.  

Хоча всі види зі складу двійникових комплексів виявляють велику подібність і, 
як правило, не набули відмінностей за будь-якою однією окремо взятою ознакою.  
Понад те, ці види формують широкий спектр різних за рівнем диференціації пар у ме-
жах «відведеного» їм двійникового діапазону мінливості з CD < 6 та HR < 1,27 (а фак-
тично CD = 1,7–4,6 та HR = 1,11–1,16). У зв’язку з такою «розтяжкою» уздовж 
градієнта подібності виявляється загальна закономірність формування відмінностей, 
яку добре ілюструє розподіл вибіркових даних (даних для видових пар) у просторі CD5 – 
CVcd. Дані щодо видових пар розподіляються у цьому просторі невипадково і загалом 
демонструють прямо пропорційний зв’язок (коеф. кореляції r = 0,60). Нижня точка 
цього графа прямує до CD5 = 0 та CVcd ≈ 10 % і відповідає видам із практично 
відсутньою морфологічною диференціацією. Верхня точка графа прямує у бік CD5 = 6 
та CVcd = 100 % і відповідає рівню видів, що майже досягли рівня «хороших».  

Власне, у цьому просторі розгортається вектор еволюційної диференціації близь-
ких видів, який загалом збігається з вектором індивідуального розвитку кожного з них і 
рівням внутрішньовидової мінливості та міжвидової диференціації. На нижніх щаблях 
відсутні значимі міжвидові відмінності, які вкладаються у межі внутрішньопопуляційної 
мінливості ознак. При відносно високих рівнях диференціації різні ознаки набувають 
різної діагностичної ваги і серед них виокремлюються провідні ознаки диференціації. 
Такими ознаками, як показує проведений топографічний аналіз, стають ознаки, пов’язані 
із загальними розмірами (довжина черепа і щелеп), вимірами зубного ряду та ростраль-
ного відділу черепа. Найменшою мірою процес диференціації стосується мозкової кап-
сули, потиличного відділу і вимірів ширини черепа. Така невипадкова диференціація 
ознак і їх прив’язка до окремих відділів черепа засвідчує провідну роль екоморфо-
логічних ознак в еволюційній диференціації близьких видів в умовах їх симпатрії. 
Моя щира подяка колегам, які брали участь в обговоренні основних положень цієї праці на різних етапах її підготов-
ки, зокрема В. Пєскову, І. Ємельянову, І. Дзеверіну. 
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Вибірковість живлення хижих птахів залишається актуальною темою екологіч-
них досліджень, не дивлячись на більше ніж сторічну історію свого розвитку. Відносно 
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кількості видів жертв у кормових спектрах розрізняють вибірковість повну та часткову 
(Галушин, 1982). Вибірковість досліджують на двох рівнях: видовому та 
внутрішньовидовому. Останній виявляє специфіку відношення хижаків до різних груп 
і окремих особин у популяціях жертв і становить предмет даного дослідження.  

Живлення сови вухатої (Asio otus L., 1758) досліджували пелетковим методом. 
Критерієм для оцінки вікових груп нориць обрано відносний розмір особин, який 
оцінювали за довжиною нижньої щелепи від дистального краю нижньощелепної 
кістки (без різця) до краю суглобового відростка (processus articularis). Цей вимір доз-
воляє інтерпретувати розміри та вагу звірят із достатньою достовірністю (Borowski et 
al., 2008). Проаналізовано проміри 2462 мандибул із 13 вибірок Microtus spp. із Лу-
ганської та Донецької областей. Для регіону досліджень відомо два види звичайних 
нориць. Хоча у відловах відзначають тільки M. levis (Кондратенко, 2003), присутність 
M. obscurus підтверджено цитогенетичним аналізом (Загороднюк, 2007). Тому ми вжи-
ватимемо спільну назву Microtus spp.  

Зміна вікової структури популяції, що у термінології С. С. Шварца можна роз-
глядати як «віковий добір», призводить до зміни генетичної структури. Віковий добір 
посилює дію індивідуального добору і, тим самим, впливає на мікроеволюційний про-
цес (Шварц, 1980). У зв’язку з цим представляє інтерес проаналізувати вплив хижих 
птахів (сов) на вікову структуру популяції жертви.  

Проаналізовані нами 12 зимових вибірок утворюють подібні криві розподілу, що 
за своїми статистичними параметрами близькі до нормальних. Для більшості вибірок 
спостерігається від’ємна асиметрія (коеф. асим. від 0,3 до –0,9) та додатний ексцес (ко-
еф. ексц. від –0,3 до 1,9). Такі параметри розподілу відповідають природному стану 
популяцій Microtus spp. у пізній осінній та зимовий часи, коли більшість особин пред-
ставлена генерацією нориць, народжених у другій половині літа та восени. Ці особини 
мають низку пристосувань до переживання холодного періоду року: їх ріст 
уповільнюється, а розмноження припиняється. У такій популяції природно мало ново-
народжених (малих), і таких, що вже перезимували (великих), тому спостерігається 
додатний ексцес, а також накопичення частот у правій половині графіка (від’ємна аси-
метрія). Літня вибірка характеризується від’ємним ексцесом (–0,9), що говорить про 
появу другої середньої, та статистично недостовірною від’ємною асиметрією (–0,2). 
У цей час (весна та перша половина літа) у популяції Microtus spp. ще залишаються 
чисельними представники зимової генерації, але починає з’являтися нове покоління 
нориць, що характеризується прискореним ростом. Представники цього покоління 
формують другу середню у вибірці. Наші дані підтверджують результати подібного 
дослідження, проведеного в умовах Середнього Сибіру для A. otus та M. gregalis (Еки-
мов, 2003). Таким чином, сови полюють на різних особин у популяціях жертв про-
порційно до їх (популяцій) природного складу, тобто не вибірково.  

Невибіркова (випадкова) елімінація відіграє важливу роль у стабілізації онтоге-
незу в цілому і будь-яких фенотипових ознак, розподіл яких у варіаційному ряду 
близький до нормального (Егоров, 1975). Це проявляється у пропорційному зменшенні 
всіх класів, що супроводжується випадінням крайніх класів і стабілізацією модальних. 
Це не означає, у нашому випадку, що взимку у популяціях Microtus spp. не виживають 
дуже молоді та старі особини. Але сам факт нормального розподілу особин у 
варіаційному ряду за розмірами – однозначний доказ невибіркової елімінації вікових 
груп Microtus spp. совою вухатою.  
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При цьому, як зазначає С. С. Шварц, всяка невибіркова елімінація насправді є 
вибірковою, бо проходить у певний період року на фоні певної вікової структури по-
пуляції. У межах своїх мисливських угідь хижаки інтенсивно зменшують чисельність 
основної здобичі, що може призводити до виникнення «екологічного вакууму». Після 
усунення пресу хижацтва (внаслідок кочівель або переключення на інші корми) такі 
вакууми будуть заповнюватися субдомінантами із оточуючих локальних популяцій 
тих самих видів-жертв. Через ряд повторень цей процес може призвести до виникнен-
ня мікропопуляцій зі зміненою віко-статевою структурою (Шварц, 1980). Дійсно, ста-
тистичні параметри вибіркових сукупностей Microtus spp. із одних і тих самих ло-
калітетів змінюються з року в рік, проте наших даних недостатньо для обговорення 
подібних процесів.  

Отже, хижацтво з боку A. otus на популяції Microtus spp. піддається ймовірнісно-
статистичним закономірностям і носить характер випадкової елімінації, пов’язаної з 
ефектом стабілізуючого добору, при якому перевагу отримують модальні класи. 
При цьому, розглядаючи систему хижак-жертва через призму мікроеволюційного про-
цесу, видається явно недостатнім аналіз лише характеру впливу хижака на вікову, а 
отже і генетичну структуру популяції жертви. На нашу думку, найактуальнішим по-
винно стати питання відновлення вікової (генетичної) структури популяції жертви, що 
проходить на фоні процесів змін клімату, міграцій тощо.  
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STATE OF MICROMAMMALS AND THEIR ADAPTATION POTENTIAL 
UNDER CONDITIONS OF AIR POLLUTION IN DNIPROPETROVS’K 

О. A. Zemlyany  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

В Україні однією з найскладніших в екологічному плані територій є 
Придніпровський промисловий регіон із його значною концентрацією промисловості 
(гірничодобувної, металургійної, енергетичної тощо). Значним індустріальним цен-
тром є місто Дніпропетровськ. В екологічному відношенні – одне з найбільш забруд-
нених міст України. Загальна кількість викидів в атмосферу міста складає 125 000 
т/рік. Найактивніші забруднювачі атмосферного повітря – 167 промислових 
підприємств, серед яких значний вплив на навколишнє середовище здійснює 
Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського. Найбільша кількість ви-
кидів в атмосферу належить Придніпровської ТЕС (ПдТЕС) – понад 70 000 т/рік. У 
результаті промислового виробництва спостерігається прогресуюче насичення 
біосфери шкідливими речовинами, у тому числі важкими металами. Глобальне зро-
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стання ступеня антропогенного впливу на біосферу визначило особливу увагу до 
біоіндикації рівнів забруднення.  

Дослідження проводили у заплавних біогеоценозах, які знаходяться під впливом 
атмосферних викидів ПдТЕС і металургійного заводу ім. Петровського. Об’єкти 
досліджень – лісова (Silvaemus sylvaticus Pallas, 1811) та хатня миші (Mus musculus 
Linnaeus, 1758), звичайна нориця (Microtus arvalis Pallas, 1778).  

Перший досліджений біогеоценоз знаходиться на відстані 1,5 км від заводу 
ім. Петровського у межах житлового масиву Фрунзенський і є залишком колись знач-
них дніпровських заплав. Даний біогеоценоз знаходиться в зоні безпосередньої дії ат-
мосферних викидів заводу ім. Петровського на березі р. Дніпро. На цій ділянці пере-
важно зустрічаються тополя чорна, пирій повзучий, грицики звичайні, кропива дво-
домна, цикорій дикий та інші. 

Другий біогеоценоз, в якому проводили дослідження, розташований на правому 
березі р. Дніпро у прирусловій заплаві на відстані приблизно в 1,5 км від ПдТЕС. 
Він знаходиться під впливом атмосферних викидів електростанції та розташований в 
районі дач, трохи віддалених від житлового масиву Перемога. Береги ріки та 
досліджена територія забруднена побутовими відходами. У цій місцевості зустріча-
ються лох вузьколистий, робінія звичайна, гвоздика польова, полин гіркий, цмин 
пісковий, анізанта покрівельна, цикорій дикий тощо.  

Дрібних ссавців відловлювали стандартним методом за допомогою пасток Геро. 
Перевірку пасток проводили зранку та ввечорі. Для загально-біологічного аналізу тва-
рин у лабораторних умовах встановлювали видову належність їх за методикою 
Б. А. Кузнєцова та В. Л. Булахова. Визначали розмірні показники з точністю до 0,1 см, 
показники маси – із точністю до 0,01 г, а також стать особин та їх вік.  

Чисельність дрібних ссавців у заплавних біогеоценозах р. Дніпро, розташованих 
у напрямку викидів металургійних підприємств (заводу ім. Петровського), складає 
7,2 ос./100 пастко-діб. В угрупованні мікромамалій 75 % складає хатня миша, 25 % – 
лісова миша. У популяції домінантного виду (хатньої миші) статева структура близька 
до співвідношення 1 : 1, тобто статева структура популяції стабільна та стійка.  

У біотопі, розташованому на відстані 1,5 км від ПдТЕС, видовий склад наступ-
ний: лісова миша – 30 %, хатня миша – 50 %, нориця звичайна – 20 %. Чисельність 
мікромамалій у даному біотопі – 14,3 ос./100 пастко-діб. Самок лісової миші у біотопі, 
що знаходиться під впливом ПдТЕС більше, ніж самців (1 : 2, тоді як у хатньої миші 
спостерігається зворотня тенденція – 1,5 : 1).  

За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що У заплав-
них біогеоценозах м. Дніпропетровськ чисельність видів досить незначна. Це – 
наслідок негативного впливу забруднення довкілля. В обох досліджених біогеоценозах 
збіднений видовий склад і відсутні рідкісні види. В угрупуванні дрібних ссавців 
домінант – синантроп хатня миша. Антропогенний тиск призводить як до скорочення 
природних заплавних екосистем у межах Дніпропетровська, так і до зниження 
різноманіття тварин, які там мешкають. Досліджені популяції, присутні у трансформо-
ваних біогеоценозах, досить стабільні, що свідчить про адаптивні можливості окремих 
видів до умов антропогенного тиску на середовище.  
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ECOLOGY FEATURES OF ROOK (CORVUS FRUGILEGUS)  
STAYING FOR THE WINTER IN ZHYTOMIR 

A. A. Zimaroeva  
Zhytomir State Technological University, Zhitomir, Ukraine 

В екосистемах, що зазнають антропогенного впливу, завжди є види, які спрямо-
вано еволюціонують убік зв’язків із людиною і практично не зустрічаються поза сфе-
рою впливу її діяльності (Шилов, 2000). При цьому в містах та інших населених пунк-
тах вони сягають величезної чисельності, порівняно з менш антропогенно трансфор-
мованими територіями. До таких видів, без сумніву, можна віднести представників 
родини Воронові.  

Воронові птахи надають перевагу антропогенним ландшафтам і досить вдало 
адаптуються до життя в них завдяки своїй унікальній високій екологічній пластич-
ності. Багато представників воронових досить числені у межах міст, чим спричиняють 
проблеми для комунальних і санітарно-епідеміологічних служб (Константинов, 2002). 
Тому, актуальними є дослідження змін екології та поведінки воронових птахів при си-
нантропізації та урбанізації, аналіз практичного значення їх чисельних популяцій в ан-
тропогенних ландшафтах, розробка екологічно обґрунтованих заходів управління чи-
сельністю цих птахів. Міста України – центри локальних зимівель воронових птахів. 
Основний чинник, що сприяє формуванню міської зимівлі воронових, – велика 
кількість і доступність антропогенних кормів, деяке підвищення температури у містах 
(Лопарев, 1997). Нами досліджено особливості екології типового представника воро-
нових птахів м. Житомир – грака (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758).  

Обліки граків проводили протягом осені та зими 2010–2011 рр. Оскільки 
відсутні детально розроблені методики для обліку птахів у містах (Бокотей, 1997) ми 
використовували диференціальний підхід. У межах міської забудови обліки проводили 
на трансектах зі змінною шириною облікової смуги (Равкін та ін., 1985; Козлов, 1988). 
У міських парках, лісопарках і на пустирях птахів підраховували без обмеження ши-
рини облікової смуги інтервальним методом. Окремо проводили точкові обліки граків 
на місцях їх масового живлення та колективних ночівель. Усього пройдено 64,5 км.  

У м. Житомир грак – наймасовіший вид воронових птахів на зимівлі. Його чи-
сельність у місті протягом осінньо-зимового періоду 2010–2011 рр. складала 15–16 тис. 
особин. Найвищу чисельність граків у місті спостерігала у січні–лютому 2011 року під 
час сильних морозів. Імовірно, на території міста в осінньо-зимовий період 
відбувається формування популяції граків, яка складається з місцевих осідлих зграй, 
що гніздяться в межах селітебної зони, на будівлях, у парках і скверах, і зграй граків, 
які відкочовують у гніздовий період у прилеглі до м. Житомир агроландшафти та 
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дрібні населенні пункти. Загалом розподіл граків у межах м. Житомир досить 
нерівномірний (табл.).  

Таблиця. Щільність грака (ос./км2) у біотопах м. Житомир 

Назва біотопу Щільність грака, ос./км2 
Стара 3–5-поверхова забудова 377,8 
9-поверхова забудова 362,0 
Індивідуальна забудова 180,1 
“Зелені зони” у центрі міста 140,6 
Приміські зелені зони 192,6 
Промислова зона 124,5 

 

Найбільша щільність грака спостерігається в межах старої 3–5-поверхової забу-
дови (377,8 ос./км2). Щільність грака зростає від периферійних районів міста до цен-
тральних. Це пов’язано, насамперед, із більшою кількістю антропогенних кормів у 
центральних районах міста. Найменша щільність грака взимку спостерігається в районі 
промислової забудови (крім території м’ясокомбінату, де концентрація грака досить 
значна, зважаючи на надлишок корму). Таким чином, зимовий розподіл граків у місті 
пов’язаний, у першу чергу, із наявними кормовими ресурсами.  

Протягом зими основні місця живлення граків – міське звалище, баки для сміття 
поблизу під’їздів будинків і звалище на Житомирському м’ясокомбінаті. Міське зва-
лище – одне з місць масової концентрації всіх воронових птахів. Причому грак серед 
них – домінантний вид. Чисельність змішаних зграй граків і галок інколи сягає 2,0–
2,5 тис. ос. Особливо велика кількість граків на звалищі після сильних снігопадів.  

У межах старої багатоповерхової забудови граки живляться зграями по 8–
12 особин, часто поїдаючи їжу дворових собак і котів. У зграях граків простежується 
чітка ієрархія, яка виражається в черговості прийому їжі членами зграї. Першими їдять 
найстарший самець і самка, останніми – молоді граки.  

Протягом зими граки часто відвідують свої гніздові ділянки. У кінці лютого гра-
ки починають концентруватися ближче до місць розташування колоній.  

Для граків, як і для інших воронових, характерні колективні ночівлі. Найбільша 
полівидова колективна ночівля в м. Житомир (складається з популяцій граків і галок) 
знаходиться на території військового шпиталю і нараховує в середньому 3,0–3,5 тис. 
граків і галок у співвідношенні 3 : 1 відповідно. Сірих ворон на сумісних ночівлях із 
граками ми не спостерігали. Ще одна велика ночівля – на вулиці Кафедральній, де в 
найхолодніші місяці цього року чисельність граків і галок сягала 2,5 тис. особин.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ  
СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІНТОКСИКАЦІЇ ЦИНКОМ  

І. В. Калінін, Б. О. Цудзевич, Н. А. Петрук  
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна 

FUNCTIONING OF ANTIOXIDATIVE SYSTEM OF RAT’S BLOOD  
SERUM UNDER ZINC INTOXICATION 

I. V. Kalinin, B. О. Tsudzevich, N. А. Petruk  
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  

Критична екологічна ситуація на сьогодні – одна з найважливіших проблем, що 
потребує вивчення механізмів адаптації організмів до важких металів. У процесі ево-
люції у живих організмах сформувались ферментні системи, які забезпечують їх вижи-
вання в умовах агресивного хімічного оточення. У більшості випадків метаболічні пе-
ретворення ксенобіотиків веде до прискорення їх елімінації та зменшення біологічної 
активності. Однак, нерідко у процесі метаболізму чужорідних речовин утворюються 
реакційноздатні інтермедіати, активні форми кисню, які ковалентно зв’язуються з клі-
тинними макромолекулами, компонентами мембран, ініціюючи оксидативний стрес.  

Одним із важливих і цікавих антиоксидантів є цинк. Інтерес до вивчення особ-
ливостей названого елементу на живі організми двоякий. По-перше, цинк у малих до-
зах виступає в ролі мікроелемента, бере активну участь у біологічних процесах 
(стабілізація клітинних мембран, як складова супероксиддисмутази). По-друге, цей 
метал у надмірних дозах чинить негативний вплив на функціонування живих систем.  

Мета нашої роботи – охарактеризувати функціонування антиоксидантної систе-
ми сироватки крові щурів за умов інтоксикації цинку сульфатом. Дослідження прово-
дили на білих нелінійних щурах-самцях одного віку, масою 180–200 г. Було дві групи 
тварин: перша – інтактні (контроль), друга – тварини, яким перорально вводили розчин 
цинку сульфату в дозі 5 мг/кг упродовж 14 діб. Після закінчення експерименту 
відбирали сироватку крові для подальших досліджень, відповідно до правил біоетики.  

У сироватці крові щурів визначали вміст відновленого глутатіону (GSH), ТБК-
активних продуктів, активність супероксиддисмутази (СОД, КФ 1.15.1.1), каталази 
(КАТ, КФ 1.11.1.6), глутатіонпероксидази (ГП, КФ 1.11.1.9), глутатіон-S-трансферази 
(ГТ, КФ 2.5.1.18). Експериментальні дані обробляли статистично з використанням  
t-критерію Стьюдента.  

Дія на організм іонів цинку викликала значні зміни прооксидантно-антиокси-
дантного гомеостазу. За даних умов виявлено інтенсифікацію перебігу пероксидації 
ліпідів, про що свідчить підвищення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів 
(ПОЛ) – ТБК-активних продуктів сироватки крові (на 43 % відносно контролю). Вияв-
лені зміни відбулися на фоні падіння активності КАТ сироватки крові (в 1,7 раза) і СОД 
(в 1,4 раза), ГТ (в 1,3 раза) та ГП (в 1,4 раза), вміст GSH також знизився (в 1,6 раза).  

Дослідження функціонування антиоксидантної системи сироватки крові щурів 
за умов інтоксикації цинку сульфатом показало, що відбувається зменшення актив-
ності ферментів антиоксидантної системи. Імовірно це можна охарактеризувати як 
адаптаційну реакцію організму до підвищених доз ксенобіотика.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕДОТУРБАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СЛЕПЫША 
(SPALAX MICROPHTHALMUS) НА ТВЕРДОСТЬ ПОЧВ 

Т. М. Коновалова  
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара 

INFLUENCE OF PEDOTURBATION ACTIVITY OF MOLE RATS 
(SPALAX MICROPHTHALMUS) ON SOIL PENETRATION INDEX 

T. M. Konovalova  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Важным результатом педотурбационной активности слепышей является изме-
нение физических свойств почвы. Твердость почвы может быть надежным индикато-
ром роющей активности слепышей. Для исследования выбран свежий порой в нижней 
трети склона северной экспозиции балки вблизи с. Любимовка (Днепропетровская об-
ласть, 48°21'25,5" с.ш., 35°12'00,05" в.д.). Диаметр пороя – 70–80 см. В области пороя 
заложен квадратный полигон со стороной 1,2 м. Измерения проводили в ячейках с ша-
гом 0,1 м. Таким образом, полигон представлен 13 трансектами по 13 ячеек в каждой. 
Всего заложено 169 ячеек. Ячейка 7 по оси абсцисс и ячейка 7 по оси ординат совпада-
ет с центральной частью пороя. Измерения твердости проводили с помощью ручного 
пенетрометра Eijkelkamp на глубину 0,5 м от поверхности почвы с шагом 0,05 м.  
Таким образом, в каждой ячейке сделано 10 измерений твердости почвы. Средняя по-
грешность результатов измерений прибора составляет ± 8 %. Измерения проводили 
конусом, размером поперечного сечения 1 см2. Твердость почвы в самом порое, кото-
рый находился над горизонтальным уровнем почвенного покрова, не измеряли. Всего 
проделано 1690 измерений твердости почвы, трехмерные координаты которых извест-
ны. Таким образом, объемная область почвы, в пределах которой проведены измере-
ния твердости, имеет форму параллелепипеда с размерами 1,2 × 1,2 × 0,5 м.  

Нормальным законом может быть описано распределение твердости почвы в го-
ризонтах 0–5 и 5–10 см. Более глубокие почвенные горизонты имеют твердость, рас-
пределение которой не может быть описано нормальным законом. Основной тенден-
цией изменения твердости почвы в области пороя является ее увеличение с глубиной. 
Твердость в верхних почвенных горизонтах находится на уровне 3,58 (горизонт 0–
5 см) и 5,06 МПа (5–10 см). Нормальный характер распределения величин позволяет 
применить для их сравнения t-критерий Стьюдента, в соответствии с которым разли-
чия твердости между этими двумя горизонтами статистически различны (р < 0,001).  

Сравнение показателей твердости между собой для других горизонтов проведе-
но с помощью непараметрического теста Вилкоксона. Установлены достоверные раз-
личия между горизонтами 5–10 и 10–15 см (Z = 9,82; р < 0,001), 10–15 и 15–20 см (Z = 
3,87; р < 0,001). Необходимо отметить существование локального максимума на глу-
бине 15–20 и 20–25 см, вследствие чего различия твердости между этими горизонтами 
не достоверны (Z = 1,20; р = 0,23). Различия между соседними горизонтами 20–25 и 
25–30 см не достоверны (Z = 1,85; р = 0,06). Локальный максимум на глубине 15–20 см 
достоверно превышает твердость на глубине 25–30 см (Z = 2,04; р = 0,04).  
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В диапазоне от 25 до 45 см наблюдается локальный минимум твердости почвы. 
Попарное сравнение твердостей в горизонтах в указанном диапазоне не подтверждает 
статистическую достоверность различий. Это свидетельствует о том, что при сущест-
венном градиенте глубины почвы не наблюдается значительных изменений твердости 
и по этому показателю и почва является однородной. В наиболее глубоком из исследо-
ванных горизонтах (45–50 см) твердость почвы закономерно достигает максимального 
значения 7,08 МПа.  

Представленные данные позволяют понять причину отклонения от нормального 
распределения значений твердости на глубине, которая превышает 10 см. По существу, 
значения твердости представляют собой смесь распределений. Для одного из распре-
делений характерны модальные значения вблизи 10 МПа (очень твердые почвы), для 
другого – в диапазоне 3–4 МПа. Наиболее вероятно, что твердая почва составляет 
структурный остов, в пределах которого формируется пространство с почвенной мас-
сой значительно меньшей твердости, которая возникла как результат педотурбацион-
ной активности слепышей. Локальный гомогенный минимум твердости в диапазоне 
25–45 см также наиболее вероятно имеет зоогенное происхождение.  

Педотурбационная активность почвенных млекопитающих приводит к формиро-
ванию в почве сложно организованной пространственной структуры ажурного типа, в 
которой сочетаются механически устойчивые конструкции из твердой почвы, проме-
жутки между которыми заняты менее плотной почвенной массой. Такая организация 
почвенного тела приводит к выгодному сочетанию свойств твердой и менее твердой 
почвенных масс. Важной особенностью ажурной организации является длительный по-
ложительный эффект от педотурбационной активности млекопитающих для других 
компонентов экосистемы (почвенных беспозвоночных, микроорганизмов и растений).  
 

УДК 599.323.6 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОШИРЕННЯ  
ТА КОРМОЗАПАСАННЯ СЛІПАКА SPALAX MICROPHTHALMUS  

(MAMMALIA) НА СХОДІ УКРАЇНИ  

М. Коробченко  
Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, Україна 

PECULIARITIES OF MODERN DISTRIBUTION AND FOOD HOARDING  
OF THE MOLE RAT SPALAX MICROPHTHALMUS (MAMMALIA)  

IN THE WEST OF UKRAINE  

М. Korobchenko  
National Museum of Natural History NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Мета роботи – оцінити особливості біотопного розподілу та кормозапасання 
сліпака звичайного (Spalax microphthalmus (Güldenstaedt, 1770)) їх зміни у зв’язку з ос-
воєнням сліпаками приселищних ділянок.  

Протягом ХХ ст. природне середовище зазнало значних антропогенних змін, 
включаючи повсюдне насадження полезахисних смуг як агромеліоративного заходу. 
Цей процес набув значних масштабів із 1948 р., коли одночасно з переходом до тра-



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 268

вопільної системи здійснювали широкі заходи для зміни рельєфу та клімату, у тому 
числі формування полезахисних і лісозахисних смуг, протиерозійних насаджень, на-
саджень для закріплення пісків і ярів, створення водосховищ і ставків, зарегулювання 
русел річок (Волчанецкий, Медведев, 1950). Усі ці заходи спричинили масштабні 
зміни у степових і лісостепових ценозах, спровокували формування нових біоценозів і 
зміни у екології та просторовому розподілі степових тварин, призвели до значного 
скорочення життєвого простору багатьох раніше типових для степу видів. Одночасно з 
розвитком сільськогосподарської та агролісомеліораційної діяльності розпочато і ма-
сове винищення сліпаків як шкідників сільського господарства (Решетник, 1941). Крім 
того, відбулися зміни у поширенні багатьох видів, зокрема сліпака звичайного (Spalax 
microphthalmus), типовим місцезнаходженням якого є ділянки цілинного степу з еле-
ментами різнотрав’я, також незаліснені схили балок і ярів та сінокоси.  

Нині площа розораних земель у Луганській області складає 50,9 %, у тому числі на 
півночі – до 67,8 %, на півдні – 37,8 %. При сільськогосподарському освоєнні регіону 
розорювали в першу чергу рівнинні цілинні ділянки. Великі площі цілинних ділянок, що 
зберігалися як землі конезаводів, були перетворені на суцільні посіви багаторічних трав. 
Такі ділянки були найбільш привабливими для сліпака, чисельність якого тут сягала 10–
20 екз./га (Решетник, 1941; Образцов, 1956). Оскільки значна частина земель на сході 
України характеризується розвиненою яружно-балочної мережею, тут дотепер зберегли-
ся значні площі степових ділянок, переважно на схилах. Такі залишки степових екоси-
стем знаходяться на різних стадіях дегресії у зв’язку зі значним зниженням пасовищного 
навантаження на них. Негативні явища – подальше освоєння цілинних ділянок під ріллю 
або посадки сосни, значний рівень їх фрагментованості. Все це негативно впливає на 
поширення степових тварин, зокрема і сліпаків.  

Нині S. microphthalmus поширений на сході України вкрай нерівномірно. 
Найбільша рийна активність відмічена автором на збережених плакорних степових 
ділянках, степових ділянках схилів балок з елементами різнотрав’я, степових ділянках 
крейдяних відслонень, сінокісних степових ділянках із високою концентрацією бобо-
вих і кореневищного різнотрав’я, по схилах ярів і балок, перелогах, узбіччях залізниць 
і автошляхів. На таких ділянках рийна активність відмічається протягом усього року, 
за винятком лише зимового періоду. На посівах зернових культур активна рийна ак-
тивність відмічена переважно весною (із березня до початку травня). Характерні для 
таких ділянок прямі лінії викидів вказують на використання ріллі лише для розселення 
на сприятливіші території з осередків основної концентрації та зимового перебування, 
якими є перелоги, узлісся полезахисних смуг, схили балок, цілинні ділянки узбіч 
залізничних та автошляхів. Для таких ділянок у зимовий період характерні більша 
кількість снігу та менша глибина промерзання ґрунту, сліпаки використовують їх для 
влаштування гніздових камер і комор.  

На пасовищах із високою інтенсивністю використання відмічено низьку чи-
сельність сліпаків, що може бути пояснено низькими кормовими ресурсами таких 
угідь (часто менше 1–2 екз./га). На ділянках з інтенсивним випасом висока рийна ак-
тивність сліпаків спостерігалася лише у весняний період; викиди були малого 
розмірного класу, що дозволяє припустити використання цих територій тільки моло-
дими сліпаками, які розселяються з материнських поселень. Низька кількість кормових 
ресурсів не сприяє утворенню стійких поселень на ділянках з інтенсивним випасом 
худоби, і вже у літньо-осінній період тут майже не відмічається рийна активність 
сліпаків. Низька чисельність сліпака спостерігається також на некосимих ділянках 



ZOOCENOSIS–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
VІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 4–6.10.2011 р. 

 269

(зокрема на абсолютно заповідних), які також характеризується низькими кормовими 
ресурсами; низька чисельність і у долинах річок. У межах лісових насаджень, де ліс – 
вторинне утворення, сліпак зустрічається на відкритих галявинах і узліссях, зокрема і 
на піщаних ґрунтах.  

Антропогенна зміна степових ділянок призвела до поширення такого сезонного 
явища, як проникнення сліпака на приселищні території й у самі селища. Зокрема, 
узбіччя доріг і полезахисні лісосмуги використовуються сліпаками як коридори розсе-
лення, звідки гризуни проникають на приселищні території (кладовища, садиби, горо-
ди, овочеві поля). Проникнення сліпаків на присадибні ділянки носить виразний се-
зонний характер і відбувається у літньо-осінній період, коли збігається декілька важ-
ливих сезонних подій: загальна чисельність сліпаків зросла, прибулі стали са-
мостійними, настав час дозрівання городини і підійшов час створення зимових кормо-
вих запасів.  

Проникненню сліпаків на присадибні території та городні ділянки сприяє на-
явність значних кормових ресурсів, відсутність хижаків і легкі ґрунти для прокладання 
кормових галерей. Як відомо, смуга виявлення корму сліпаком має ширину близько 1 
м, і посаджені в один ряд овочеві культури – легка здобич для сліпака, яка заощаджує 
енергетичні витрати на кормодобування у природних умовах.  

Нами узагальнено фактичні дані щодо особливостей кормозаготівлі сліпака зви-
чайного. Як відомо, до раціону сліпаків в основному входять дикорослі рослини корене-
плоди (загалом відомо до 56 видів рослин, переважно бобових, злаків, складноцвітих, 
зонтичних, губоцвітих, розоцвітих) (Янголенко, 1965). До раціону сліпаків входять і 
культурні рослини: багаторічні кормові трави, коренеплоди, такі як буряк, морква, кар-
топля, рідше бобові, цибуля, городня зелень, корені плодово-ягідних дерев, цибулини 
квітів. При утриманні в неволі при одночасному згодовуванні різних кормових об’єктів 
сліпак надає перевагу дикоростучим рослинам, і тільки потім – городині.  

Як відомо, S. microphthalmus будує складну систему ходів у постійних 
місцезнаходженнях, для створення зимових запасів створює поблизу гніздової камери 
на глибині 1,5–3,5 м (іноді до 4 м) декілька комор (нерідко 8–20). Зважаючи на те, що 
сліпаки не впадають у зимову сплячку і добове споживання їжі сягає 100 % від маси 
тіла, зимові запаси сліпака мають значні обсяги (до 20, а часом і до 30 кг). Явище 
міграції сліпаків у агроценози збігається з періодом дозрівання городини і часто 
пов’язане з появою звірів саме на городніх ділянках. Навесні сліпаки перебувають у 
природних біотопах і живляться дикими рослинами, що добре видно з розподілу тва-
рин, оціненого за слідами їх рийної активності. У природі, за даними автора, для 
S. microphthalmus відмічено затягування до ходів надземних частин кульбаби, моло-
чаю, на присадибних ділянках відмічено затягування зеленої цибулі та молочаю. 
На подібне вказують і давні літературні джерела, за якими шлунки здобутих у квітні й 
травні сліпаків вміщали зелені частини диких рослин (Решетник, 1941; Янголенко, 
1965). За даними автора, S. microphthalmus при утриманні в неволі (кінець травня, 
2009) надавав перевагу листю петрушки та інших соковитих рослин, а при утриманні в 
неволі S. zemni (червень 2008 р.) та N. leucodon (кінець травня і початок червня 2009 р.) 
тварини віддавали перевагу кореням і листю люцерни, надземним частинам цикорію, 
молочаю, і тільки потім – коренеплодам моркви та картоплі.  

За даними літератури, дорослі сліпаки починають заготовляти їжу у другій по-
ловині серпня, а молоді – від початку липня і продовжують до жовтня або листопада. 
За даними автора, сліпаки часто заготовляють їжі у більшому за необхідний обсяг, про 
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що свідчать знахідки комор із тогорічними запасами. Нами також відмічено, що 
сліпаки часто влаштовують тимчасові комори на глибині 10–30 см прямо на городі, а 
вже звідти переносять здобич до постійних комор. Постійні сховища були влаштовані 
на глибині 0,5–3,0 м, нерідко на віддалі 3–8 м (максимум – 70 м) від городньої ділянки, 
але відмічено також випадки влаштування постійних комор прямо на городній ділянці.  

Чим глибше розташовані комори, тим вона більша і містить більші обсяги за-
пасів. Складніші норові системи та глибоко влаштовані комірки належать дорослим 
тваринам, простіші системи, з меншими розмірами та меншою кількістю комірок на-
лежать молодим сліпакам. Серед 23 комор було 8 побудованих на глибині 1,5–3,0 м, і в 
них виявлено від 10 до 30 кг кормових запасів. Понад те, такі комори були більш аку-
ратно збудовані, часто куполоподібні, з акуратно розкладеними запасами, що 
відрізняло їх від приповерхневих тимчасових комор.  

Проведене дослідження показує, що сліпак виживає в антропогенно зміненому 
середовищі завдяки новим адаптаціям, пов’язаним із сезонним заселенням присадиб-
них ділянок. Такі зміни у сезонній динаміці просторової структури популяції згубні 
для сліпаків, оскільки такі сховища часто розкопуються і руйнуються людьми, самих 
тварин винищують. Загалом такі поселення часто виявляються приреченими і можуть 
класифікуватися як антропогенна пастка. Така пульсуюча просторова структура стала 
характерною для більшості локальних популяцій сліпаків.  
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Врановые птицы приобрели важное значение благодаря тесным и все более уси-
ливающимся контактам с человеком, поэтому их комплексное и всестороннее изуче-
ние является важной задачей. Большой ущерб, приносимый врановыми народному 
хозяйству, требует принятия специальных организационно-хозяйственных мер по ре-
гулированию и управлению их численности. Врановых относят к так называемым 
«проблемным» видам не только в силу их особой значимости для человека сегодня, но 
и как одного из основных экологических его партнеров в будущем. Мы сейчас являем-
ся свидетелями экологического взрыва – на протяжении 10–20 лет численность ряда 
видов врановых (грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758, серая ворона C. cornix Linnaeus, 
1758) возросла в десятки раз. Судя по многочисленным публикациям, во многих ре-
гионах она продолжает расти. Отмечается также существенное повышение численно-
сти и других видов: ворона C. corax Linnaeus, 1758, сороки Pica pica Linnaeus, 1758, 
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сойки Garrulus glandarius Linnaeus, 1758. Дальнейшее их внедрение в города областно-
го и районного значения свидетельствует о продолжающейся синантропизации. 
Это сравнительно новое явление в биологии данных видов. Причины современной 
экспансии врановых птиц неоднократно анализировались. К ним относятся улучшение 
кормовой базы за счет увеличения количества пищевых отбросов и общего роста анти-
санитарии городов и сел, интенсификация сельского хозяйства, оптимизация условий 
гнездования в связи со старением и ростом числа полезащитных лесных полос в степ-
ных районах, интенсивное озеленение жилых районов крупных городов и создание в 
них зеленых зон, снижение пресса регуляции численности врановых охотничьими ор-
ганизациями и естественными врагами, прежде всего, ястребом-тетеревятником 
(Accipiter gentiles Linnaeus, 1758) и филином (Bubо bubo Linnaeus, 1758). Последствия 
этой экспансии налицо. Это огромный материальный ущерб, причиняемый врановыми 
народному хозяйству через повреждение, а подчас и полное уничтожение зерновых и 
пропашных культур, бахчевых культур, уничтожение цыплят и утят на птицефермах, 
повреждение архитектурных памятников, ущерб, наносимый охотничьему хозяйству, 
особенно в районах выпуска искусственно выращенной дичи (кряковых уток, фазанов, 
серых куропаток). Велики и экологические потери. Врановые во многих регионах ста-
ли основной причиной сокращения численности некоторых редких птиц. С другой 
стороны, врановые приносят пользу в сельском хозяйстве, уничтожают огромное чис-
ло вредителей, они являются поставщиками гнезд для соколов и сов.  

На территории Украины специальные исследования врановых птиц проводились 
лишь в немногих крупных городах (Киев, Харьков, Одесса), эпизодически в немногих 
областях, а также по отдельным видам или вопросам. В Северном Приазовье биология 
данной группы птиц до недавнего времени практически не изучалась.  

Полевые исследования проводились нами на юге Запорожской области в 1988–
2011 гг. в ходе кратковременных выездов во все сезоны на 3–5 дней. При изучении 
птиц использовались общепринятые методики полевых исследований. Стационарные 
наблюдения и многолетние учеты проведены на четырех контрольных мониторинго-
вых площадках в агроландшафтах различного типа, включающих также кроме полей и 
садов искусственные леса небольшой площади, придорожные и полезащитные лесопо-
лосы, естественные и искусственные водоемы, балки с зарослями кустарников.  

К Северному Приазовью традиционно относится юг Запорожской области. Ре-
гион располагается в умеренных широтах, в степной зоне между 46°15’ и 47°00’ север-
ной широты и 35°10’ и 37°00’ восточной долготы. Его протяженность с севера на юг – 
около 80 км, с запада на восток – 143 км. Климат Северного Приазовья – умеренный 
континентальный. Непродолжительный холодный зимний период позволяет врановым 
птицам рано начинать гнездовой период, что положительно сказывается на продуктив-
ности видов. Современный ландшафт Северного Приазовья представлен агроланд-
шафтами различного типа, под ними находится свыше 95 % территории Запорожской 
области. Многочисленные села соединены автомобильными дорогами, линиями ЛЭП, 
окружены садами и полями. Вдоль полей и дорог высажены многорядные полезащит-
ные и придорожные лесополосы из деревьев и кустарников. Еще в конце ХІХ века бы-
ли заложены крупные искусственные леса (Алтагирский, площадью 1100 га, Старо-
Бердянский – 1000 га, Родионовский – 450 га, Шелюговский – 250 га, а также более 
мелкие леса, площадью от 1–5 до 25–50 га). Общая площадь искусственных лесонаса-
ждений в Запорожской области достигает 860 тыс. га, в том числе искусственных ле-
сополос – более 260 тыс. га. Это составляет лишь 1 % от всей территории области. Ле-
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са и лесополосы стали активно заселяться различными видами птиц, которых насчиты-
вается свыше 80 видов, многие из них достигают высокой численности.  

Старобердянский, Алтагирский и Родионовский леса объявлены государствен-
ными заказниками, обеспечивающими воспроизводство и поддержание высокой чис-
ленности таких охотничьих видов, как дикий кабан, косуля, заяц-русак, лисица, белка, 
фазан, а также разнообразных мелких млекопитающих и птиц. В лесах обитает 80–
120 видов птиц, что составляет до 30 % биоразообразия региона по этой группе. Леса 
привлекают животных разнообразием деревьев и кустарников, в том числе плодовых и 
ягодных, сложностью и многоярусностью древесно-кустарниковых насаждений, на-
дежной охраной со стороны лесников. Вокруг городов и сел обычны крупные свалки 
бытового мусора, что привлекает врановых птиц. В ходе лесомелиоративных работ, 
которые проходили методом плантационной распашки, устроены насаждения лесопо-
лос из деревьев и кустарников на засоленных почвах, на склонах берегов рек и лима-
нов (преобладает робиния, вяз мелколистный, тамарикс и др.). Широкому распростра-
нению и высокой численности врановых способствуют такие факторы, как наличие 
старой древесно-кустарниковой растительности, обилие кормов на полях и свалках. 
Врановые птицы находят здесь благоприятные условия гнездования и успешно выво-
дят потомство, особенно грачи.  

Площадка 1. Расположена на левом берегу Молочного лимана (окр. с. Гирсовка 
Приазовского р-на). Размеры – 4 х 4 км, площадь – 16 км2. Включает прибрежную 
часть акватории лимана, Гирсовский залив, часть с. Гирсовка и животноводческий 
комплекс, обрабатываемые поля, разделенные полезащитными лесополосами, участки 
прибрежных солончаков и степи, небольшой искусственный лес. Агроландшафт со-
ставляет 50 % площади участка, залесенность – около 1 %. Лесополосы представлены 
посадками старых и средневозрастных деревьев робинии лжеакации, вяза мелколист-
ного, лоха серебристого. В 2001–2010 гг. на площадке располагались две колонии гра-
ча, а на животноводческой ферме – колония галок из 4–8 пар, на столбе ЛЭП обнару-
жено в 2004–2010 г. гнездо ворона. В 2010 г. второе гнездо ворона обнаружено в лесо-
полосе на вязе, на высоте 6 м. За период наблюдений на площадке возросла числен-
ность серой вороны, восстановилась численность сороки после депрессии (табл. 1). 
В 2010 г. численность сороки снова резко снизилась, что мы связываем с экстремаль-
ными погодными условиями (в феврале после обильных снегопадов наступило потеп-
ление, затем резкое похолодание, что привело к гололедице). Действующие животно-
водческие фермы не могли обеспечить всех сорок кормом. Численность грача возросла 
в 2005 г., затем снизилась, особенно в старой колонии в связи с усыханием и деграда-
цией низкорослых акаций. Но появилось две новых колонии за пределами контроль-
ной площадки, куда видимо переселилась часть птиц. За все годы на этой площадке не 
встречено гнездования галок в колониях грачей. В 2010 г. в искусственном лесу на бе-
регу залива отмечена впервые пара соек (Garrulus glandarius Linnaeus, 1758) с гнездо-
вым поведением: это позволяет предполагать здесь начало их гнездования благодаря 
подросшим и плодоносящим молодым дубам.  

Площадка 2. Расположена на правом берегу Молочного лимана (окр. с. Ленин-
ское Акимовского р-на). Размеры – 4 х 4 км, площадь – 16 км2. Агроландшафт занима-
ет 80 % площади участка, залесенность – менее 1 %. Он представлен обрабатываемы-
ми полями, разделенными 2–4-рядными лесополосами из робинии, вяза мелколистно-
го, гледичии трехиглой. Через участок протекает р. Тащенак, ширина ее русла – 20–50 
м, оно поросло высоким густым тростником. По берегам реки располагается много-
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рядные густые лесопосадки из робинии, вяза, лоха серебристого, гледичии, а по мно-
гочисленным небольшим балкам – участки густого терновника. На правом берегу реки 
расположен обширный участок леса из невысоких густых кустарников. Через участок 
проходит линия высоковольтной ЛЭП с пустотелыми бетонными столбами. В них в 
верхней открытой части гнездятся галки, а на металлической мачте-опоре располага-
лось гнездо ворона. Его отсутствие в отдельные годы трудно объяснить, возможно был 
отстрелян один из партнеров, поскольку на участке ведется интенсивная летнее-
осенняя охота. Численность галки (C. monedula Linnaeus, 1758) и серой вороны в пери-
од наблюдений была стабильной, у сороки она резко сократилась в период депрессии в 
1999–2000 гг. и медленно восстановилась в последующие годы, достигла максимума в 
2008 г. После экстремальной погоды в феврале 2010 г. ее численность снова заметно 
снизилась. Для грача на данном участке, несмотря на постоянный источник пресной во-
ды, нет подходящих гнездовых стаций, лесополосы одно-двурядные и продуваемые вет-
рами, высокий пресс фактора беспокойства за счет многочисленных рыбаков-любителей 
и постоянного выпаса скота. Для сойки на данном участке подходящих гнездовых ста-
ций также нет, посадки дуба отсутствуют, но кочующие одиночные птицы здесь отмеча-
лись в гнездовое время в 2008–2010 гг. Общее число гнезд врановых птиц достигало в 
разные годы 31–38 шт., плотность гнездования 0,7–2,4 гнезд/км2 (табл. 2). 

 

Таблица 1. Динамика численности гнездящихся врановых на контрольной площадке 1  

Численность по годам, гнезд Вид птицы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Сойка – – – – – – – – – – 1? 
Сорока 1 8 5 6 8 10 16 20 9 16 9 
Галка – – 2 – – 3 4 – 3 8 - 
Грач (в скобках 
число колоний) 

1000 
(1) 

1200 
(2) 

700 
(2) 

800 
(2) 

800 
(2) 

1400
(2) 

1000
(2) 

1100
(3) 

570 
(1) 

950 
(1) 

750 
(2) 

Серая ворона 3 4 3 4 5 8 7 8 15 10 8 
Ворон – – – – 1 1 1 1 1 1 2 
Плотность гнездо-
вания, гнезд/км2 62,8 75,8 44,4 50,6 50,9 88,9 64,3 70,6 37,4 61,6 48,1 

 

Таблица 2. Динамика численности гнездящихся врановых на контрольной площадке 2 

Численность по годам, гнезд Вид птицы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Сойка – – – – – – – – ? ? – 
Сорока – 1 1 3 5 7 9 12 18 12 8 
Галка 8 12 8 10 12 10 10 12 13 6 8 
Грач – – – – – – – – – – – 
Серая ворона 3 3 4 3 5 5 6 6 6 6 7 
Ворон – – – – 1 1 1 1 1 – 1 
Плотность гнездо-
вания, гнезд/км2 0,7 1,0 0,8 1,0 1,4 1,4 1,6 1,9 2,4 1,5 1,5 

 

Площадка 3. Размер – 4 х 4 км. Расположена по долине малой реки Арабка (окр. 
с. Тихоновка, Аленовка Мелитопольского р-на). Обследуется нами с 2003 г. Данные за 
2001–2002 гг. получены от местного егеря. Агроландшафт занимает 70 % территории, 
залесенность – около 3 %. Поля разделены лесополосами из вяза, робинии, сосны 
крымской. На площадке расположены два небольшие по площади (40 и 30 га) искусст-
венные лесные массива по обоим берегам реки (дуб, робиния, вяз с подлеском из 
скумпии, караганы, свидины). По участку проходит асфальтированная дорога, просе-



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 274

лочные дороги вдоль полей, линия высоковольтной ЛЭП из сплошных железобетон-
ных столбов. Русло реки – шириной 10–15 м, заросло густым тростником, как и верх-
няя часть пруда. В долине реки располагаются заливные луга, по склонам – остепнен-
ные участки, где постоянно выпасают крупный рогатый скот. В лесу на правом берегу 
реки в 2001–2003 гг. размещалась многолетняя колония грача (до 500 пар) и серой ца-
пли (до 12–15 пар), но в 2003 г. грачи прекратили в ней гнездование (последние 10 жи-
лых гнезд оставлены птицами на стадии насиживания). Возможно, это связано с про-
водимыми мероприятиями по отпугиванию грачей, поскольку на соседнем поле засея-
ли бахчевые культуры. Грачи стали активно подселяться в смешанную колонию ца-
пель, насчитывающую 400–450 гнезд (в основном, кваквы) на левом берегу в дубово-
акациевом лесу, и в 2005 г. их численность достигла 150 пар. В 2007 г. грачи покинули 
и эту колонию. Ближайшая их колония в настоящее время располагается за пределами 
площадки в 5 км. Одиночные гнезда сороки и серой вороны размещались в полеза-
щитных и водоохранных лесопосадках на берегах пруда. В густых зарослях тростника 
по руслу реки и в верховьях пруда в отдельные годы регистрировалось по 1–2 гнезда 
сороки, что связано с нехваткой кустарников по берегам. Численность этого вида была 
низкой позле депрессии 1999 г., но быстро восстановилась к 2007 г. Причины ее сни-
жения в 2008–2009 гг. не известны и непонятны; в 2010 г. оно было связано с экстре-
мальной зимой (затяжной гололедицей). Одна пара ворона ежегодно успешно гнезди-
лась в лесу на левом берегу реки, на участке старых высокоствольных деревьев. Сойка 
впервые отмечена в лесу на правом берегу в 2005 г. (на участке дубового леса). Ее чис-
ленность там сохраняется на уровне 1–2 пар. С 2009 г. сойки стали гнездиться в дубня-
ке и на левом берегу реки. Галки отмечены в мае у водонапорной баши в с. Аленовка, 
но обследовать ее не удалось. Позднее птиц там не видели, поэтому гнездование оста-
ется под вопросом. Общая численность врановых достигала 95–162 гнезд (табл. 3).  

 

Таблица 3. Динамика численности гнездящихся врановых на контрольной площадке 3 

Численность по годам, гнезд Вид птицы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Сойка – – 1 1 2 2 3 4 
Сорока 2 4 6 8 14 3 4 4 
Галка – – 4? – – – – – 
Грач 10 20 150 80 – – – – 
Серая ворона 3 2 4 5 6 3 4 5 
Ворон ? 1 1 1 1 1 1 1 
Плотность гнездо-
вания, гнезд/км2 0,9 1,7 10,1 5,9 1,4 0,6 0,8 0,9 

 

В Северном Приазовье постоянно обитает и гнездится 6 видов врановых птиц, 
среди которых доминирующими по численности являются грач и сорока. К нерегуляр-
но залетным (инвазионным видам) относится кедровка (Nucifraga caryocatactes 
Linnaeus, 1758), массовая инвазия которой наблюдалась в регионе осенью 2008 г.  
Широкое расселение и рост численности врановых птиц отмечены орнитологами в 
регионе с середины ХХ столетья вслед за сельскохозяйственным освоением террито-
рии и широкомасштабными лесомелиоративными работами по устройству придорож-
ных и полезащитных лесополос. Территориальное распределение врановых птиц в ре-
гионе определяется топическими и трофическими связями. Наиболее благоприятными 
в гнездовой период биотопами являются слабооблесенные поймы малых рек и приле-
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жащие к водоемам агроландшафты с обилием полезащитных лесополос. Значимыми 
являются также придорожные старовозрастные многорядные лесополосы.  

Учеты на контрольных участках показали высокую динамичность гнездовой 
численности врановых птиц в зависимости от погодных условий зимы и весны. Отме-
чен катастрофический спад численности (депрессия) у сороки в 1999–2000 гг. и ее 
медленное восстановление в последующие годы, а также резкое снижение ее числен-
ности (в 2–3 раза) в 2010 г. по сравнению с 2009 г. Мы связываем это с экстремальны-
ми погодными условиями в конце зимы, когда в начале февраля резко похолодало, 
обильно выпал снег, образовалась корка льда на полях и дорогах. Гололедица сохраня-
лась на протяжении 10–12 дней, что резко ограничило кормовые ресурсы птиц. Ста-
бильная численность отмечена у ворона и галки, заметный рост численности – у серой 
вороны и сойки.  

Для серой вороны выявлен ленточный тип размещения гнезд по лесополосам, 
для сойки – пятнистый тип, приуроченный к посадкам средне- и старовозрастных дуб-
няков. Грач в регионе гнездится локально (пятнистый и островной типы размещения 
колоний), в колониях из 50–2500 пар, размещенных в придорожных и полезащитных 
лесополосах и небольших по площади искусственных лесах. На мониторинговых пло-
щадках его колонии имели меньшие размеры, возможно, из-за дефицита гнездопри-
годных деревьев. Отдельные колонии существуют десятки лет, другие – в течение 1–
5 лет. Снижение его численности в последние годы возможно связано с засушливыми 
сезонами, приведшими к исчезновению доступных водопоев и ухудшению кормовых 
условий. Косвенно об этом можно судить по низкой успешности размножения: 
в большинстве гнезд на крыло поднимается всего 1–2 птенца при кладке из 4–6 яиц.  

Сорока в регионе является равномерно распределенным видом и заселяет все 
типы древесно-кустарниковых зарослей, а также тростниковые заросли на прудах и 
долинах рек. Она успешно освоила залесенные приморские косы, города и села.  

Численность галки в регионе возросла с 1960–1970-х годов с появлением линий 
ЛЭП с полыми железобетонными столбами. Она образует диффузные линейные коло-
нии из 6–20 пар, лишь незначительное число птиц (5–10 %) гнездится одиночно и не-
большими группами в норах в карьерах и обрывах, в колониях грачей и в населенных 
пунктах. В 2001–2002 г. отмечен спад численности галок (в 2–3 раза), незначительный 
спад – в 2009–2010 гг.  

Лимитирующими факторами для врановых птиц, гнездящихся в агроландшаф-
тах Северного Приазовья, является деятельность человека. Птицы и их гнезда гибнут в 
результате прямого преследования и уничтожения человеком, от отравления ядохими-
катами и удобрением, от столкновения с автомобильным транспортом, от удара элек-
трическим током на ЛЭП. Сказалось негативно также разрушение крупных животно-
водческих комплексов, прекращение поливного земледелия. Учитывая оседлый харак-
тер местных сорок, воронов, соек и части популяций грача и галки, объяснимо сильное 
влияние на них также погодных аномалий в зимний период, а для грача – засушливых 
весенне-летних сезонов. На ближайшие годы можно прогнозировать сохранение 
имеющихся тенденций в динамике численности врановых птиц при все более усили-
вающемся влиянии климатического фактора – потепления и засушливости, а также 
возрастающих объемах вырубки и выжигании лесополос, являющихся основным гнез-
довым биотопом для этих птиц в регионе.  
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CURRENT STATUS AND NUMBER OF RARE BIRDS  
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A. I. Koshelev, L. V. Peresad’ko, V. A. Koshelev, T. I. Matrukhan  
Bogdan Khmel’nitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine 

Для сохранения редких и исчезающих видов птиц на юге Украины в целом, как и 
в Запорожской области, первостепенное значение имеют природно-заповедные террито-
рии различного ранга и площади. На юге Запорожской области создана сеть природно-
заповедных объектов, в том числе Приазовский национальный парк. Одним из ключе-
вых его участков стал сезонный орнитологический заказник местного значения «Таще-
накский под», созданный по нашей инициативе в 1990 г. в устьевой зоне р. Тащенак.  
Солончаковые поды – характерный элемент ландшафтов Азово-Черноморского региона. 
Площадь Тащенакского пода составляет 220 га, в том числе под различными водоемами – 
40 га. С южной стороны под ограничен руслом р. Тащенак, образующей в многоводные 
годы несколько глухих проток и стариц. На западе под переходит в сухой луг и также 
ограничен руслом реки; на востоке солончаки отделены от Молочного лимана невысо-
кой песчано-ракушечниковой пересыпью – валом. В многоводные сезоны (1989, 1990, 
1999 гг.) на поду образовывалась сеть мелководных озер и небольших островов, что 
привлекало птиц в период сезонных миграций и на гнездование; в осенне-зимний период 
данная территория имеет существенное значение для птиц также в многоводные сезоны. 
В маловодные сезоны под значительно теряет свою привлекательность для птиц, осо-
бенно пролетных. Всего на Тащенакском поду зарегистрировано пребывание 180 видов 
птиц, в том числе гнездящихся – 29, и предположительно гнездящихся – 10 видов.  

Мониторинг гнездовых поселений птиц устьевой зоны реки и Тащенакского пода 
велся в 1988–1998 гг. и был продолжен нами в 1999–2011 гг. Ежегодно в мае–июне прово-
дили маршрутные и площадные учеты (по 3–5 раз за сезон). Проводили также однократ-
ные учеты на протяжении года ранней весной, в конце лета, осенью и зимой, что позволи-
ло зарегистрировать также пребывание на участке не гнездящихся редких видов.  

В устьевой зоне р. Тащенак в гнездовой период ежегодно образуются гнездовые 
поселения и колонии редких видов птиц, внесенных в Красную книгу Украины. 
Их численность определяется гидрологическим режимом Молочного лимана, куда 
впадает река, и уровнем воды реки, а также погодными условиями сезона. С 1999 г. в 
регионе наблюдается засуха, практически нет снежного покрова зимой, выпадает ма-
лое количество осадков весной и летом, что привело к пересыханию малых рек, вклю-
чая р. Тащенак. Кроме того, с 2008 г. гидрологическая ситуация на Молочном лимане 
резко ухудшилась из-за прекращения работы по расчистке песка искусственного кана-
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ла море-лиман, что привело к падению уровня воды в лимане на 80–100 см, отступле-
нию уреза воды на 500 м и более от береговой линии, прекратилось заполнение водой 
из лимана пода при нагонном ветре. Это отрицательно сказалось на видовом составе и 
численности гнездящихся птиц. К негативным для птиц факторам следует отнести 
также продолжающийся выпас крупного рогатого скота на лугах и в тростниковых за-
рослях устьевой зоны; возросла также численность серой вороны, ворона и сороки в 
лесопосадках по берегам пода и в искусственном лесу. Состояние численности гнез-
дящихся видов приводится ниже (табл.).  

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758) гнездится в последнее де-
сятилетие ежегодно в количестве 1–7 пар. По сравнению с предыдущим периодом 
численность остается стабильной.  

Морской зуек (Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758). Гнездится ежегодно, но 
численность изменяется в разные годы многократно в зависимости от заливаемости 
солончаков талыми водами или после ливневых дождей. В связи с зарастанием и со-
кращением площади открытых солончаков в 5 раз, численность вида значительно со-
кратилась (в 3–5 раз по сравнению с благоприятными сезонами). От колониального 
гнездования в экстремально сухие сезоны перешел к групповому и одиночному типам 
гнездования. В 2008–2011 гг. большинство пар зуйков переселились по-соседству на 
обсохшее дно лимана, где их гнезда оказались уязвимыми от нагонов воды при ветре 
восточного направления, и практически все погибли. В начале мая 2000 г. на солонча-
ках загнездилось 50 пар, но после обильных ливневых дождей солончаки были затоп-
лены и при повторном учете 21 мая на поду осталось лишь 3 пары зуйков. Максималь-
ная численность отмечена в многоводном 1989 г. (150 пар).  

Ходулочник (Himantopus himantopus Linnaeus, 1758) гнездится в годы при высо-
ком уровне воды в озерах, когда образуются илистые островки. В сухие сезоны отсут-
ствует. Образует небольшие колонии из 5–20 пар, часто совместные с шилоклювкой. 
Максимальная численность отмечена в многоводном 1999 г. (70 пар).  

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758) гнездится ежегодно, числен-
ность значительно колеблется в зависимости от наличия островков. В 2008–2011 гг. 
большинство пар гнездилось на дне лимана в залитых водой зарослях солероса. Мак-
симум численности отмечен в 2005 г. (80 пар).  

Луговая тиркушка (Glareola pratincola Linnaeus, 1766) гнездится ежегодно, обра-
зует 2–3 рыхлых колонии на открытых участках солончаков на месте высохших озер, 
среди редких зарослей солероса. Как и у морского зуйка, неблагоприятным оказался 
сезон 2000 г., когда все гнезда тиркушки были затоплены после ливневых дождей: в 
начале мая было 50 пар, а в конце мая – лишь 20 пар. Максимальная численность от-
мечена в 2000 г. (80 пар).  

Малая крачка (Sterna albifrons Pallas, 1764) гнездится неежегодно. В многовод-
ные сезоны образует небольшие колонии на островках, в сухие – на открытом солон-
чаке или на песчано-ракушечниковой пересыпе, отделяющей под от лимана. Макси-
мальная численность была в 1995 г. (80 пар).  

Встречи негнездящихся видов приходятся на периоды сезонных миграций, по-
слегнездовых кочевок и зимовок. Желтая цапля (Ardeola ralloides Scopoli, 1769) встре-
чена однажды в устье реки (26 мая 1989 г.). Колпица (Platalea leucorodia Linnaeus, 
1758) изредка встречается во время кочевок, отмечена 17 июня 1990 г. (2 особи), 16 мая 
1991 г. (3 особи), 14 мая 1992 г. (2 особи) и 4 июля 1992 г. (1 особь) на мелководье 
вблизи тростниковых зарослей в устье реки. Каравайка (Plegadis falcinellus Linnaeus, 
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1766) редко встречается во время кочевок. Отмечена в устье реки 20 апреля (2 особи), 
25 мая 1994 г., 25 июля 2000 г. и 16 августа 2008 г. (5 особей). Черный аист (Ciconia 
nigra Linnaeus, 1758) встречается не ежегодно во время весенних и осенних миграций. 
Отмечены одиночные птицы 15 мая 2009 г., 10 августа 1995 г. и 10 сентября 1994 г. 
(2 особи). Пискулька (Anser erythropus Linnaeus, 1758) – стая из 28 особей отмечена 
30 октября 1990 г. Огарь (Tadorna ferruginea Pallas, 1764) встречается не регулярно во 
время летних кочевок. Отмечен 26 апреля 1990 г. – 3 пары (возможно, гнездящиеся на 
фермах в с. Родионовка), 12 мая 1993 г. – 3 особи, 25 мая 1989 г. – 5 особей, 16 июня 
2011 г. – 16 особей (личное сообщение Ю. Кармышева). Серая утка (Anas strepera 
Linnaeus, 1758) встречалась редко весной отдельными парами в устье реки в 1988–
1998 гг. Гнездилась в эти годы в устьевой зоне (1–2 пары) и по-соседству, в 3–5 км в 
плавнях верховий Молочного лимана и на островах Долгий и Подкова. В 2000–2011 гг. 
весной в устье реки не отмечалась. Осенью во время штормов прилетала в 1998–
2005 гг. на озера на солончаковом поду, в последние годы в связи с засухой и общей 
низкой численностью в регионе здесь не отмечается. Красноносый нырок (Netta rufina 
Pallas, 1773) отмечен 25 марта 1989 г. и 20 апреля 2004 г. и дважды в мае в 1999 и 
2005 гг. по одной паре в устье реки. Средний крохаль (Mergus serrator Linnaeus, 1758) – 
отмечены отдельные пары в марте–мае 1995 г. (7 встреч) и 20 октября 1998 г. на лима-
не вблизи устья реки. Обыкновенная гага (Somateria mollissima Linnaeus, 1758) встре-
чена на лимане в устье реки 19 октября 1990 г. и 2 апреля 2000 г. Cкопа (Pandion 
haliaetus Linnaeus, 1758) отмечалась ежегодно над лиманом в устье реки в марте–
апреле и сентябре–октябре 1988–2000 гг. (18 встреч). Это были одиночные особи, кру-
жившиеся в поисках добычи. В 2001–2011 гг. в связи с исчезновением рыбы в Молоч-
ном лимане скопу не отмечали. Коршун черный (Milvus migrans Boddaert, 1783) изред-
ка отмечается на весеннем (2 встречи в 1998 и 2004 гг.) и осеннем пролете (3 встречи в 
сентябре 2000 и 2005 гг.); в 1960-х годах гнездился по-соседству в Алтагирском лесу. 
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus Gmelin, 1788) встречен однажды – 14 сентября 1997 г. 

 

Таблица. Динамика численности гнездящихся раритетных видов птиц  
в устьевой зоне р. Тащенак в 1999–2011 гг.  

Количество гнездящихся пар 
Годы кулик-

сорока 
морской  
зуек ходулочник шилоклювка луговая  

тиркушка 
малая  
крачка 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

1 
3 
3 
6 
1 
5 
7 
6 
4 
3 
5 
3 
3 

12 
50 
6 
5 
20 
45 
16 
15 
40 
10 
11 
20 
5 

70 
3 

10 
0 
5 
6 
6 
7 
0 

10 
20 
0 
2 

60 
38 
24 
2 
10 
22 
80 
16 
12 
25 
30 
0 
11 

20 
80 
35 
40 
30 
25 
25 
30 
65 
20 
60 
12 
40 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
0 
6 
0 
0 
0 
0 

Обобщенные данные за 1988–1998 гг. 
Lim 

Мах (год) 
0–7 

7 (1998) 
3–150 

52 (1988) 
0–30 

30 (1995) 
0–64 

64 (1996) 
1–70 

70 (1989) 
0–80 

80 (1995) 
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Беркут (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758) встречен однажды пролетающим 
(26 октября 1992 г.). Змееяд (Circaetus gallicus Gmelin, 1788) отмечен однажды (14 сен-
тября 1996 г.). Курганник (Buteo rufinus Cretzschmar, 1827) встречен в низовьях реки 
пролетающим 20 марта 2001 г. и 18 мая 2011 гг. С 2009 г. гнездится напротив пода на 
противоположном берегу Молочного лимана. Лунь полевой (Circus cyaneus Linnaeus, 
1766) обычен во время весеннего и осеннего пролета и в зимнее время, тяготеет к тро-
стниковым зарослям на реке. Держится поодиночке. Ежегодно фиксируется 40–
120 встреч. Лунь степной (C. macrourus S. G. Gmelin, 1771) – редкий пролетный и зи-
мующий вид. Отмечен не ежегодно: 31 марта 1990 г., 17 апреля 1995 г., 9 сентября 
2001 г., 12 января 2000 г., 28 февраля 1994 г. Лунь луговой (C. pygargus Linnaeus, 1758) – 
редкий пролетный вид, отмечен несколько раз в сентябре–октябре и феврале. Орлан-
белохвост (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758) – в 1988–2000 гг. отмечались ежегодно 
одиночные особи в зимний период, сидящие по-соседству с подом на льду лимана в 
декабре–феврале или пролетающие над устьем реки. В 2001–2011 гг. не отмечены в 
связи с исчезновением на лимане массовых зимовок гусей и уток. Балобан (Falco 
cherrug Gray, 1834) отмечен дважды в сентябре–октябре 2005 г. и мае 2011 г. Вероятно, 
это были кочующие птицы. Сапсан (Falco peregrinus Tunstall, 1771) ежегодно 1–2 осо-
би зимуют в Родионовском лесу и с. Родионовка, периодически вылетают на под в по-
гоне за домашними голубями. Серый журавль (Grus grus Linnaeus, 1758) ежегодно 
пролетает над лиманом и останавливается на поду во время весенних миграций не-
большими стаями и группами, осенью пролетает транзитом. В летнее время небольшие 
группы журавлей держались в плавнях верховий лимана, во время кормовых перелетов 
пролетали над подом. Ежегодно регистрируются десятки встреч.  

Авдотка (Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758) встречается редко во время весен-
ней миграций, зарегистрирована встреча одной пары в июне 2003 г., что допускает 
возможность гнездования на поду или по-соседству. Поручейник (Tringa stagnatilis 
Bechstein, 1803) встречается не ежегодно одиночно и небольшими группами во время 
весеннего и осеннего пролета. Предпочитает грязевые отмели на реке. Даты встреч: 
21 апреля 2001 г. – 3 особи, 14 апреля 2002 г. – 6 и 1 особи, 13 августа 1999 г. – 10, 
25 августа 2000 г. – 1 особь. Большой кроншнеп (Numenius arquata Linnaeus, 1758) 
встречается регулярно ежегодно в конце марта – начале мая и в июле–августе во время 
кочевок и пролета одиночно и группами из 3–52 особей. Средний кроншнеп 
(N. phaeopus Linnaeus, 1758) встречается ежегодно регулярно в конце марта – апреле и 
в июне–августе во время сезонных миграций одиночно и группами (из 3–7 особей). 
Ежегодно регистрируется по 10–20 встреч. Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus 
Pallas, 1773) встречается одиночно и парами не ежегодно во время кочевок в апреле–
июне. Даты встреч: 5 и 15 апреля 2000 г., 1–30 мая в 1999–2004 гг., 8–16 июня в 1999 и 
2000 гг. Чеграва (Hydroprogne caspia Pallas, 1770) встречается изредка во время коче-
вок: 22 апреля 1993 г. – 2, 23–30 мая 1993, 1995, 1998 гг. – 2, 4 июня 1989 г. – 2 особи, 
22 июня 1995 г. – 2, 30 июня 1995, 2000 гг. – по 2 особи, 12 августа 1996 г. – 1, 18 авгу-
ста 1997 г. – 3 особи. Клинтух (Columba oenas Linnaeus, 1758) встречается осенью и 
зимой по-соседству на убранных или заброшенных полях подсолнечника. На Таще-
накском поду отмечен пролетающим дважды: 20 ноября 1995 г. – 12 особей, 25 января 
2000 г. – 6 особей. Болотная сова (Asio flammeus Pontoppidan, 1763) отмечена в мае 
1997 г. и в июне 2007 г., что допускает возможность гнездование в отдельные годы. 
Достоверно найдена гнездящейся по-соседству в 8–10 км в аналогичных биотопах на 
Шелюговском поду и на левом берегу лимана в районе с. Викторовка. Сизоворонка 
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(Coracias garrulous Linnaeus, 1758) гнездится одиночными парами в небольших карье-
рах и обрывах правого берега устья р. Тащенак (по 2–5 пар), а также в карьерах в 3–
5 км от пода. Отмечена во время кормежки на береговых склонах реки и дважды на 
поду. Серый сорокопут (Lanius excubitor Linnaeus, 1758). Зимует поодиночке ежегодно 
по-соседству с подом на полях вблизи Родионовского леса и по прибрежным зарослям 
реки Тащенак. Непосредственно в устьевой зоне отмечен за все годы дважды в декабре 
1995 г. и январе 1997 г. Розовый скворец (Sturnus roseus Linnaeus, 1758). Налеты не-
больших стай скворцов отмечаются не ежегодно в июне–июле, когда они встречаются 
на пересыпи и по берегам лимана. Даты встреч: 22 мая 1996 г. – 16 особей, 6 июня 
1989 г. – 20 особей, 18 июня 1999 г. – 8 и 20 особей, 15 июня 2005 г. – 12 и 20 особей. 
Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala Scopoli, 1769). Поющий самец впервые 
отмечен на лугах пересыпи 2 июня 2011 г. Это подтверждает процесс расширения 
ареала этим видов в западном направлении.  

Помимо редких видов, Тащенакский под является важным местом гнездования 
других видов куликов, пастушковых птиц, голенастых и околоводных воробьиных. 
На открытых солончаках летом образуются дневочные скопления серых, больших и 
малых белых цапель, чаек-хохотуний, озерных чаек, пеганок. Как орнитологические 
новости, отметим появление в 2010–2011 гг. на гнездовании в устье р. Тащенак вара-
кушки и желтоголовой трясогузки, встречу черноголовой овсянки в 2011 г., успешное 
гнездование в 2008–2009 гг. серого гуся в экстремальных маловодных условиях в за-
рослях тростника на берегу, гнездование небольшими колониями чайки-хохотуньи в 
2006 и 2007 гг. Таким образом, даже в экстремальные засушливые сезоны последнего 
десятилетия Тащенакский под продолжает играть важную роль в поддержании видо-
вого разнообразия птиц, гнездовых группировок редких видов, является местом отды-
ха и кормежки пролетных видов, в том числе редких. Включение орнитологического 
заказника местного значения в состав Приазовского национального парка, созданного 
в 2010 г. было оправданно и позволит улучшить охрану этого уникального уголка се-
веро-западного Приазовья. Первоочередными задачами следует считать вынесение 
границ парка и заказника в натуру, межевание границ, установка разъяснительных ан-
шлагов и щитов, соблюдение запрета на выпас скота в апреле–июне в период размно-
жения птиц, регулирование численности врановых птиц по берегам пода.  
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Быстрые и глубокие антропические изменения природы степного Приазовья, 
обусловленные интенсивной хозяйственной деятельностью последних десятилетий, 
требуют организации мониторинга фауны и животного населения формирующихся 
здесь новых ландшафтов. Связано это, в первую очередь, с необходимостью охраны 
редких и исчезающих видов, регулированием численности нежелательных массовых 
видов, рациональным использованием полезных видов. Особое значение имеют птицы, 
заселяющие искусственные лесонасаждения степной зоны, поскольку они служат важ-
ными компонентами лесных и полевых экосистем. Материалы собраны в 1988–2011 гг. 
в искусственных лесных массивах различного типа и площади на юге Запорожской 
области. Обследованы искусственные лесные массивы, площадью 450–1100 га (Алта-
гирский лес, Старобердянский лес, Родионовский лес и др.), наиболее близкие к есте-
ственным лесам лесной зоны в ценотическом отношении. Их орнитофауна характери-
зуется большей полнотой и постоянством по сравнению с лесополосами. В них резче 
проявляются основные закономерности формирования фауны лесонасаждений. Фауна 
крупных искусственных лесных массивов стала в настоящее время источником заселе-
ния близлежащих лесополос. Искусственные леса заложены на степных плакорах, за-
нимают обычно сухие и суховатые местообитания, поэтому являются неустойчивыми 
сообществами.  

Важное значение для формирования и существования орнитокомплексов имеет 
мозаичность лесов, особенно наличие травянистых полян. Удаленность обследованных 
искусственных лесных массивов от естественных лесов колеблется в значительных 
пределах, но в основном расстояние составляет 50–100 км от пойменных лесов Днепра, 
подвергшихся вырубке при подготовке ложа Каховского водохранилища, что и приве-
ло к массовому выселению гнездившихся в них птиц в ближайшие насаждения. Влия-
ние удаленности на заселение искусственных лесов может проявляться на фоне их 
большей или меньшей изолированности от источников заселения. В настоящее время 
изоляция большинства искусственных лесов значительно ослаблена за счет широкого 
распространения полезащитных лесополос. Всего в обследованных лесах и лесополо-
сах в летний период зарегистрировано 120 видов птиц, в том числе гнездящихся – 
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80 видов. Наиболее богат отряд воробьинообразных (67 видов). Он составляет основу 
дендрофильной фауны (65,0 %). Второе место занимает отряд соколообразных (8 ви-
дов). Остальные 13 отрядов представленны 1–8 видами каждый, с лесом связаны в го-
раздо меньшей степени (аистообразные, гусеобразные и др.). Среди дендрофилов пре-
обладают гнездящиеся в кронах виды (26), реже встречаются дуплогнездники (7), 
гнездящиеся в кустарнике (10) и наземно гнездящиеся виды (11). Фактором, опреде-
ляющим качественный и количественный состав лесних орнитокомплексов стала так-
же возрастная структура насаждений.  

Заселение птицами искусственных лесонасаждений происходило и происходит 
постепенно, по мере подрастания древостоев и изменения ценотических условий в них 
от открытых местообитаний в первые годы существования лесопосадок до климаксных 
стадий лесных биоценозов, завершающих сукцессии. На первой стадии (до 4–6-летнего 
возраста) до начала формирования древесных крон, пока посадки имеют еще вид раз-
реженных кустарников с обширными прогалинами-междурядьями с обработанной или 
заросшей сорняками почвой, основу их орнитофауны составляют кампофилы, заходя-
щие сюда из окрестной степи, лугов, полей в поисках лучших защитных условий и 
корма. По мере формирования более сложной архитектоники молодой древесно-
кустарниковой поросли здесь создаются гнездовые условия также для более требова-
тельных дендрофилов и гнездящихся в кустарниках видов: жулана (Lanius collurio 
Linnaeus, 1758), ястребиной славки (Sylvia nisoria Bechstein, 1795), зеленушки (Chloris 
chloris Linnaeus, 1758), коноплянки (Cannabina cannabina Linnaeus, 1758).  

Вторая стадия заселения молодых лесопосадок начинается с момента формиро-
вания древесных крон и смыкания лесного полога, когда появляются условия для гнез-
дования гнездящихся в кронах видов и некоторых гнездящихся наземно и в кустарни-
ках представителей неморального фаунистического комплекса, нуждающихся в нали-
чии хорошо развитого лесного полога, затеняющего нижний ярус и почву. Первыми 
же, как правило, поселяются наименее требовательные лесостепные виды, нуждаю-
щиеся в древесной растительности лишь для гнездования и широко распространенные 
в степной зоне: сорока (Pica pica Linnaeus, 1758), грач (Corvus frugilegus Linnaeus, 
1758), серая ворона (C. cornix Linnaeus, 1758), а затем кобчик (Falco vespertinus 
Linnaeus, 1766), пустельга (F. tinnunculus Linnaeus, 1758), ушастая сова (Asio otus 
Linnaeus, 1758), галка (C. monedula Linnaeus, 1758), полевой воробей (Passer montanus 
Linnaeus, 1758), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur Linnaeus, 1758) и черноло-
бый сорокопут (Lanius minor Gmelin, 1788). Кампофилы на этой стадии или полностью 
исчезают из лесонасаждений, или, частично вытесняются на опушку.  

Следующая стадия заселения лесопосадок характеризуется появлением на гнез-
довье дуплогнездников и ряда крупных, гнездящихся в кронах, видов, а также наибо-
лее требовательных к ценотическим условиям неморальных видов. Наиболее обычны 
эти птицы в приспевающих и спелых лесах 25–50-летнего возраста. Наиболее старые, 
перестойные насаждения привлекают на гнездовье требовательные неморальные и ле-
состепные виды-дуплогнездники (дятлы, вертишейка, мухоловка-белошейка).  

Влияние конструкции лесонасаждений на видовой состав и обилие гнездящихся 
птиц сказывается через различия в орнитофауне полосных и массивных насаждений 
через значительно большее разнообразие, хотя и меньшую плотность населения птиц в 
последних. Определенную роль в формировании орнитофауны искусственных лесона-
саждений имеет такой элемент, как дуплистость деревьев. Однако решающего значе-
ния этот фактор не имеет. Высокая пластичность гнездовых инстинктов многих дуп-



ZOOCENOSIS–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
VІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 4–6.10.2011 р. 

 283

логнездников позволяет им гнездиться в самых неожиданных местах. Значение пород-
ного состава насаждений для птиц в искусственных лесонасаждениях сказывается че-
рез их гнездопригодность и, реже, через обильную разнообразную кормовую базу 
(особенно для дубовых посадок). Одноярусные монокультуры белой акации, гледичии 
вследствие крайнего упрощения их экологической структуры отличаются низкими 
значениями разнообразия и обилия птиц, почти полным отсутствием гнездящихся на 
кустарниках и, отчасти, наземно гнездящихся видов. Важное значение в процессе засе-
ления птицами искусственных лесонасаждений степной зоны отводится водопоям, хо-
тя птицы могут получать воду также из свежих сочных плодов и ягод. Исключение 
составляют некоторые зерноядные виды (горлица, зеленушка и др.).  

Искусственные леса Приазовья представляют собой своеобразные лесные остро-
ва среди полей, на десятки километров удаленные от основных источников заселения. 
Поэтому на заселение их дендрофилами, вынужденными преодолевать обширные не-
пригодные для обитания пространства, большое влияние оказывают, помимо экологи-
ческих, также географические и исторические факторы. Существенными оказались 
также такие факторы, как площадь и возраст искусственных лесов. Являясь своеобраз-
ными «лесными островами» в степи, леса притягивают лесные виды птиц и с увеличе-
нием их площади, особенно до размеров 1–2 тыс. га, резко возрастает видовой состав 
птиц. Скорость заселения искусственных лесов зависит от удаленности их от естест-
венных лесов поймы Днепра, особенно это выражено на начальных этапах в связи с 
заполнением ложа Каховского водохранилища. Не исключается и случайное попада-
ние одиночных пар, особенно среди мигрирующих или кочующих на небольшие рас-
стояния видов. Существенное значение имела первоначально также изолированность 
лесонасаждений. Но в последние десятилетия разветвленная широкая сеть придорож-
ных и полезащитных лесополос облегчила расселение ряда видов птиц, особенно в мо-
лодые искусственные леса. Прослеживается прямая зависимость разообразия орнито-
комплексов от возраста искусственных лесов. В старые 100–120-летние леса активно 
вселяются тетеревятник (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758), сойка (Garrulus glandarius 
Linnaeus, 1758), зеленая пересмешка (Hippolais icterina Vieillot, 1817), мухоловка-
белошейка (Ficedula albicollis Temminck, 1815), садовая горихвостка (Phoenicurus 
phoenicurus Linnaeus, 1758), черный и певчий дрозды (Turdus merula Linnaeus, 1758, 
T. philimelos C. L. Brehm, 1831), дубонос (Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758), 
отсутствующие в них ранее. В перспективе следует ожидать появление в старых ис-
кусственных лесах региона еще 15–20 неморальных видов-дендрофилов.  
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УРОВЕНЬ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ  
КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОНДАТРЫ  

ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА  

Н. І. Лебедева  
Запорожский национальный университет, Запорожье, Украина, lebedeva_n@ukrpost.ua 

FLUCTUATING ASYMMETRY LEVEL  
OF MUSKRAT CRANIOLOGICAL FEATURES  

OF ZAPORIZHZHYA REGION 

N. I. Lebedeva  
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine  

Флуктуирующая асимметрия (ФА) – это незначительные и случайные отклоне-
ния от строгой билатеральной симметрии биообъектов. Повышение ФА на групповом 
уровне указывает на дестабилизацию процесса развития в популяции. Дестабилизация 
развития наблюдается обычно уже на относительно низком уровне нарушений среды, 
которые еще не связаны с необратимыми изменениями в популяциях. Уровень морфо-
генетичних отклонений (то есть ФА) от нормы будет минимальным лишь при опти-
мальных условиях среды и неспецифически растет при любых стрессовых влияниях. 
Это позволяет использовать ФА как неспецифический индикатор даже незначитель-
ных отклонений параметров среды от фонового состояния. Цель работы – определить 
степени флуктуирующей асимметрии краниологических признаков ондатры (Оndatra 
zibethicus L., 1766) для оценки состояния ее популяции.  

По меристическим признаками (количество отверстий для нервов и кровеносных 
сосудов на черепе) величина ФА у каждой особи определяется разностью числа струк-
тур (левая и правая). Популяционная оценка выражается средней арифметической этой 
величины, то есть интегральным показателем стабильности развития (ИПСР).  

При интерпретации результатов необходимо учитывать, что полученные оценки 
стабильности развития отображают действие на момент формирования признаков  
(период пренатального онтогенеза и ранние этапы постнатального развития) и не под-
вержены последующим возрастным изменениям.  

Асимметрия краниологических признаков ондатры проявляется по всем иссле-
дуемым признакам. По большинству признаков ФА колеблется в пределах 60–80 % от 
общего количества особей у самцов и 70–90 % у самок. Как у самцов, так и у самок 
ондатры района исследований преобладает левосторонняя асимметрия.  

Среди меристических признаков у самцов ондатры мало чувствительными яв-
ляются 2 из 10 исследуемых: количество отверстий на основной затылочной кости 
(впереди подъязычного отверстия) и количество отверстий на латеральной поверхно-
сти лобной кости (позади слезной кости). У самок мало чувствительными являются 
3 признака: количество отверстий на основной затылочной кости (впереди подъязыч-
ного отверстия); количество отверстий на латеральной поверхности лобной кости (по-
зади слезной кости); количество отверстий на чешуйной кости.  
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ИПСР для самцов ондатры составляет 0,34 ± 0,03, а для самок – 0,26 ± 0,03. 
Для популяции в целом этот показатель составляет 0,3 ± 0,03, что свидетельствует об 
условной норме состояния исследуемой популяции. Состояние популяции исследуе-
мого вида можно оценить как удовлетворительное и стабильное.  

Статистически достоверные половые отличия ИПСР не выявлены. Поэтому для 
оценки состояния окружающей среды можно использовать обобщенную выборку, оп-
ределяя ИПСР для популяции в целом.  
 

УДК 597.828:591.37 
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**National Academy of Sciences of Belarus, State Scientific and Production Amalgamation  
“The Scientific and Practical Center for Bioresources”, Minsk, Belarus, nramphi@mail.ru 

В течение сезона размножения бурых лягушек весной 2010 и 2011 гг. поставле-
ны контролируемые скрещивания между особями из удаленных популяций Беларуси и 
европейской части России. В Беларуси половозрелые особи собраны в следующих 
точках: Столинский р-н Брестской обл. (52º01′ с.ш., 27º05′ в.д. далее для краткости – 
Столинск), Житковичский р-н Гомельской обл. (52º15′ с.ш., 27º31′ в.д., далее для кратко-
сти – Житковичи), Налибокская пуща Минской обл. (54º01′ с.ш., 26º24′ в.д., далее для 
краткости – Налибоки), Острошицкий городок Минской обл. (54º06′ с.ш., 27º45′ в.д.). 
В России лягушек собирали в охранной зоне заповедника «Брянский лес» Брянской 
обл. (52°27′ с.ш., 33°53′ в.д.), вблизи Звенигородской биостанции МГУ (РФ, Москов-
ская обл., 55º44′ с.ш., 36º51′ в.д., далее для краткости – ЗБС) и в Кировской обл. (58º40′ 
с.ш., 49º5′ в.д., далее для краткости – Киров).  

Серии межпопуляционных скрещиваний травяной лягушки поставлены между 
следующими популяциями (для краткости, в соответствующей ячейке таблицы 1 при-
веден условный номер данной серии). Серии межпопуляционных скрещиваний остро-
мордой лягушки представлены в таблице 2.  

По достижении личинками 39-й стадии (Дабагян, Слепцова, 1975), их рассажи-
вали в два 20-литровых аквариума (2 повторности) по 20 экз. и выращивали до завер-
шения метаморфоза, добавляя корма (вареная крапива и Тетрамин для аквариумных 
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рыб) ad libitum. Выживаемость гибридных особей обоих видов, полученных во всех 
указанных скрещиваниях, до вылупления и далее до завершения метаморфоза, была 
высокой и существенно не отличалась от выживаемости обоих контролей (т. е. потом-
ков от скрещивания родительских особей каждой из двух популяции). Другими слова-
ми, выраженной межпопуляционной несовместимости в указанных межпопуляцион-
ных скрещиваниях не было выявлено. Поэтому различия между полученными группа-
ми гибридов и контроля оценивали количественно (по характеристикам жизненного 
цикла как на личиночных стадиях, так и по завершении метаморфоза).  

Таблица 1. Серии межпопуляционных скрещиваний травяной лягушки 

Популяция Столинск Налибоки Острошиц-
кий городок Брянский лес ЗБС Киров 

Столинск – 1 – 2 3 – 
Налибоки – – – – – – 
Острошицкий городок – – – – 4 – 
Брянский лес – – – – – – 
ЗБС – – – – – 5 

 

Таблица 2. Серии межпопуляционных скрещиваний остромордой лягушки 

Популяция Столинск Житковичи Брянский лес ЗБС Киров 
Столинск – – 1 2 – 
Житковичи – – 3 – – 
Брянский лес – – – 4 – 
ЗБС – – – – 5 

 

Скрещивания родительских особей (табл. 3) проводились в каждой из серий по 
следующей схеме (на примере серии 3, т. е. Столинск ×ЗБС, травяной лягушки). 

Таблица 3. Схема скрещивания родительских особей 

№ ♂ 
№ ♀ 2 (Столинск) 4 (ЗБС) 6 (Столинск) 8 (ЗБС) 

1 (Столинск) контроль Столинск скрещивание 1 контроль Столинск скрещивание 1 
3 (ЗБС) скрещивание 2 контроль ЗБС скрещивание2 контроль ЗБС 

 

Травяная лягушка в результате скрещиваний в серии 1 (особей из двух южных 
популяций) существенных различий между контролями и группами гибридов не обна-
руживала. В серии 2 (также двух южных, но более удаленных друг от друга популя-
ций) выявлены различия между всеми четырьмя группами потомков (т. е. двумя груп-
пами межпопуляционных гибридов, полученных в реципрокных скрещиваниях и дву-
мя контролями) по скорости предметаморфозного роста один из двух контролей 
(из Столинска) достоверно превышал остальные три группы, а поскольку реципрокные 
гибриды не различались между собой, можно утверждать, что выявленные различия 
были генетическими, а не обусловлены материнским эффектом.  

В серии 3 различия между всеми четырьмя группами потомков состояли лишь в 
том, что потомство самок из Столинска и самцов из популяции ЗБС было достоверно 
крупнее и развивалось до завершения метаморфоза достоверно дольше. В итоге, раз-
личий по скорости предметаморфозного роста между всеми четырьмя группами не 
выявлено, хотя скорость роста была несколько ниже у обоих групп гибридов.  

В серии 4 наиболее крупными размерами характеризовались потомки родителей 
из популяции Острошицкого городка (контроль), а также гибриды – потомки самки 
популяции Острошицкого городка (скрещивание 1), наиболее мелкими – потомки ро-
дителей из популяции ЗБС (другой контроль) и гибриды – потомки самки популяции 
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ЗБС (скрещивание 2). Аналогичные различия наблюдались и по скорости предмета-
морфозного роста, что указывает на преимущество особей более южной популяции 
(встречающееся сравнительно редко), а также на наличие материнского эффекта.  

В серии 5 наиболее сильные различия по длине тела и времени развития до за-
вершения метаморфоза выявлены между «контролем ЗБС» и остальными тремя груп-
пами. Различия по скорости предметаморфозного роста одинаково выражены между 
двумя контрольными группами и между двумя группами гибридов, причем значения у 
гибридов больше, чем у контроля – потомков самок из той же популяции. Это указы-
вает на более сильное влияние аддитивного эффекта в сравнении с материнским.  

Остромордая лягушка в результате скрещиваний в серии 3 наиболее сильные 
различия по длине тела и скорости роста проявила между двумя группами реципрок-
ных гибридов. Это указывает на сильное влияние материнского эффекта. Результаты 
скрещивания в серии 1 (популяции Столинска, близкой к популяции Житковичей, и 
популяции Брянского леса) не идентичны результатам для серии 1: на длину тела и 
скорость роста более сильное влияние оказывали генетические различия.  

В серии 4 выявлены слабые генетические различия по длине тела и скорости 
роста. В серии 5 выявлены аддитивный эффект по длине тела, а также незначительный 
материнский эффект по скорости роста.  

Особо следует отметить, что у обоих видов различия между контролем и гибри-
дами, указывающие на существование аутбредной депрессии, выявлены крайне редко 
(причем только по времени развития до завершения метаморфоза, но не по скорости 
предметаморфозного роста). Как показано нами (Ляпков и др., 2009), если такие разли-
чия по времени развития не сопровождаются сильным снижением скорости роста, то 
их следует интерпретировать не как снижение приспособленности, а как выбор иной 
стратегии роста и развития на предметаморфозном этапе онтогенеза.  
Авторы статьи выражают благодарность В. А. Скобеевой, Р. В. Волонцевичу и В. И. Лобановой за помощь в прове-
дении скрещиваний и выращивании потомства. Работа выполнена при поддержке совместного гранта РФФИ-
БРФФИ № 10-04-90042 (РФФИ) и № Б10Р-152 (БРФФИ).  
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*Moscow State University, Moscow, Russia, lyapkov@mail.ru 
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В течение сезона размножения серых жаб весной 2011 гг. поставлены контроли-
руемые скрещивания между особями из удаленных популяций Беларуси и европей-
ской части России. В Беларуси половозрелые особи собраны в окрестностях Остро-
шицкого городка Минской обл. (54º06′ с.ш., 27º45′ в.д.). В России жаб собирали вблизи 
Звенигородской биостанции МГУ (РФ, Московская обл., 55º44′ с.ш., 36º51′ в.д., далее 
для краткости – ЗБС). Всего поставлено 8 контрольных скрещиваний (с участием са-
мок и самцов популяции ЗБС) и 8 межпопуляционных скрещиваний (с участием самок 
популяции ЗБС и самцов из Острошицкого городка). У трех из этих 8 самок удалось 
получить также контрольное потомство. Скрещивания производили в аквариумах ем-
костью 20 л, после образования амплексусных пар за особями вели наблюдения, и по-
сле того как самка откладывала шнур икры длиной около 50 см, икру и самца удаляли, 
самку промывали в чистой воде и пересаживали в аквариум со свежей водой и самцом 
из другой популяции. Полученный фрагмент кладки помещали в небольшие емкости 
со свежей водой и содержали в таких условиях до выклева, позднее рассаживали ли-
чинок на ранних постэмбриональных стадиях в емкости большего объема, а по дости-
жении личинками стадии 26 по Госнеру (Gosner, 1960) – рассаживали по 20 особей в 
два 20-литровых аквариума (то есть выращивали в двух повторностях), а также (если 
хватало материала) – еще 60 особей в один аквариум емкостью 60 литров.  

Во всех вариантах скрещиваний из оплодотворенных яиц развивались личинки, 
большая часть которых доживала до стадии свободно плавающих и активно питаю-
щихся головастиков и далее – до завершения метаморфоза. Выживаемость до завер-
шения выклева была высокой и не различалась в контроле и у потомков межпопуляци-
онных скрещиваний, выживаемость до стадии головастиков – иногда пониженной 
(обусловлено высокой плотностью и гипоксией), но не различалась в опыте и контро-
ле. Ранее контролируемые скрещивания у серой жабы (Semlitsch, 1994) и близкого се-
вероамериканского вида (Bufo woodhousei – Mitchell, 1990) были поставлены только 
между особями, принадлежавшими к одной популяции. Также к одной популяции от-
носились и взрослые особи серой жабы, на которых впервые было экспериментально 
доказано, что одна кладка может быть оплодотворена несколькими самцами 
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(Sztatecsny et al., 2007). Таким образом, данные по межпопуляционным скрещиваниям 
серой жабы приводятся впервые.  

Различия по средней длине тела метаморфов (особей, только что завершивших 
метаморфоз) между контролем и гибридами зависели от самок, несмотря на их при-
надлежность к одной популяции: у потомства самки № 1 длина тела достоверно мень-
ше в контроле, чем у гибридов, у потомства самок № 2 и 3 – достоверно больше в кон-
троле. Различия по среднему времени развития до завершения метаморфоза также за-
висели от самки: у потомства самки № 2 оно больше у гибридов, у потомства самок 
№ 1 и 3 – больше в контроле. В итоге, среди потомства самки № 2 средняя скорость 
предметаморфозного роста была достоверно выше у контроля, а у потомства самок 
№ 1 и 3 – достоверно выше у гибридов. Как следствие таких неодинаково направлен-
ных различий, влияние типа потомства (контроль или гибриды) на каждую из трех ха-
рактеристик было недостоверным, а влияние различий между самками и взаимодейст-
вия этих двух факторов – достоверным (согласно результатам двухфакторного диспер-
сионного анализа).  

Таким образом, наши данные по сравнительно небольшому числу групп потом-
ков не дают возможность сделать однозначное заключение о преимуществе гибридов 
или контроля. Можно лишь отметить, что преимущество контроля по скорости роста у 
потомства только одной из трех самок соответствует ожидаемому промежуточному 
характеру наследования этого количественного признака, поскольку скорость роста у 
особей популяции ЗБС в целом выше, чем у более южных популяций Беларуси. В це-
лом же этот вопрос требует дальнейшего изучения, и прежде всего необходимо полу-
чение реципрокных гибридов (потомства самок популяций ЗБС и Острошицкого го-
родка и самцов из тех же двух популяций – см. наше сообщение по скрещиванию тра-
вяной лягушки в этом издании), которые не были получены нами из-за ограниченных 
возможностей примененной методики.  

Влияние различий в объеме (но не в плотности!) аквариумов, в которых выра-
щивали головастиков, было проанализировано у контроля самки № 1 (между тремя 
группами полных сибсов). Различия по длине тела между метаморфами, выросшими в 
двух 20-литровых аквариумах и в одном 60-литровом, были недостоверными, однако 
различия по двум другим характеристикам – достоверными: время развития больше у 
особей, вышедших из 60-литрового аквариума, а скорость роста максимальна у особей, 
вышедших из одного 20-литрового аквариума и достоверно различалась между всеми 
тремя вариантами.  

Для выявления зависимости изучаемых характеристик у особей, выращенных в 
60-литровых аквариумах, от различий между самками проведено сравнение потомства 
самки № 1 (контроль) и еще двух самок (№ 4 и 5), давших гибридное потомство. Сред-
няя длина тела и среднее время развития максимальны у потомства самки № 1 (и дос-
товерно отличались от потомства двух других самок), а средняя скорость роста – на-
оборот, минимальна (и также достоверно отличается от потомства двух других самок).  
Работа выполнена при поддержке совместного гранта РФФИ-БРФФИ № 10-04-90042 (РФФИ) и № Б10Р-152 
(БРФФИ). 
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THE GREATER WHITE-FRONTED GOOSE (ANSER ALBIFRONS)  
IN BIOSPHERE RESERVE "ASKANIA-NOVA":  

SOME ASPECTS OF INTERACTION WITH AGROECOSYSTEMS  

V. S. Gavrylenko, М. А. Lystopadsky  
F. E. Falz-Fein Biosphere Reserve "Askania-Nova" NAAS of Ukraine, Askania-Nova, Ukraine 

Гуска білолоба (Anser albifrons Scopoli, 1769) – один із наймасовіших видів пта-
хів, які зимують у Біосферному заповіднику «Асканія-Нова»: її чисельність коливаєть-
ся від 30 до 500 тисяч особин. Найважливіші чинники, що впливають на розподіл зграй 
гуски білолобої у зимовий період, – наявність полів озимих злакових культур, придат-
них для водопою та ночівлі водойм, висота снігового покриву та рівень мисливського 
пресу. Зважаючи на постійні нарікання землекористувачів щодо наявності зграй птахів 
на посівах, виникає питання про об’єктивне компенсування імовірних втрат, які мо-
жуть бути викликані фактором безпосередньої дії птахів. На сьогодні відсутні методи 
кількісної оцінки такої шкодочинності, що унеможливлює компенсацію. Тому визна-
чення кількісних параметрів такої дії («шкоди/користі») та визначення її залежності від 
основних факторів – актуальні питання прикладної агроекології. Мета досліджень – 
встановити закономірності просторового розподілу білолобих гусей у регіоні за-
повідника та оцінити їх вплив на фонові екосистеми заповідника.  

Матеріал для аналізу шкодочинності збирали упродовж 2006–2010 рр. Кількісну 
оцінку проводили за класичними візуальними методами, адаптованими до умов півдня 
України (Андрющенко, 1999). Для визначення впливу зграй на посіви проводили 
імітування факторів (трофічного та екскреторного). Їх інтенсивність і періодичність 
базувались на польових спостереженнях за мігруючими та зимуючими зграями. Одно-
часно проводили комплекс експериментів із кількісної оцінки живлення та повернення 
речовин у вигляді екскрецій. Імітувалося разове, дворазове та триразове вилучення зе-
леної маси (із перерахунком на грам абсолютно сухої ваги). Результати впливу 
оцінювали після закінчення вегетації. До аналізу залучали наступні показники: вага 
вилученої фітомаси під час вегетації, кількість рослин, стебел, зернин у колосі, а також 
висота рослини та загальна врожайність (вага зерна). Крім цього, виділено групу кон-
трольних пробних площ, ізольованих від навантаження. Групи ділянок розташовува-
лись від краю поля на відстані 150, 250 м та у центрі посіву. Під час вилучення зеленої 
маси рослин із пробних ділянок вносився її екскреторний еквівалент.  

Території, де відмічались досліджувані птахи, розділено на три головні 
функціональні зони. Базова територія – місце найтривалішого перебування (ночівля, 
водопій, частково годівля). Час денного відпочинку залежить від фактору турбування 
за межами заповідника. Транзитна зона – повітряний простір, яким здійснюється 
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проліт через зони буферну та антропогенних ландшафтів до місця годівлі птахів. Зона 
годівлі та денного відпочинку – поля озимих культур, де птахи годуються вдень.  

Розміщення птахів на полях зумовлене декількома чинниками: однорідністю 
проективного покриття озимих культур, рельєфом та інтенсивністю руху транспортних 
засобів уздовж полів. Оскільки територія Херсонщини та Північного Криму 
відноситься до основних місць осінньо-зимового спортивного полювання, це обумови-
ло утворення ряду адаптивних реакцій щодо нових умов у регіоні: зміщення часу году-
вання на пізніші години (навіть при місячному світлі), формування великих зграй, ви-
значення дистанції злякування до межі досягнення пострілу дробової рушниці тощо.  

Здебільшого, інтенсивність використання поля, вибраного для живлення, поси-
люється з краю до центру. Результати впливу на агроценоз спостерігаються починаючи 
із 100–150 м від краю (зони можливої поразки від пострілу). Найбільшого впливу в ме-
жах поля зазнають невеликі пагорби, які використовуються як оглядові точки.  

Розрахунок валового врожаю показав, що на досліджуваному полі, за умови 
відсутності гусеподібних, врожайність становила 24,9–25,9 ц/га. На площах, де 
імітували разове виїдання, вона складала 21,5–27,9 ц/га, при дворазовому – 26,3–
28,7 ц/га, а при триразовому – 22,0 ц/га. На підставі отриманих даних можна констату-
вати, що незначне трофічне навантаження синхронізує індивідуальний розвиток рос-
лин ще до виходу їх в трубку. Сумарна кількість зернин та їх загальна вага виявилися 
максимальними при дворазовому виїданні озимини.  

Під час візуальних спостережень із листопада до березня зафіксовано наступне: 
80 % досліджуваного поля має дворазове виїдання, 15 % залишається незайманим і 5 % 
має разове навантаження. Триразова та більша повторність виїдання птахами надзем-
ної фітомаси спостерігається в точках підвищення рельєфу, де відмічали прогалини 
посіву та підвищену забур’яненість. У процесі досліджень на конкретному полі вияв-
лено, що рослини озимої пшениці, при відсутності підживлення азотними добривами 
та зоогенного навантаження в умовах теплої зими, не в змозі повноцінно розвиватися. 
Швидкий розвиток надземної фітомаси призводить до швидкого їх виснаження та 
відмирання листя.  

Незначний прояв зтравлювання на початку розвитку рослин стимулює збільшення 
кількості стебел у кущі, а також сприяє розвитку довшого колосу, збільшує врожайність. 
На інші параметри разове навантаження не впливає. Коли зграї гусеподібних общипують 
посіви в одному місці двічі за сезон, збільшується кількість зернин і стебел на один кущ, 
у деяких випадках зберігається тенденція щодо подовження колосу. Подальше посилен-
ня впливу гусей може призводити до заниження головних параметрів: загальної врожай-
ності та висоти рослини. Іноді має місце пошкодження точок росту рослин. Такі випадки 
спостерігаються найчастіше в центрі полів.  

На підставі експериментальних даних і візуальних спостережень приходимо до 
висновку, що вплив гусеподібних призводить до мобілізації фізіологічних процесів 
генеративних органів рослин, дає змогу при їх помірному навантаженні на посіви от-
римати більший врожай зерна. Для оптимальної організації зграї під час годівлі птахи 
вишиковуються в шеренгу перпендикулярно до рядів пшениці та рухаються у бік 
вітру. Таким чином досягається вільний доступ до об’єкту живлення у складі зграї та 
створюються умови найменшої втрати тепла організмом. Зважаючи на ландшафтні та 
кліматичні умови регіону, більш доцільним є спрямування рядів посіву у напрямку 
північ – південь, а не захід – схід. Найвразливіші ділянки агроценозів – центри полів. 
Із них починається зтравлювання зеленої маси. Тому чим більший за площею посів 
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озимини, тим більша вірогідність зосередження в його центрі птахів. Не менш важли-
вий чинник – прискорення обігу азотутримуючих речовин під час знаходження гусей 
на полі. Вплив гусей на розвиток пшениці простежується також візуально, оскільки 
відростаючі після зтравлювання рослини мають темно-зелене забарвлення та посилену 
енергію росту.  

У результаті проведених досліджень встановлено наступне. Білолоба гуска – 
один із найсуттєвіших агентів взаємовпливу між природними екосистемами 
біосферного заповідника та навколишніми агроекосистемами. Надмірний мисливський 
прес – головний фактор у просторовому розподілі білолобих гусей у регіоні за-
повідника. Унаслідок цього надзвичайно численні зграї зосереджуються в межах охо-
ронної заповідної території. Оптимальний вплив гусеподібних на посіви озимої пше-
ниці – дворазове зтравлювання посівів у листопаді–грудні. Прояви відчутної шкоди з 
боку зграй гуски білолобої можуть спостерігатися в місцях із мікропідвищеннями 
рельєфу, при збільшенні площ суцільного посіву (шляхом з’єднання декількох полів в 
одне), недотриманні технологій і строків проведення традиційних агротехнічних за-
ходів.  
 

УДК 577.125.8+598.112 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ  
ПЕРЕКІСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ПРУДКОЇ ЯЩІРКИ  

З ЕКОСИСТЕМ РІЗНОГО РІВНЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

O. Ю. Клименко, В. Я. Гассо  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна  

INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION IN THE SAND LIZARD  
FROM ECOSYSTEMS OF DIFFERENT TRANSFORMATION RATE 

O. Y. Klymenko, V. Y. Gasso  
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine 

Застосування біохімічних методів в оцінці екологічного стресу без сумніву є ба-
гатообіцяючим. У сучасних програмах біологічного моніторингу більш ефективними 
визнані саме біохімічні дослідження, оскільки вони можуть виконувати роль 
біомаркерів на ранніх стадіях прояву патологічного процесу.  

Перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) – один із найважливіших окислювальних 
процесів в організмі. Нині ПОЛ вважається однією з основних причин пошкодження та 
загибелі клітини внаслідок дії активних форм кисню (АФК). ПОЛ – основна причина 
пошкодження клітинних мембран і один з універсальних механізмів реалізації токсич-
ності ксенобіотиків. Будь-який достатньо потужний вплив на організм може ініціювати 
процеси ПОЛ. Таким чином процеси перекісного окиснення ліпідів розглядають як 
один із важливих механізмів клітинної патології, що лежить в основі багатьох негатив-
них ефектів. Певну роль у розвитку патології відіграють проміжні та кінцеві продукти 
перекісного окиснення, які мають цитотоксичні та мутагені ефекти (Владимиров, Ар-
чаков, 1972). Показники ПОЛ широко використовуються в дослідженнях оксидативно-
го стресу. Цим шляхом окислюються ненасичені жирні кислоти, що може бути причи-
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ною порушення цілісності та властивостей біологічних мембран. У ході цього процесу 
зі стабільних молекул ліпідів утворюються ліпідні радикали, які піддаються поступо-
вому руйнуванню.  

Тканини тварин мають різний для кожного органу фізіологічний рівень вмісту 
перекисів ліпідів, при цьому їх рівень вище у тканинах із високою метаболічною ак-
тивністю. Комплексне забруднення виконує роль хімічного стресора, що призводить 
до структурно-функціональних порушень у клітинах та їх мембранах, порушує гомео-
стаз і активує процеси ПОЛ (Барабой, 1991). Оскільки ПОЛ у першу чергу протікає у 
біомембранах – це призводить до порушення їх функціональних властивостей. Маркер 
інтенсифікації процесів ПОЛ – проміжний продукт – малоновий діальдегід (МДА) 
(Videla et al., 2000; Akhgari et al., 2003).  

Матеріал зібрано у 2006–2010 роках у складі Комплексної експедиції 
Дніпропетровського університету. Ми досліджували інтенсивність ПОЛ в організмі 
прудкої ящірки Lacerta agilis Linnaeus, 1758. Особин відбирали на території Самарського 
лісу (Присамарський міжнародний біосферний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда), умови 
якого прийнято нами як «умовно чисті», на ділянках лісової рекультивації Західного 
Донбасу та у зоні комплексного промислового забруднення хімічних і металургійних 
підприємств м. Дніпродзержинськ. Досліджували дорослих статевозрілих особин дов-
жиною тіла 54–90 мм. Рівень ПОЛ визначали за Владимировим, Арчаковим (1972). Ме-
тод заснований на реагуванні продукту розщеплення поліненасичених жирів малонового 
діальдегіду з тіобарбітуровою кислотою.  

Результати досліджень показали, що у тканинах тварин, що досліджувалися, із 
зони з антропогенним тиском (м. Дніпродзержинськ), та в зоні лісової рекультивації 
шахтних відвалів (м. Павлоград) відбувається значне збільшення кількості кінцевого 
продукту перекісного окиснення ліпідів малонового діальдегіду порівняно з плазунами 
контрольної групи. У плазунів із зони промислового забруднення м. Дніпродзержинськ 
зафіксовано найвищу концентрацію МДА у печінці (0,97 мкмоль/л), крові (0,40) та 
м’язах (0,10), що відповідно у 8,8, 8,0 та 10,0 разів більше порівняно з ящірками 
«умовно чистого» регіону. Це свідчить про значний рівень хімічного забруднення 
біотопів.  

Найвища концентрація МДА зафіксована у печінці тварин, яка виявляється най-
чутливішою до дії токсикантів. У тварин із ділянок лісової рекультивації показники 
МДА нижчі, ніж у ящірок із зони промислового забруднення: концентрація МДА в 
тканині печінці – 0,50 мкмоль/г тканини, у сироватці крові – 0,20 та у м’язах – 
0,7 мкмоль/г тканини. Будь-які шахтні розробки призводять до значної трансформації 
ландшафту, при цьому специфічну групу забруднювачів складають значні обсяги 
відповідних викидів, але лісова рекультивація сприяє відновленню екосистем і змен-
шенню впливу токсикантів.  

Оскільки визначення динаміки продукту ПОЛ у прудкої ящірки під впливом 
комплексного промислового забруднення виконано вперше, а концентрація МДА у 
тканинах плазунів контрольної групи найнижча, результати досліджень тварин з 
«умовно чистого» регіону ми умовно прийняли за норму. Необхідно зазначити, що 
значення цих показників можуть бути характерні тільки для нашого регіону або тільки 
для плазунів даного виду, тому необхідні подальші дослідження.  

Одержані дані свідчать про чутливість процесів ПОЛ у L. agilis до впливу про-
мислового забруднення. Найбільш реагентною виявилася тканина печінки. Показники 
ПОЛ (малоновий діальдегід) можна використовувати як характеристику стану ор-
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ганізму плазунів. Збільшення вмісту продуктів ПОЛ у прудкої ящірки як реакція на 
промислове забруднення може використовуватися для індикації стану як самих тварин, 
так і рівня забруднення екосистем.  
 

УДК 598.2(477.72) 

БІСТАЦІАЛЬНІСТЬ ДЕНДРОФІЛЬНИХ ВИДІВ ПТАХІВ  
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TWO STATIONS OF DENDROFILOUS BIRDS AS A DISPLAY  
OF INTERBIOCENOTIC RELATION “WOODLAND BELT – STEPPE” 

М. А. Lystopadsky  
F. E. Falz-Fein Biosphere Reserve «Askania-Nova» NAAS of Ukraine, Askania-Nova, Ukraine 

Птахи-дендрофіли, що гніздяться в лісосмугах – алохтонний елемент фауни сте-
пового півдня України. Збільшення функціонального різноманіття серед дендро-
фільних орнітоценозів сучасної степової зони – наслідок тривалої біологічної інвазії 
представників цієї екологічної групи. Зважаючи на те, що штучна лісова рослинність у 
регіоні Біосферного заповідника «Асканія-Нова» знаходиться в умовах екологічної та 
географічної невідповідності, птахи, що її населяють, реалізують значну частину своїх 
життєвих функції за рахунок прилеглих стацій. Зважаючи не це, актуальна задача, що 
потребує вирішення – кількісна оцінка параметрів структурно-функціональної ролі 
бістаціальних (або полістаціальних) птахів, у заповідних екосистемах.  

Мета досліджень – встановити особливості функціонального навантаження, що 
створюється птахами дендрофільного комплексу на ділянки заповідного степу «Ас-
канія-Нова» різної форми утримання, а також із поліваріантними перелогами буферної 
зони заповідника. До аналізу залучений матеріал, що збирали у гніздовий період 2011 
року. Маршрути проходили уздовж найбільш розвинутих лісосмуг, що межували із 
зазначеними формами ландшафтів (табл. 1).  

Таблиця 1. Характеристика головних досліджуваних лісосмуг  

Назва маршруту Критерії опису ЛС1 ЛС2 ЛС3 

«Сусідня» стація 
Перелог, випас ВРХ; 
заповідний степ  

із випасом копитних 

Заповідний степ  
без випасу копитних 

Перелог  
без випасу 

Тип лісу за 
О. Л. Бельгардом АкГлЯс

ІІІосвп
ТКПСГ

145
./

10

−
− ГлВя

ІІІктенп
ТКПСГ

37
)21()..(/

10

−−
−  Вя

ІІІосвп
ТКПСГ

10
)1(./

10

−
−  

Кількість рядів, шт. / 
довжина / ширина, м 4 / 6350 / 25 4 / 900 / 25 1 / 5540 / 3–7 

Висота, м 3–7 3–5 5–7 
Вік, років 50 50 50 
Фактори антропічні – – несанкціоновані рубки 

пн. ш. 46°28’45,7’’ 46°26’17,5’’ 46°27’40,9’’ Координати сх. д. 33°49’15,0’’ 33°59’45,5’’ 34°07’21,7’’ 
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Під час маршрутних обліків одночасно із визначенням видової належності та кіль-
кості особин, фіксували дальність спостереження у відкритому (прилеглому до лісо-
смуги) біотопі та тип добової активності під час першої фіксації особини чи зграї. Роз-
раховували показники біомаси та індекс подібності населення птахів з урахуванням 
кількісного представництва, запропонований Р. Л. Наумовим (1964).  

Перебування дендрофільних видів птахів на території відкритих біотопів, що 
межують із лісосмугами, нерівномірне. Особливо високу резистентність до 
міжекосистемної інвазії має ділянка заповідного степу «Великий Чапельський під» 
(далі ВЧП). Незважаючи на досить високу ступінь мозаїчності, ця частина степу має 
найменший ступінь функціонального навантаження з боку птахів, що населяють при-
леглі лісосмуги. Із досліджуваних насаджень до ВЧП постійно залітає 6 видів птахів. 
Загальна біомаса, яка утворюється ними на заповідному степу, коливається від 300 (по 
«сусідству» з чисто в’язовим насадженням) до 344 г/га (ясеново-гледичиєве насаджен-
ня) (табл. 2). Слід зауважити, що для пасовища (ур. «Круглее»), яке знаходиться у бу-
ферній зоні заповідника та безпосередньо межує з ясеново-гледичиєвою лісосмугою 
населення дендрофілів за своєю структурою наближене до такого у ВЧП.  

На території природного ядра заповідника, де відсутні великі травоїдні тварини 
(ур. «Бакир») дендрофільна частка орнітоценозу значно зростає (табл. 2). Завдяки 
«сусідству» в’язово-гледичиєвої лісосмуги (ЛС2) до природного ядра попадає два но-
вих види, котрі не відмічалися поряд з ясеново-гледичиєвим насадженням (ЛС1). 
Це обумовлено наявністю деградуючої колонії грака Corvus frugilegus Linnaeus, 1758, 
та поступове її заселення кібчиком Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Ці види складають 
у заповідному степу до 14921,3 г/га, серед яких 96 % належить граку. У цілому частка 
представників такої колонії складає 83,9 % від сумарної біомаси для групи стацій ЛС2 – 
ур. «Бакир».  

Найбільша кількість видів, що є агентами міжбіоценотичного зв’язку належить 
чистим в’язовим насадженням (ЛС3), котрі межують зі старим (понад 10 років) пере-
логом, який вже має мозаїчний рослинний покрив, наближений до заповідного степу. 
Як для ур. «Бакир» так і для «Східного перелогу» домінантне положення у 
функціональному навантаженні належить граку (96,8 % біомаси). За умови відсутності 
колоніального поселення, показники біомаси ЛС3 – «Східний перелог» суттєво не 
відрізняються від таких у поєднанні ЛС3 – «ВЧП».  

Дальність (глибина) зальотів дендрофільних птахів у відкриті стації не однакова. 
Вона суттєво коливається у різних видів. Вивчаючи цей аспект виділяти смуги 
відповідно до ширини зальоту в «сусідній» біотоп за різними формами добової актив-
ності, серед яких найсуттєвішими та легкими для фіксації є акти пошуку їжі.  

На відстані 0–40 м від краю лісосмуги панівне місце у формуванню трофічного 
навантаження на прилеглий біотоп належить сорокопуду чорнолобому (Lanius minor 
Gmelin, 1788), боривітру звичайному (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) та припутню 
(Columba palumbus Linnaeus, 1758). Всього у цій смузі зустрічається 8 видів масою до 
212 ± 9,1 г/га. Максимальні значення для зазначеного інтервалу властиві для ділянок 
заповідного степу де не відбувається випас копитних тварин.  

Далі від місця гніздування (40–100 м) поступово випадають такі види як сороко-
пуд чорнолобий, кропив’янка сіра (Sylvia communis Latham, 1787) та вівсянка садова 
(Emberiza hortulana Linnaeus, 1758). Панівне місце за утворенням біомаси дендрофіль-
них видів належить граку (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758) (47 ± 6,6 г/га) та боривітру 
звичайному (34 ± 2,1 г/га). У цілому для зазначеного інтервалу характерним є невисоке 
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видове різноманіття при майже незмінних показниках біомаси з її максимумом для 
перелогів із випасом ВРХ та ділянки «Великий Чапельський під» (225 ± 7,6 г/га).  

Понад 100 м від краю гніздового біотопу біомаса утворюється переважно за раху-
нок боривітра звичайного (21,1 ± 0,7 г/га), кібця (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) (19,4 ± 
4,2 г/га) та грака (16,9 ± 3,3 г/га). Постійно але в невеликій кількості тут відмічається 
крук (Corvus corax Linnaeus, 1758) і канюк степовий (Buteo rufinus Cretzschmar, 1827). 
Біомаса всіх дендрофільних видів коливається від 166 ± 12,5 до 234 ± 4,4 г/га. 

 

Таблиця 2. Склад і подібність населення птахів,  
що приймають участь у реалізації міжбіоценотичних зв’язків 
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Перелог без випасу 
(«Східний переліг») – – – – – – 11 8928,4 

±915,3 13,77 

Перелог, випас ВРХ  
(ур. «Кругле») 6 389,2 

±58,6 2,91 – – – – – – 

Заповідний степ 
(ур. «Бакир») – – – 8 17770,8 

±2154,3 14,98 – – – 

Заповідний степ із випасом копитних  
(діл. «Великий Чапельський під») 6 344,3 

±33,4 2,34 – – – 5 299,1 
±27,7 2,21 

 

Таким чином, повночленність досліджуваних степових біогеоценозів – один із 
провідних факторів, що обумовлює їх стійкість до функціонального «втручання» алох-
тоних представників орнітофауни. Дальність польотів птахів із лісосмуги у степові 
ділянки та перелоги залежить перш за все від маси самих птахів. Тому при віддаленні 
від місць гніздування відбувається зменшення видового представництва при відносно 
сталих показниках біомаси. Птахи середнього та великого розміру використовують 
ширший спектр своїх трофічних потреб.  

Беручи до уваги той факт, що види птахів, які приймають активну участь у 
міжбіоценотичній взаємодії, досить числені та широко представлені серед досліджених 
лісосмуг, можна стверджувати існування певного орнітогенного функціонального 
«мосту» між степовими та перелоговими екосистемами з одного боку та лісосмугами – 
з іншого. Сталість показників подібності населення при значних коливаннях кількісних 
параметрів вказує на серію адаптивних механізмів, що дозволяють певним видам ре-
алізовувати свої життєві потреби (у першу чергу трофічного спектру) за рахунок 
відкритих біотопів, де орієнтація у просторі, а відтак і пошук їжі – спрощені відносно 
малопродуктивних гніздових стацій (лісосмуг). Акти пошуку їжі, її вживання, елемен-
ти статевої поведінки на відкритій місцевості стають характерними не лише видам 
лісостепового фауногенетичного комплексу, а і представникам неморального та боре-
ального походження, що зараз гніздяться у лісосмугах дослідженого регіону.  
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ГНЕЗДОВАНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ  
В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ г. ОДЕССА В 2010–2011 гг. 
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Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Одесса, Украина, M-Vil@yandex.ru 

NESTING OF BIRDS OF PREY IN ANTHROPOGENIC LANDSCAPE  
IN VICINITY OF ODESSA IN 2010–2011  

V. G. Malinoshevskyi  
I. I. Mechnikov Odessa National University, Odessa, Ukraine 

По степени видоизмененности экосистем сельскохозяйственные земли, парки, 
кладбища и окрестности сел занимают промежуточное положение между природными 
биотопами и типичным городским ландшафтом. В связи с этим на указанных террито-
риях формируются своеобразные биоценозы. В результате этого такие местности иг-
рают важную роль в поддержании определенного количественного и качественного 
состава региональной фауны. Наличие постоянных источников питания и подходящих 
для гнездования мест создает здесь условия для гнездования многих видов птиц, яв-
ляющихся неотъемлемой частью этих биоценозов. Среди них хищные птицы, являясь 
важными регуляторами численности грызунов и крупных насекомых, играют двоякую 
роль, поддерживая саморегуляцию естественных сообществ и являясь эффективными 
помощниками человека в борьбе с вредителями сельского хозяйства. В связи с этим изу-
чение особенностей пребывания, питания и размножения их на окультуренных землях и 
в окрестностях населенных пунктов имеет важное научное и практическое значение.  
Результаты подобных исследований позволят подвести теоретическую основу под раз-
работку методов привлечения хищных птиц, увеличение их видового разнообразия.  

Учет гнезд и наблюдения гнездящихся хищных птиц проводили в весенне-
летние периоды 2010 и 2011 годов в северных окрестностях Одессы: на сельскохозяй-
ственных землях возле с. Фонтанка и на приморских склонах между пос. Лески и 
с. Фонтанка. Площадь исследуемой территории составила приблизительно 25 км2, об-
щая протяженность контролированных лесополос составила около 10 км. На указан-
ной территории находится также небольшое сельское кладбище и маленькое заросшее 
тростником болото площадью около 250 м2.  

Подробно изучали сроки прилета мигрирующих видов, сроки постройки и вос-
становления гнезд, откладки яиц, вылупления птенцов и вылета их из гнезд, а также 
приуроченность каждого вида к тем или иным биотопам, предпочтение каждым видом 
тех или иных видов деревьев для обустройства гнезда, суточный ритм, приблизитель-
ный состав кормов и, насколько это было возможно, элементы брачного поведения и 
взаимосвязь этих видов с другими видами птиц. Важными вопросами являются устой-
чивость указанных видов к фактору беспокойства со стороны человека и домашних 
животных и совершенствование методов привлечения хищных птиц в антропогенный 
ландшафт с целью повышения эффективности борьбы с вредителями сельского хозяй-
ства биологическими методами и повышения общего уровня биоразнообразия сель-
скохозяйственных земель.  



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 298

На указанной территории отмечены на гнездовании следующие виды хищных 
птиц: обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758), кобчик (F. vespertinus 
Linnaeus, 1766), ушастая сова (Asio otus Linnaeus, 1758), домовый сыч (Athene noctua 
Scopoli, 1769) и сплюшка (Otus scops Linnaeus, 1758). Ушастая сова и домовый сыч 
здесь являются оседлыми птицами, а пустельга, кобчик и сплюшка – перелетными, 
хотя нередко наблюдается зимовка отдельных особей обыкновенной пустельги. Коб-
чик и сплюшка к тому же отличаются и наиболее поздними сроками гнездования, на-
ходящимися в прямой зависимости с формированием листвы в лесополосах.  

Отмечена общая для всех видов, кроме сплюшки, тенденция к предпочтению 
для гнездования посадок со смешанным видовым составом деревьев и густым кустар-
никовым подлеском. Гнезда же сплюшек найдены лишь на кладбище в дуплах старых 
дубов. Отмечена также конкуренция между пустельгой, кобчиком и ушастой совой за 
старые гнезда сорок и грачей. Кобчики в полезащитных лесополосах предпочитали 
гнездиться либо группами по 2–3 пары, либо маленькими колониями, наибольшая из 
которых состояла из 9 пар; расстояние между гнездами в этой колонии не превышало 
50 м. Проводили наблюдения за отношениями кобчиков внутри колоний при занятии и 
обустройстве гнезд.  

По результатам наблюдений с помощью бинокля получены данные об основных 
охотничьих участках всех видов, удаленности этих участков от гнезд и приблизитель-
ном составе кормов. Для сов состав кормов дополнительно уточняли по результатам 
исследования погадок.  

Учет количества яиц в кладках, смертность птенцов и наблюдения за их разви-
тием проводили в гнездовой период путем регулярного (еженедельного) осмотра 
гнезд, а после вылета птенцов из гнезд – на окологнездовых территориях посредством 
наблюдений за их поведением и отношениями с родителями. Эти же наблюдения по-
зволили получить часть результатов по реакции взрослых птиц и птенцов на беспокой-
ство их со стороны человека. Еще часть результатов получена при наблюдении за раз-
личиями в поведении тех птиц, что устраивали гнезда в спокойных, малолюдных мес-
тах и тех, чьи гнезда находились в достаточно людных местах – на окраинах пешеход-
ных тропинок, возле входа на кладбище и т. п. Кроме того, получены данные об уроне, 
который наносится хищным птицам на исследуемой территории со стороны человека 
(прямым преследованием, разорением гнезд) и со стороны других птиц (в частности 
врановых). На сельскохозяйственных землях и в окрестностях Одессы имеются благо-
приятные условия для пребывания и размножения хищных птиц. Тут же складываются 
достаточно благоприятные условия для появления на гнездовании таких видов, как 
обыкновенный канюк, черный коршун, курганник, полевой лунь и некоторых других. 
Главным лимитирующим фактором для использования для размножения окрестностей 
города этими видами является фактор беспокойства, вырубка лесополос, использова-
ние их для свалки строительного и бытового мусора и прямое преследование птиц че-
ловеком. Для сохранения и, в дальнейшем, увеличения разнообразия хищных птиц не-
обходимо: 1) увеличить площади лесополос и использовать при их создании макси-
мально разнообразный состав деревьев, а также загущать лесополосы путем посадки 
кустарников; 2) законодательно придать ключевым для размножения птиц лесополо-
сам и территориям статус заповедных с полным запретом рубки деревьев, охоты, свал-
ки мусора, выжигания и покоса травы; 3) организовать охрану лесополос в окрестно-
стях города по типу таковой в лесничествах и охотхозяйствах; 4) организовать изго-
товление и развеску искусственных гнездовий для сычей и сплюшек, присад для днев-
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ных хищных птиц; 5) проводить просветительскую и разъяснительную работу в шко-
лах среди учащихся и на сельскохозяйственных предприятиях среди работников о 
пользе и важной роли хищных птиц в экосистемах антропогенных ландшафтов.  
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Bogdan Khmel’nickij Melitopol’ State Pedagogical University, Melitopol’, Ukraine 

Методи мічення та повторних відловів – головна альтернатива методам абсолют-
ного обліку для визначення розмірів популяції в межах фіксованої території її місцепе-
ребування. Головна перевага таких методів – відсутність залежності між погрішністю 
оцінки розмірів популяції та оцінкою розмірів місцеперебування. Основний недолік 
подібних методів полягає у залежності результатів від обсягу вибірки. Нажаль у 
вітчизняній екологічній літературі відсутній огляд подібних методів із застосуванням 
математичної статистики. Головне завдання методів – визначення розмірів популяції, 
проте останнім часом методи часто використовуються для визначення рівнів смерт-
ності, народжуваності та міграції.  

Існує чотири основні припущення, які характерні для всіх методів:  
1) мічення не впливає на поведінку та тривалість життя особин, а мітки достат-

ньо надійні;  
2) помічені особини повністю змішуються з рештою частини популяції;  
3) вірогідність відлову поміченої особини дорівнює вірогідності відловів будь-

якої особини популяції; відлови проводяться незалежно від вікового й статевого складу 
популяції; термін «рівна здатність до відлову», використаний у даних методах, при-
пускає, що особини різних вікових груп обох статей зустрічаються у вибірці з такою 
самою пропорцією, з якою вони існують у популяції, усі особини можуть бути 
відловлені з однаковою вірогідністю, незалежно від їх розташування у межах 
місцеперебування;  

4) виборка одержана серією із декількох відловів, а час, витрачений на отриман-
ня вибірки, не повинен бути досить значним щодо загального часу вивчення популяції.  

Для зручності розрахунків розміру популяції на підставі методів повторних 
відловів розроблено екологічну програму «Simply Tagging» (Pisces Conservation Ltd). 
Дана програма створена для операційного середовища Windows і пропонує аналітичну 
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техніку для обчислення розмірів популяції, рівня смертності та виживання на підставі 
даних мічення особин і повторного відлову.  

Програма представляє інтерес як для студентів, так і для професійних екологів. 
Навчальна роль програми визначається наявністю модуля, який дозволяє виконати мо-
делювання для перевірки надійності методів обробки даних на основі різних рівнів 
вірогідності відлову та типів поведінки тварин. Окрім уже згадуваних основних ме-
тодів для відкритих популяцій, програма пропонує декілька методів для закритих по-
пуляцій, заснованих на поведінкових особливостях тварин. Використання таких ме-
тодів припускає, що популяція залишається незмінною протягом усього періоду 
дослідження. Важливо, щоб цей період був коротким щодо тривалості життя 
досліджуваних особин. Процеси еміграції та імміграції відсутні.  

Найпростіший метод – метод постійної вірогідності відлову. Даний метод при-
пускає, що всі особини в усіх вибірках мають однакову вірогідність бути спійманими.  

Метод часових відмінностей вірогідності відлову припускає відмінності 
вірогідності відловів між вибірками. Як правило, ці розбіжності викликані погодними 
умовами. Ця модель належить до так званих «урнових моделей», коли ситуація 
подібна до перемішування куль у пластиковому пакеті.  

Модель індивідуальних коливань вірогідності відловів припускає відмінності 
вірогідності особин бути спійманими залежно від їх віку, статі або розміру.  

Модель поведінкової відповідної реакції – відлов, мічення та випуск у колишні 
умови опосередковано впливає на особливості поведінки тварин, що в основному 
істотно зменшує ризик повторно зловити ту саму особину. Застосування пасток із 
приманками може значно збільшити вірогідність повторних відловів. Таким чином, 
вірогідність відлову особини відрізняється від першого та кожного подальшого 
відлову, що повинно бути враховано.  

Найскладніша модель – модель індивідуальних і часових відмінностей 
вірогідності відлову, яка враховує розбіжності за часом проведення відловів та 
індивідуальні особливості досліджуваних організмів.  

Для аналізу ряду багаторічних спостережень динаміки чисельності птахів 
доцільно застосовувати методи стаціонарних випадкових процесів. Чисельність (густо-
та) птахів розраховується на об’єднану площу всіх досліджуваних біотопів. За допомо-
гою методу автокореляції створюються корелограми процесів зміни чисельності птахів 
за досліджуваний період на всіх площах. Після цього виконується підрахунок ко-
ефіцієнтів автокореляції та приватної автокореляції.  

Найадекватніша змішана модель авторегресії змінним середнім (АРСС). Еко-
логічний сенс авторегресійних параметрів полягає у відображенні періодичності зміни 
чисельності птахів у сезонному та багаторічному аспектах. Використання методу 
змінного середнього обумовлене тим, що він – один із простих методів, який дозволяє 
відбраковувати випадкові коливання емпіричної лінії регресії.  

Перевірка адекватності моделі (точніше її прогнозних якостей) проводиться на 
усічених рядах даних (10-річних). Прогноз розраховується на два роки вперед і 
порівнюється з емпіричними даними. Підрахунок коефіцієнтів кореляції між реальни-
ми даними та прогнозом виконується за допомогою непараметричного коефіцієнта 
кореляції Спірмена. Ряди залишків підібраних моделей оцінюють за одержаними коре-
лограмами залишків. Побудована модель може бути використана для аналізу та про-
гнозу чисельності птахів.  
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LANDSCAPES OF CENTRAL CHERNOZEM AREA  

AND EAST OF UKRAINE 

I. V. Partolin  
Belgorod State Agricultural Academy, Belgorod, Russia 

Современный ареал обыкновенного слепыша занимает южную часть Русской 
равнины, включающую лесостепь и степь между Днепром и Волгой, едва не доходя до 
Причерноморья и Приазовья, выходя к предгорьям Кавказа. К середине ХХ века эко-
логические предпочтения зверька заключались в заселении преимущественно черно-
земных, темно-каштановых открытых ландшафтов с развитым травостоем. Особенно 
привлекательны были целинные и залежные участки Среднерусской, Калачской воз-
вышенностей и Донецкого Кряжа с плотными почвами. Регулярно распахиваемых 
площадей зверь избегал, якобы по причине рыхлости грунтов. На лесных землях 
обыкновенный слепыш встречался весьма редко (исключительно на открытых участ-
ках – опушках, полянах, причем очень близко расположенных к опушкам).  

К середине – концу 1990-х годов численность и плотность населения обыкно-
венного слепыша повсеместно стали нарастать. Его поселения на многолетних и све-
жих залежах, а затем и на регулярно распахиваемых площадях оказались даже преоб-
ладающими над целинными. Таким образом предполагаемая рыхлость обрабатывае-
мых грунтов слепышом была быстро преодолена. Истинной причиной незаселяемости 
пашни грызуном в советское время мы склонны считать повсеместную и регулярную 
борьбу с ним, затем полностью свернутую.  

Одновременно с проникновением в сельхозугодия наблюдалось в некоторых 
случаях оставление прежде заселенных балочных участков. Здесь ведущей причиной, 
на наш взгляд, является подъем уровня грунтовых вод, отмеченный для региона целым 
рядом исследователей. Индикатором этого процесса является заселение слепышовых 
куч черными муравьями рода Lasius. Местность приобретает вид пологого кочкарника, 
слепыш из которого ушел.  

В начале ХХI века стали регулярно отмечаться проникновения обыкновенного 
слепыша и в лесопокрытые ландшафты. Несомненно, первоочередно подвергались 
заселению прибалочные лесные полосы, затем придорожные, стокорегулирующие и 
полезащитные (табл.). Зверек проникал под полог лесополос, решая проблему его из-
бытка в прежних поселениях на открытых землях. Вскоре стали регулярно обнаружи-
ваться проникновения грызуна и под полог естественных лесов и лесных культур. 
Во всех случаях древесные насаждения с поселившимся в них слепышом характери-
зуются низкой полнотностью, слабой сомкнутостью полога, отчего травяной ярус раз-
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вит достаточно хорошо. Прежде всего, он обеспечивает зверька кормами. По нашим 
учетам, основу травостоя в этих условиях составляют лугово-опушечные злаки (ежа, 
мятлик лесной, тимофеевка, лисохвост) и разнотравье (донники, люцерны, клевера, 
тмин, купырь, одуванчик, бодяки, цикорий, тысячелистник и др.). Во многих случаях 
слепышом поедаются и корни древесных и кустарниковых растений (яблони, груши, 
ирги, терна, ракитника, караганы и др.). Осенью к корням и корневищам в значитель-
ных объемах добавляются желуди, груши, яблоки, собираемые с поверхности. Они же 
позволяют создавать более гарантированные зимние запасы зверька.  

 

Таблица. Современная заселенность слепышом земель различных категорий 

Интенсивность заселения 
Категория земель Экстенсивность  

заселения, % встреч среднее число  
поселений на га 

среднее число куч  
в новых поселениях 

Балки, неудобья 78 2,3 34 
Многолетние залежи 81 1,9 41 
Посевы многолетних трав 54 1,7 38 
Пашня 18 0,9 59 
Лесные полосы 27 1,1 18 
Лесные редины 9 0,3 14 

 

Кроме обеспечения более стабильной кормовой базы для слепыша в условиях 
древесных насаждений предоставляется возможность значительно удлинить период 
кормодобывания в верхних (кормовых) ходах, так как обильный листовой опад, а за-
тем и снегоотложения препятствуют промерзанию почвы. В некоторые годы грызун 
активен всю зиму, особенно по Донецкому Кряжу и южным склонам Калачской и 
Среднерусской возвышенностей.  

Нами также в течение двух лет наблюдалось проникновение обыкновенного 
слепыша в древесный питомник, надежно изолированный от других землепользований 
кирпичной стеной на фундаменте (глубже кормовых ходов). Несмотря на наличие в 
питомнике значительных открытых участков (целинных, залежных, полей севооборо-
та) кормовые ходы грызуна локализовались исключительно под посевами и школами 
древесных растений. Явные предпочтения зверь отдавал семечковым (яблоня, груша, 
айва, рябина, айва японская, кизильник), косточковым (абрикос, персик, алыча, терн), 
другим розовым (роза, спиреи, пузыреплодник, рябинник). Растения других семейств 
употреблялись реже (липы, шелковицы, клены, дубы, орех, конский каштан). Хвойные 
растения (сосны, ели, биота, туя) а также бархат амурский, птелея грызуном игнориро-
вались полностью.  

Роющая активность слепыша в условиях питомника быстро адаптировалась к 
лентам посевов и рядам школ: кучи располагались строго по их направлениям, на вто-
рой год классические кучи заменялись сплошными вспучиваниями почвы по ширине 
посевной ленты. Грызун не только полностью съедал сочные молодые корни деревца, 
но и втягивал большую часть стволика в нору, пока не препятствовала крона.  

В качестве итога выскажем предположение, что в ближайшее время, если не из-
менится отношение к грызуну-вредителю, стоит ожидать все более массовое его про-
никновение на сельскохозяйственные земли с корнеплодными и клубневыми культу-
рами, многолетними бобовыми травами, в лесопокрытые ландшафты разной категории 
защитности. В результате эффективность хозяйствования и лесомелиоративный эф-
фект значительно снизятся.  
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Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський» створений у 1990 році, має 
площу 3759 га. Він розташований у верхній частині Дніпровського (Запорізького водо-
сховища). Площа акваторій нараховує 680 га, площа заплави з дібровами та 
осокірниками нараховує близько 1300 га. Іншу частину території складають пса-
мофільні степи, штучні насадження сосни звичайної та ділянки степу. Аналіз 
функціональної структури орнітофауни заповідника дає змогу оцінити відносну 
цінність різних ділянок заповідника та їх вклад у формування видового різноманіття 
даного об’єкту ПЗФ України. Орнітофауна заповідника досить багата і нараховує 
179 видів птахів різних екологічних комплексів із різним характером перебування.  
Загалом на території заповідника трапляються птахи 6 екологічних комплексів: водно-
болотного, лісового, лучного, степового, узлісного, синантропного.  

Домінує водно-болотний комплекс – 40,2 % видового складу. Основа для меш-
кання цього орнітокомплексу – порівняно невеликі за площею акваторії заповідника, 
які складаються з ділянки русла р. Дніпро, заплавних і притерасних водойм Таромсь-
кого уступу, заплавних водойм Миколаївського уступу. Високий рівень видового 
різноманіття свідчить про їх високу цінність для заповідника.  

Субдомінанти – лісовий (32,4 %) та узлісний комплекс (13,9 %) від видового 
складу. Основними місцями мешкання лісових птахів є довгозаплавні осокірники та 
діброви у заплаві Таромського, Миколаївського уступів, короткозаплавні ліси р. Про-
товч. Основним чинником, який сприяє високому видовому різноманіттю лісової 
орнітофауни заповідника є різноманіття типів деревостану в заповіднику та його 
складна просторова структура. Інші комплекси не сягають рівня субдомінуючих (мен-
ше 10 % від загального видового складу). Для лучного та степового комплексів (1,1 % 
та 7,3 % відповідно) це пояснюється малою площею відповідних екосистем. Синан-
тропний комплекс має досить високе представництво (5,0 %).  

За статусом перебування домінуючою групою є гніздові перелітні птахи (більше 
63,0 % видового складу). Це свідчить про цінність даної території перш за все для 
гніздової фауни птахів. Субдомінуючим комплексом за статусом перебування є осілі 
птахи (18,4 %). Наявність досить великої кількості осілих видів птахів свідчить про 
цінність території заповідника в найбільш скрутний зимовий період.  
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Різноманітні мігранти представлені 10,6 % видового складу фауни. Це досить 
низький показник з урахуванням того факту, що р. Дніпро – потужний міграційний 
шлях птахів на території України. На нашу думку низькому представництву мігрантів, 
більшість яких складають птахи водно-болотного орнітокомплексу, сприяє поступове 
замулення водойм заповідника, яке спостерігається в останні десятиріччя. Крім того в 
останні роки спостерігається тенденція до траплянь цих мігрантів не в заплавних во-
доймах заповідника, а на ділянці русла р. Дніпро, яка входить до складу заповідника.  

Необхідно відзначити характеристику видового складу стосовно природоохо-
ронних списків. Більше 90 % видів занесені в додатки Бернської конвенції про охорону 
дикої флори та фауни і природного середовища їх мешкання в Європі. 11,7 % видів 
занесені до Червоної книги України. 22,4 % видового складу занесені до червоного 
списку Дніпропетровської області. Усе це свідчить про високу цінність природного 
заповідника «Дніпровсько-Орільський» для збереження різноманіття птахів регіону.  

Таким чином найціннішими в орнітологічному відношенні ділянки заповідника – 
його акваторії та заплавні діброви, осокірники. Необхідно зазначити, що якість аква-
торій поступового знижується у зв’язку із замуленням, що негативно впливає на пред-
ставництво мігрантів водно-болотного комплексу. Тому для функціонування за-
повідника необхідні біотехнічні роботи, які підтримають якість акваторій заповідника 
на належному рівні.  
 

УДК 598.265.1(477.41) 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО СИНАНТРОПИЗАЦИИ ВЯХИРЯ  
В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П. С. Редчук, В. А. Костюшин  
Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена, Киев, Украина, adeliae@mail.ru, kost@izan.kiev.ua 

SOME DATA OF WOODPIGEON SYNANTHROPIZATION  
IN THE KIEV REGION  

P. S. Redchuk, V. A. Kostyushin 
Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Вяхирь (Columba palumbus (Linnaeus, 1758)) – широко распространенная гнез-
дящаяся птица, численность которой во многих частях ареала стабильно растет. Благо-
даря значительному увеличению пластичности поведения, птицы успешно осваивают 
преобразованную человеком окружающую среду, расширяя количество гнездовых и 
кормовых биотопов за счет населенных пунктов. Таким образом, формируется новый 
урбанофильный тип вяхиря.  

Во многих странах Западной Европы вяхирь заселяет антропогенные ландшаф-
ты уже с середины ХІХ века. Постепенно он стал гнездиться не только на окраинах 
городов, но и в зеленых зонах их центральной части, на отдельных деревьях возле мно-
гоэтажных домов и даже на самих зданиях.  

На территории Украины вяхирь долгое время оставался довольно обычной, осто-
рожной лесной птицей. И только в последние 10–20 лет происходит интенсивная синан-
тропизация вяхиря, данные по которой впервые для Украины отмечены в западных об-
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ластях, в таких городах, как Львов и Черновцы. Затем стали появляться сообщения в ли-
тературе по гнездованию вяхиря в городах Ивано-Франковской, Хмельницкой, Терно-
польской областей. Многие исследователи придерживаются мнения, что идет формиро-
вание нового урбанофильного типа вяхиря, который (по крайней мере в западных облас-
тях) расселяется в города за счет расширения европейской популяции (точнее польской, 
так как общая численность вяхиря у них очень высокая и продолжает расти).  

В населенных пунктах Киевской области специальные исследования по данному 
виду не проводились. Еще в 1969 году Жежерин отмечает, что в Голосеевском лесу 
(Киев) есть все условия для благополучного гнездования вяхиря, но впервые птицы 
стали там отмечаться только в 1995 г., и все еще отсутствовали в крупных парках и 
лесопарках города. Вселение вяхиря в урбанизированные ландшафты Киевской облас-
ти произошло не так давно. Во второй половине 1990-х гг. вяхирь гнездился в крупных 
парках и лесопарках городов, но признаков синантропизации, например, гнездование в 
людных местах, снижение дистанции вспугивания, еще не наблюдалось.  

Мы наблюдали вяхирей в зеленой зоне Киева и Белой Церкви, в некоторых насе-
ленных пунктах Киево-Святошинского и Белоцерковского районов в гнездовой период 
2009–2011 годов. Также нам известно, что птицы гнездятся практически во всех насе-
ленных пунктах-пригородах Киева (например, в Вишневом, Боярке, Василькове и пр.). 

По нашим наблюдениям в последние несколько лет очень вырос уровень синан-
тропности вяхиря. Птица поселяется теперь не только в парках, лесопарках и скверах 
городов и более мелких населенных пунктов, но и рядом с жилищем человека, часто на 
единичных деревьях в селитебной зоне города. Дистанция спугивания иногда снижа-
ется до 10 или 5 м, иногда – до 50 см. К примеру на територии Национального экспо-
центра Украины (ВДНХ) птицы ходят между отдыхающими людьми и подпускают 
человека на расстояние вытянутой руки. В то же время в некоторых центральных пар-
ках города (парк КПИ, парк им. Т. Г. Шевченка и др.), где часто существуют все усло-
вия для гнездования, они не наблюдаются до сих пор.  

В Киеве гнездование птиц отмечено в Голосеевском лесу и на прилегающих к 
нему территориях Национального экспоцентра Украины (минимум 5–6 пар) и парка 
имени М. Рыльского (1–2 пары). Одно гнездо, расположенное возле девятиэтажного 
дома жилого массива Теремки, используется птицами уже третий год. В том же районе 
отмечали как минимум еще одну территориальную пару. На склонах горы Щековицы 
возможно гнездование 1–2 пар вяхирей. Известно гнездо в сквере возле Республикан-
ского стадиона. Несколько лет подряд отмечается гнездование птиц в ботанических 
садах им. акад. А. В. Фомина и им. Н. Н. Гришко.  

В г. Белая Церковь существует несколько стабильно гнездящихся урбанофиль-
ных групп вяхиря. Первая, которая образовалась во второй половине 1990-х гг., распо-
ложена в дендропарке «Александрия». В 1998 г. вяхирь гнездился здесь с плотностью 
0,01 пары/га (Містрюкова, 1998), сейчас – 0,3 пары/га.  

Вторая группа гнездится в районе Вокзальный вдоль берега р. Рось (4–6 пар). 
Птицы днем отдыхают на деревьях, которые расположены прямо на территории от-
крытых площадок кафе, где играет громкая музыка, на детских площадках. Дистанция 
спугивания здесь сокращается до 1 м. Одна пара вяхиря нами отмечена 25.04.2011 г. в 
парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, который скорее является сквером, где 
находятся аттракционы, кафе. Интересен еще тот факт, что здесь же расположена ко-
лония грачей – 108 гнезд.  
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В небольших населенных пунктах области также активно идет процесс синан-
тропизации вяхиря. В с. Новоселки Киево-Святошинского района существуют три 
гнезда вяхирей, которые используются птицами уже несколько лет подряд. В этом году 
еще были отмечены два токующих самца. В с. Гнатовка и Шпитьки Киево-
Святошинского района также возможно гнездование 5–6 пар вяхирей. В с. Фурсы Бе-
лоцерковского района в центральном сквере возле церкви на голубой ели расположено 
гнездо на высоте 3–4 м, которой уже второй год используется вяхирем. 25.04.2011 г. 
мы наблюдали за птицами, которые занимались его починкой.  

Синантропизация вяхиря, которая началась на западе Украины, быстрыми тем-
пами охватывает все урбанизированные территории страны, и наши, пока еще непол-
ные данные, говорят о том, что Киевкая область не является исключением.  
 

UDС 599.735.31:591.951:502.4 

DEER REINTRODUCTION INTO THE HUNTING GROUND OF FRUŠKA 
GORA NATIONAL PARK IN 2009 

Zoran A. Ristić*, Aleksandra Prodanović 

РЕИНТРОДУКЦИЯ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ В ОХОТНИЧИЙ  
ЗАКАЗНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ФРУШКА-ГОРА В 2009 

З. A. Ристич*, A. Проданович 

Red Deer from Fruška Gora was a ,,domestic” game. Red Deer was widely populated 
in these parts until the seventies. After that, thanks to the neglectance from humans, red deer 
vanished from this area. 

At the beginning of 21st century there was a need to get the red deer back to Fruška 
Gora. For this purpose a plan was made for getting the red deer back to Fruška Gora, and the 
feasibility study to justify the need for it’s return to the original living area.  

Fruška Gora’s hunting ground received, at the start of the year 2009, a minimal number 
of 36 red deer, of which 6 were male and 30 female (most of which were pregnant). 

Because a quarantine was needed after the red deer was brought from Hungary, one 
was made in ,,Ravna”, which had 108,80 ha and was also a ground meant for keeping them 
long term. That quarantine also had 10,31 ha of meadows and pastures that makes 9,48% of 
the total size. 

Based on the few decades of the presence of red deer in Fruška Gora, and also written 
documents and experience, possible directions of migrations of deer were defined after the 
release of a certain number (10 to 15 in the first year) into the open part of the hunting ground, 
which is the main goal of the plan and study. Reintroduction is, in fact , a plan to return the 
red deer to it’s previous state, which means: peace in the area that they are populating, food , 
conditions that make procreation possible and other conditions for normal life over the course 
of the year. 

All these activities have a goal to increase the hunting tourism offer. This is not just 
limited to red deer, the same goes for the rest of the big game: wild boars, roe deer. They will 
be the focus in the following period. Fruška Gora also offers other segments of tourism, such 
as: rural areas, sport, religion, vine, fotosafari, mountain climbing and other. 
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УДК 597.825+591.145 

ЖАБЫ (BOMBINA И PELOBATES FUSCUS) И ИХ ЯД 

В. В. Россихин*, М. Г. Яковенко**, Е. М. Корниенко**, И. А. Кривицкая** 
*Харьковская медицинская академия последипломного образования,  

Харьков, Украина, rossikhin@ rambler.ru 
**Харьковский государственный национальный университет им. В. Н. Каразина,  

Харьков, Украина, m.yakovenko@list.ru 

AMPHIBIANS (BOMBINA И PELOBATES FUSCUS) AND THEIR TOXINS 

V. V. Rossikhin*, М. G. Yakovenko**, Е. М. Kornienko**, I. А. Kryitska** 
*Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine 

**V. N. Karazin Kharkiv State University, Kharkiv, Ukraine  

В клинической практике нами отмечены случаи (18 чел.) отравления жабьим 
ядом, использовавшимся знахарями с различными медицинскими целями (как афроди-
зиак, глистогонное, ноотроп и т. п.). Яд добывался из жерлянок (15 случаев) и обыкно-
венных чесночниц (3 наблюдения).  

Жерлянки (Bombina) – класс Земноводные (Amphibia), отряд Бесхвостые земно-
водные (Anura), семейство Круглоязычные (Discoglossidae). Как известно, краснобрю-
хая жерлянка (Bombina bombina L.) распространена в Центральной и Восточной Евро-
пе, на востоке доходя до Урала. На западе ареалы краснобрюхой и желтобрюхой жер-
лянок (B. variegata L.) граничат в долинах Днестра и Прута, где проходит восточная 
граница ареала желтобрюхой жерлянки, обитающей в Средней и Южной Европе. 
На Дальнем Востоке встречается дальневосточная жерлянка, распространенная на се-
вере до 50° с. ш. и на западе до 130° в. д.  

Спина у краснобрюхой жерлянки окрашена в светло-серый или бурый оттенок. 
Брюшко ярко-оранжевое с синевато-черными пятнами неправильной формы. Длина – 
до 60 мм. Вне периода размножения предпочитает очень влажные места. На севере 
ареала весь весенне-летний период проводит в воде. Икрометание происходит в тече-
ние всего лета. Развитие головастиков заканчивается через 3 мес. В середине июля – 
начале августа появляются сеголетки длиной 11–20 мм и массой 0,4–1,4 г. Основная 
масса сеголеток гибнет в период выхода на сушу (пересыхание водоемов и др.) и во 
время первой зимовки. Зиму переживает, таким образом, не более 2–6 % жерлянок. 
Роль хищников в этом невелика, так как ядовитые железы хорошо защищают жерля-
нок. При опасности жерлянка принимает характерную позу, опрокидываясь на спину, 
выпячивая брюшко и выворачивая конечности так, что становится хорошо заметной 
яркая окраска нижней части тела. Наиболее часто такую позу занимает желтобрюхая 
жерлянка. При этом жерлянки выделяют секрет в виде белой пены, обладающей едки-
ми свойствами.  

В отличие от краснобрюхой жерлянки желтобрюхая нередко поднимается в го-
ры до высоты 1900 м над уровнем моря и особенно многочисленна на высоте 200–
300 м. Большую часть активного периода проводит в воде или около водоема. Гораздо 
менее прихотлива к качеству воды и обитает в минерализованных или загрязненных 
нефтепродуктами водоемах.  



ZOOCENOSIS–2011. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The VІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 4–6.10.2011  

 308

Дальневосточная жерлянка (B. orientalis Baul.) имеет оранжевое или красное 
брюшко с темными крапинами. Сверху чаще серая с темными пятнами. Предпочитает 
места со скоплением валежника и мощной лесной подстилкой, где прячется днем.  
Икрометание проводит в водоемах с мая по конец июля. На зимовку уходит в октябре.  

Питаются жерлянки в основном водными беспозвоночными, но в отдельных 
частях своих ареалов поедают и наземных (жуки, двукрылые, дождевые черви). Неко-
торые животные, например прудовая лягушка, змеи, птицы, охотятся на жерлянок, но в 
большинстве случаев – это вынужденная пища.  

Для человека яд жерлянок мало опасен. При попадании на слизистые покровы 
ощущается боль, жжение, в некоторых случаях – озноб и головная боль. У животных 
наблюдается кратковременное возбуждение и учащение дыхания, сменяющееся дли-
тельной, вплоть до наступления смерти, депрессией.  

Пенистый ядовитый секрет жерлянок, названный в начале века фринолизином, в 
настоящее время изучен более подробно. В его состав входят N-метильные дериваты 
серотонина: буфотенин и буфотенидин, а также гемолитический белок (Mr ~ 84 000), 
состоящий из двух субъединиц и полипептид бомбезин. Кроме того, обнаружена ами-
лазная, фосфатазная, протеолитическая активность и лизоцим-подобное действие.  

Бомбезин – полипептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков (РугоЕ–
Q~R–L–G–N–Q–W–A~V–G–Н–L–М–NH2) оказывает сильное стимулирующее дейст-
вие на секрецию гастрина. В зависимости от способа введения (в/в или в/м) усиливает 
или подавляет внешнесекреторную функцию желез желудка и поджелудочной железы. 
У млекопитающих бомбезин является физиологическим регулятором пищеваритель-
ных желез и обнаружен в мозге и вегетативной нервной системе. Скармливание мы-
шам яда краснобрюхой жерлянки в дозе 5000 мг/кг вызывает смерть в 75 % случаев. 
Отравление сопровождается эритропенией, снижением концентрации гемоглобина и 
значения цветного показателя. При ингаляционной затравке в концентрации 6,2 мг/л 
мыши погибали на третьи–пятые сутки. На вскрытии животных нами выявлены ате-
лектаз и геморрагические очаги в легких.  

В трех случаях народными целителями использовались обыкновенные чесноч-
ницы (Pelobates fuscus Laurenti) из семейства Чесночницы (Pelobatidae). Это средней 
величины амфибии, длиной до 80 мм. Гладкая кожа на спине окрашена в желто-бурый 
цвет с темными пятнами и красноватыми точками. Многочисленные железы, располо-
женные в коже, содержат секрет, издающий чесночный запах. Распространена от 
Средней Европы до Аральского моря и юга Западной Сибири. Встречается в Крыму, 
на Северном Кавказе, на севере поднимается до линии Ленинград – Казань. Предпочи-
тает мягкие грунты, в которые очень быстро закапывается почти в вертикальном по-
ложении с помощью задних ног. Как и другие амфибии, размножается в воде. Период 
зимней спячки длится до 200 сут. Питается муравьями, пауками, жужелицами. Ядови-
тый секрет токсичен для мелких животных. У человека вызывает раздражение слизи-
стых оболочек. Химический состав и механизмы действия практически не изучены.  

Представляются целесообразными знания по биологии ядовитых животных и 
растений, поскольку медицинская практика все чаще сталкивается с нетрадиционными 
приемами народных целителей, профессиональные качества которых не всегда соот-
ветствуют лицензионным условиям.  
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УДК 599.6/.73:591.16(477.46) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ КОСУЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ  
И КАБАНА В КАНЕВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  

ДО И ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Н. С. Ружиленко 
Каневский природный заповедник, Канев, Украина, ruzhilenko@rambler.ru 

REPRODUCTION FEATURES OF ROE DEER AND WILD BOAR IN  
KANIV RESERVE BEFORE AND AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

N. S. Ruzhilenko 
Kaniv Nature Reserve, Kaniv, Ukraine 

Каневский природный заповедник находится в районе Среднего Приднепровья 
(Черкасская область). После аварии на Чернобыльской АЭС на территории Каневского 
заповедника установлена 4 зона усиленного радиоэкологического контроля. Известно, 
что радиоактивные изотопы попадают в организм косули (Capreolus capreolus 
Linnaeus, 1758) и кабана (Sus scrofa Linnaeus, 1758) при поедании ими кормов (Козло и 
др., 1989, 1993). Наибольшее содержание радионуклидов выявлено у кабана (Живот-
ный мир в зоне аварии Чернобыльской АЭС, 1995), что связано с преимущественным 
добыванием им корма растительного и животного происхождения в верхних слоях 
почвы. Имеющиеся сведения о влиянии радионуклидов на размножение косули евро-
пейской и кабана отрывочны (Животный мир в зоне аварии Чернобыльской АЭС, 
1995; Козло, 1983). Фактически, долговременное влияние радионуклидов на размно-
жение косули и кабана на территории с их минимальным содержанием в данное время 
не установлено. Наши исследования охватывают период с 1970 по 2010 гг. Послеава-
рийный период нами проанализирован с 1987 г., так как на момент аварии на ЧАЭС 
размножение изучаемых нами видов животных уже началось. За указанный период 
проанализированы данные по размножению косули и кабана (количество самок с вы-
водками и средней величине выводка на одну самку).  

В доаварийный период на территории Каневского заповедника в среднем еже-
годно приводило молодняк 6,1 самок косули. В последующие 8 лет после аварии на 
ЧАЭС этот показатель снизился до 2,9, а затем происходило его возрастание. С 1988 по 
1994 гг. ежегодно отмечали в среднем 2,7 самок косули с молодняком. С 1995 по 
2010 гг. ежегодно в среднем уже учитывали 9,6 самок косули с молодняком, что в 
1,6 раза превысило такие же показатели в доаварийный период. Максимум самок косу-
ли с молодняком регистрировали в 2002 г. (20), 2003 г. (17), 2006 г. (15), 2005 г. (13), 
1997 г. (12), 2010 г. (11), 2000, 2008 гг. (10). На протяжении этого периода самые низ-
кие показатели рождаемости у косули учтены в 1998 и 2009 гг. (соответственно, 2 и 
3 самки). На протяжении послеаварийного периода в среднем молодняк приводило 
7,3 самки косули, что превышает в 1,2 раза такие же показателя в доаварийный период.  

В доаварийный период на одну самку косули приходилось 1,4 особи молодняка. 
Такой же показатель молодняка на одну самку косули учтен и в последующие 8 лет 
после аварии на ЧАЭС. С 1995 по 2010 гг. количество молодняка на одну самку у ко-
сули снизилось до 1,2 особей. Такой же средний показатель приплода на одну самку 
косули установлен на протяжении всего послеаварийного периода.  
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В доаварийный период на территории Каневского заповедника в среднем еже-
годно приводило молодняк 3,0 свиноматки. Непосредственно после аварии (в 1987 г.) 
средний показатель самок кабана, которые приводили молодняк, составил на террито-
рии заповедника 4,3 особи. Через год после аварии (с 1988 по 1995 гг.) количество са-
мок кабана с приплодом в среднем составляло 1,2 особи, то есть произошло резкое 
снижение интенсивности размножения данного вида. В последующие годы показатель 
количества свиноматок с поросятами на исследуемой территории возрос до 5,4, что 
превысило этот же показатель в доаварийный период в 1,8 раза. Наиболее интенсивное 
размножение у кабана на исследуемой территории наблюдали с 2007 г., когда в сред-
нем в размножении принимало участие 9,8 самок. Всего в послеаварийный период 
ежегодно регистрировали 4,0 свиноматки с поросятами.  

В доаварийный период на одну самку кабана учтено в среднем 4,8 поросят. 
На протяжении последующих после аварии на ЧАЭС 8 лет этот показатель снизился 
до 3,3, а с 1995 по 2010 гг. – снова возрос до 4,3. На протяжении всего послеаварийного 
периода показатель молодняка на одну самку кабана в среднем составил 4,2 особи, что 
несколько ниже такого же показателя в доаварийный период.  

Таким образом, даже незначительное загрязнение территории радионуклидами 
оказывает влияние на интенсивность и качественные показатели рождаемости у косу-
ли и кабана, которые непосредственно после аварии на ЧАЭС существенно снижались. 
Длительное накопление радионуклидов приводит к возрастанию интенсивности раз-
множения у косули и кабана и, в то же время, к снижению количества молодняка в 
приплоде у этих видов. Последствия радиоактивного загрязнения больше проявляются 
в ходе размножения кабана.  
 

УДК 599.742.4 (477.63/64) 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ КУНИЦЫ КАМЕННОЙ  
В ПРИРОДНЫХ И ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ БИОТОПАХ  

В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ПРИДНЕПРОВЬЯ  

Н. С. Ружиленко 
Каневский природный заповедник, Канев, Украина, ruzhilenko@rambler.ru 

POPULATIONS STRUCTURE OF THE BEECH MARTEN 
IN NATURAL AND TRANSFORMED BIOTOPES  

IN THEMIDDLE DNIPER REGION 

N. S. Ruzhilenko  
Kaniv Nature Reserve, Kaniv, Ukraine 

В районе Среднего Приднепровья куница каменная (Martes foina Erxleben, 1777) 
является обычным, местами многочисленным видом. Природными стациями каменной 
куницы на исследованной территории являются пойменные острова и коренные участ-
ки суши вдоль поймы. Этот вид чаще придерживается насаждений ивы белой, тополя 
черного. Реже куницу каменную регистрировали в средневозрастных насаждениях со-
сны обыкновенной и дуба обыкновенного.  
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Сбор материала проведен в 2004–2007 гг. в региональном ландшафтном парке 
«Кременчугские плавни» (Полтавская обл.), на пойменных островах Круглик и Шеле-
стов Каневского заповедника, в районе старицы Днепра вблизи с. Лепляво, вдоль бере-
гов в нижней части р. Рось, на усадьбе Каневского заповедника (Черкасская обл.).  

За индивидуальными замерами отпечатков лап на снежном покрове нами прове-
дены учеты численности, а также определен пол и возраст зверьков. Полученные дан-
ные позволили сравнить возрастную и половую структуру популяций куницы камен-
ной в природных биотопах и населенных пунктах.  

Возрастные группировки куницы каменной в одни и те же годы исследований в 
природных биотопах на двух удаленных участках РЛП «Кременчугские плавни» были 
сходными. В зимний период 2004–2005 гг. группировки каменной куницы находились 
на фазе подъема, а в последующем году – на фазе пика. На фазе подъема количество 
молодняка куницы в возрасте до одного года колебалось от 5,9 до 8,3 %. Особи куницы 
в возрасте от одного до двух лет составляли 5,9–25,0 %, от двух до трех лет и от трех 
до четырех лет – 25,0–35,3 %, от четырех до пяти лет – 5,9–8,3 %, старше пяти лет – 
8,3–11,8 %. На фазе пика наблюдали снижение доли особей куницы каменной в воз-
расте до четырех лет и, наоборот, возрастание доли особей в возрасте от четырех до 
пяти лет (17,6–20,0 %) и особей старше пяти лет (40,0–47,1 %).  

В долине р. Рось от фазы подъема до фазы пика доля особей каменной куницы в 
возрасте от четырех до пяти лет в эти же годы изменялась от 31,8 до 42,9 %, а в более 
старшем возрасте – от 27,3 до 28,6 %, что указывает на более плавный поэтапный 
подъем численности куницы на данном участке.  

На усадьбе Каневского заповедника, как и в природных биотопах, фазы динамики 
численности для этого вида полностью совпадали. Однако в пределах населенного пунк-
та, на фазах подъема и пика численности отмечена очень высокая доля молодняка ка-
менной куницы в возрасте до одного года (25,0–26,1 %). В отличие от природных биото-
пов, на фазе пика доля особей куницы каменной в возрасте старше пяти лет в пределах 
населенного пункта значительно ниже, чем в природных биотопах (8,3–13,0 %), что ука-
зывает на повышенную смертность особей в трансформированных биотопах. 

Половая структура в группировках куницы каменной в природных и трансфор-
мированных биотопах существенно различается. В природных стациях на фазе пика, 
или в начале спада численности в группировках куницы каменной преобладали самцы. 
В природных биотопах, которые были значительно удалены от населенных пунктов, 
соотношение самцов и самок составляло 2,5 : 1 (о. Шелестов, заказник «Белецковские 
плавни», 2005 г.), 3,5 : 1 (о. Круглик, 2005 г.), 2 : 1 (район старицы Днепра на Левобе-
режье, 2002 г.). На территориях, где куницы свободно переходили в природные биото-
пы из населенных пунктов, и, наоборот, преобладание самцов было или незначитель-
ным – 1,4 : 1 (долина р. Рось между с. Крещатик и с. Гута-Михайловка, 2004 г.), или 
особи разного пола были представлены почти поровну (средняя часть Сульського пле-
са между с. Большая Буримка – с. Лящовка, 2004 г.; заказник «Белецковськие плавни», 
2004, 2005 гг.). В природных биотопах, которые были значительно удалены от насе-
ленных пунктов (район старицы Днепра на Левобережье, 2004 г.), среди учтенных осо-
бей куницы каменной на нижней фазе динамики численности преобладали самки (1 : 2). 
В природных биотопах вблизи населенных пунктов (долина р. Рось, хутор Крещатик, 
2004 г.; Прохоровское лесничество, 2001 г.; полуостров «Кантаревое Речище», 2004, 
2005 гг.) и в населенных пунктах разного типа во все годы наблюдений среди учтен-
ных нами особей куницы каменной исключительно преобладали самки. Самок, срав-
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нительно с самцами, было больше в 1,3–3,8 раза (усадьба Каневского заповедника), 
1,7 раза (окрестности с. Келеберда), 2,7 раза (окрестности хутора Крещатик), 3–4 раза 
(полуостров «Кантаревое Речище»). Интересным оказался тот факт, что вдоль левого 
берега р. Рось на удаленных участках от населенных пунктов преобладали самцы (2 : 1), 
а на правом берегу реки, где вблизи природных биотопов линейно расположены насе-
ленные пункты, преобладали самки (1 : 1,7). Доминирование самок куницы каменной в 
населенных пунктах мы регистрировали в разные периоды наблюдений как среди 
взрослых особей, так и среди молодняка в возрасте до одного года.  

Различия возрастной и половой структуры популяций куницы каменной в при-
родных и трансформированных биотопах, очевидно, вызваны повышенной смертно-
стью особей данного вида в сильно измененной человеком среде обитания.  
 

УДК 598.28/.29(470.313) 

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ ПТИЦ  
ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ ГОРОДА РЯЗАНИ  

Е. Н. Симакина 
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, Рязань, Россия, le-na8.12@mail.ru 

POPULATION STRUCTURE OF PERCHING BIRDS  
IN RESIDENTIAL AREAS OF RYAZAN CITY  

E. N. Simakina 
S. A. Esenin Ryazan State University, Ryazan, Russia 

В городе имеются разнообразные биотопы – парки, сады, водоемы, поймы рек, 
одноэтажные и многоэтажные застройки, в каждом из которых обитают различные 
виды животных. Экологическое своеобразие городских местообитаний зависит от ан-
тропогенных форм их использования. Постройки, особенно многоэтажные, заселяются 
животными, приспособленными к жизни в расчлененном рельефе, в частности птица-
ми, устраивающими гнезда в обрывах или на скалах (стрижи, голуби, воробьи, ласточ-
ки, галки, горихвостки-чернушки). Особенностью строений как местообитания являет-
ся относительно высокая температура, которую внешние стены приобретают за счет 
солнечного излучения и сохраняют длительное время. Дополнительные ниши на тер-
риториях застроек возникают благодаря растительности вокруг зданий (Гладков, Рус-
тамов, 1975; Клаустнитцер, 1990). Исходя из вышесказанного, можно предположить, 
что каждый тип местообитаний в городе имеет свои особенности в структуре населе-
ния птиц. Орнитофауна г. Рязань изучалась, в основном, сотрудниками кафедры зооло-
гии РГПИ (позже РГПУ и РГУ им. С. А. Есенина), но объектом их исследований явля-
лась орнитофауна лесопарковых территорий. Систематически орнитофауна застроен-
ных территорий Рязани стала изучаться с 2009 года (Симакина, 2009).  

Цель нашей работы – охарактеризовать особенности структуры населения во-
робьинообразных птиц на застроенных территориях Рязани. Для этого территории за-
строек поделили на четыре типа: индивидуальные одноэтажные застройки, старые пя-
тиэтажные застройки, девятиэтажные застройки и новостройки. Эта классификация 
отражает увеличивающуюся степень антропогенной нагрузки, уменьшающееся коли-
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чество растительности и мест, пригодных для гнездования, добывания пищи для мно-
гих видов птиц. Учеты проводили на маршрутах с фиксированной полосой учета на 
протяжении двух лет (весной и летом 2009–2010 гг.). Общая длина пройденных мар-
шрутов – около 250 км (табл. 1).  

Районы индивидуальных одноэтажных застроек отличаются преобладанием 
кустарниковой растительности, также здесь встречаются плодовые деревья, реже – от-
дельно стоящие взрослые экземпляры березы, липы, тополя и др. Травянистый покров 
развит относительно хорошо. Характерная особенность районов индивидуальных за-
строек – повышенное количество кошек и собак, разоряющих гнезда мелких птиц, 
особенно гнездящихся на земле. Старые пятиэтажные застройки обладают богатой по 
видовому составу хорошо сформированной растительностью, предоставляющей пти-
цам богатый выбор укрытий, мест гнездования и кормежки. Районы девятиэтажной 
застройки имеют меньшую степень озеленения, чем участки с пятиэтажной застройкой 
и более бедный видовой состав растительности, возможно, по причине небольшого 
времени их существования. Здесь встречается как кустарниковая растительность, так и 
подрост и взрослые деревья березы, липы, тополя, рябины. Самыми бедными по видо-
вому составу растительности являются районы новостроек, где растительный покров 
пока не сформирован. Отсутствие зрелых деревьев и слабое развитие кустарниковой 
растительности является причиной наиболее бедного видового состава орнитофауны.  

 

Таблица 1. Видовой состав и статус пребывания воробьинообразных птиц  
на застроенных территориях Рязани (весна–лето 2009–2010 гг.)  

Вид 
Одно-
этажная 
застройка

Пяти-
этажная 
застройка

Девяти-
этажная 
застройка

Ново-
стройки 

Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Гн – – – 
Воронок Delichon urbica Linnaeus, 1758 – Гн Гн Гн 
Желтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758 К – – – 
Белая трясогузка M. alba Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Обыкновенный жулан Lanius collurio Linnaeus, 1758 К – – – 
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 Гн – – – 
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Гн Гн – – 
Сорока Pica pica Linnaeus, 1758 Гн Гн – – 
Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Грач C. frugilegus Linnaeus, 1758 Гн Гн – – 
Серая ворона C. cornix Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Ворон C. corax Linnaeus, 1758 Пр – – – 
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 Гн Гн – – 
Болотная камышевка A. palustris Bechstein, 1798 Гн – – – 
Зеленая пересмешка Hippolais icterina Vieillot, 1817 Гн Гн Гн – 
Черноголовая славка Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 Гн Гн – – 
Садовая славка S. borin Boddaert, 1783 Гн Гн Гн – 
Серая славка S. communis Latham,1787 Гн Гн – – 
Славка-завирушка S. curruca Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 Гн Гн – – 
Пеночка-теньковка Ph. collybita Vieillot, 1817 Гн Пр – – 
Пеночка-трещотка Ph. sibilatrix Bechstein, 1793 Гн Гн – – 
Зеленая пеночка Ph. trochiloides Sundevall, 1837 Гн Гн Гн – 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Pallas, 1764  Гн Гн Гн – 
Мухоловка-белошейка F. albicollis Temminck, 1815 Гн – – – 
Малая мухоловка F. parva Bechstein, 1794 – Пр – – 
Серая мухоловка Muscicapa striata Pallas, 1764 – Гн – – 
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Вид 
Одно-
этажная 
застройка

Пяти-
этажная 
застройка

Девяти-
этажная 
застройка

Ново-
стройки 

Луговой чекан Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 Пр Пр – – 
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 – – – Гн 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 Гн Гн – – 
Горихвостка-чернушка Ph. ochruros S. G. Gmelin, 1774 – Гн Гн Гн 
Зарянка Erithacus rubecula Linnaeus, 1758 Гн Пр Пр Пр 
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн – 
Варакушка L. svecica Linnaeus, 1758 Гн – – – 
Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Гн – – – 
Певчий дрозд T. philomelos С. L. Brehm, 1831 Гн – – – 
Обыкновенная лазоревка P. caeruleus Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Большая синица P. major Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Домовый воробей Passer domesticus Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Полевой воробей P. montanus Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн Гн 
Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн – 
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris Linnaeus, 1758 Гн Гн Гн – 
Черноголовый щегол Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 Гн Гн – – 
Коноплянка Acanthis cannabina Linnaeus, 1758 Гн – – – 
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Pallas, 1770 Гн Гн Гн – 
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Гн – – – 

Примеяания: статусы пребывания: Гн – гнездование, Пр – пролет, временное пребывание, К – кормление.  

Таблица 2. Коэффициент сходства видового состава различных зон по Жаккару  
(весна–лето 2009–2010 гг.)  

Условия обитания Одноэтажная  
застройка 

Пятиэтажная  
застройка 

Девятиэтажная 
застройка Новостройки 

Одноэтажная застройка 41 64 % 40 % 20 % 
Пятиэтажная застройка 29 33 58% 32 % 
Девятиэтажная застройка 17 19 19 55 % 
Новостройки 9 11 11 12 

 

Большинство птиц, населяющих застроенные территории, гнездится в кронах 
деревьев, дуплах или на кустах. Значительную плотность населения имеют склерофи-
лы (воробьи, галки, белые трясогузки, городские ласточки, горихвостки-чернушки). 
Они населяют все типы застроенных городских территорий. Птицы, гнездящиеся на 
земле, встречаются в основном на территориях одно- и пятиэтажных застроек. Наибо-
лее сходными по видовому составу являются территории одно- и пятиэтажных застро-
ек (см. табл. 2). Это связано с наличием на данных территориях многочисленных де-
ревьев и кустарников, развитого травяного покрова, а также с длительностью сущест-
вования данных местообитаний. Наименьшим сходством видового состава обладают 
территории новостроек и одноэтажных застроек (вследствие большой разницы в сте-
пени озеленения этих территорий).  

Всего на застроенных территориях города в весенне-летний период встречается 
46 видов воробьинообразных птиц. Наибольшим видовым разнообразием обладают тер-
ритории индивидуальных застроек. Количество видов воробьинообразных птиц на за-
строенных территориях Рязани уменьшается с увеличением степени антропогенной на-
грузки (от 41 на территории одноэтажных застроек до 12 видов на учасках новостроек).  
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УДК 597.94:591.551 (477.8) 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЫ  
УКРАИНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ КАРПАТСКОГО ТРИТОНА  

Н. А. Смирнов  
Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, Киев, Украина 
Черновицкий краеведческий музей, Черновцы, Украина, nazarsm@rambler.ru 

FEATURES OF SEXUAL STRUCTURE  
OF UKRAINIAN POPULATIONS OF THE CARPATHIAN NEWT  

N. A. Smirnov  
National Muzeum of the Natural History NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Chernivtsi Regional Museum, Chernivtsi, Ukraine 

Изучение структуры популяций животных имеет важное значение для понима-
ния процессов, происходящих в них. Особенно это актуально в отношении редких ви-
дов, поскольку без детального изучения демографических особенностей (возрастной и 
половой структуры, скорости возобновления популяции и пр.) невозможна разработка 
действенных мер по их охране. Соотношение полов у животных при стабильных усло-
виях среды обычно близко 1 : 1; также может наблюдаться смещение в пользу самок. 
Заметное увеличение доли самцов обычно свидетельствует об ощутимом негативном 
влиянии на популяцию определенного фактора (или факторов).  

В настоящее время структура популяций краснокнижных земноводных на тер-
ритории Украины практически не изучена. Это касается и эндемика Карпат – карпат-
ского тритона (Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)), распространение которого в 
нашей стране ограничено Карпатским регионом, а также возвышенными участками 
Расточья и Ополья. В связи с этим цель настоящего исследования – проанализировать 
половую структуру популяций карпатского тритона на различных участках ареала в 
границах Украины.  

Материал собран автором в апреле–июне 2005–2011 гг. на территориях Ивано-
Франковской и Черновицкой областей (физико-географическая область Внешних Кар-
пат) путем тотального облова нерестовых водоемов с последующим определением по-
ловой принадлежности каждой обнаруженной особи. Также использованы материалы 
из литературных источников. Обработка полученных данных проведена с помощью 
пакета программ Statistica 6.0.  

Первые сведения о соотношении полов в украинских популяциях карпатского 
тритона содержатся в капитальной сводке Н. Н. Щербака и М. И. Щербаня (1980), в 
выборке которых самцы составили 47 %, а самки – 53 %. По нашим подсчетам (на ос-
новании материалов, представленных в таблице 9 цитируемого источника) самцов бы-
ло 47,9 %, а самок – 52,1 % (n = 311)). В другой работе М. И. Щербань (1980) отмечал, 
что в Закарпатье процент самцов при отловах практически тот же, что и самок, хотя в 
природе последние встречаются значительно чаще.  

В дальнейшем некоторая информация о половой структуре популяций рассмат-
риваемого вида была собрана в процессе исследований, предпринятых весной 2001 г. 
группой днепропетровских и львовских батрахологов в Закарпатской, Львовской и 
Ивано-Франковской областях. В результате сделан вывод о существенном преоблада-
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нии в популяциях карпатского тритона самцов над самками (Гассо та ін., 2001; Мисю-
ра и др., 2001). Имеющиеся в настоящее время сведения о соотношении половозрелых 
самцов и самок карпатского тритона в выборках из украинских популяций обобщены 
нами в таблице. Приблизительно в половине случаев преобладали самцы, а в осталь-
ных – самки. При этом статистически достоверные отличия в соотношении полов об-
наружены лишь в 6 из 15 проанализированных выборок. И лишь в одном случае заре-
гистрировано существенное преобладание самок (Банилов-Подгорный). Преобладание 
самцов отмечено в популяциях тритонов из относительно изолированных от основного 
ареала (Раковец) и краевых (Крыва) местообитаний, а также в локалитете, который в 
момент обследования был подвержен значительной антропогенной нагрузке (Татаров). 
Проанализированные данные пока не позволяют однозначно связать информацию о 
соотношении полов в выборках с условиями среды (расположением местообитания 
относительно края видового ареала, уровнем антропогенного влияния), что указывает 
на необходимость проведения дальнейших исследований с использованием более об-
ширного материала.  

 

Соотношение полов в выборках карпатских тритонов (Западная Украина, 1994–2011 гг.)  

Дата Объем выборки  
(самцов : самок) Соотношение полов Источник 

Львовская обл., Пустомытовский р-н, с. Раковец 
29.05.1994 г. 124 (79 : 45) 1,76 : 1* Литвинчук, 2008 
22.04.1995 г. 198 (135 : 63) 2,14 : 1* Литвинчук, 2008 
11.05.1996 г. 257 (174 : 83) 2,10 : 1* Литвинчук, 2008 

Закарпатская обл., Межгорский р-н, с. Синевир 
31.05.1994 г. 46 (19 : 27) 1 : 1,42 Литвинчук, 2008 

Закарпатская обл., Хустский р-н, с. Крыва 
25.04.2000 г. 60 (39 : 21) 1,86 : 1* Литвинчук, 2008 

Львовская обл., Перемышлянский р-н, с. Глебовичи 
29.04.2000 г. 53 (24 : 29) 1 : 1,21 Литвинчук, 2008 

Львовская обл., Перемышлянский р-н, с. Суходол 
29.04.2000 г. 167 (80 : 87) 1 : 1,09 Литвинчук, 2008 

Львовская обл., Пустомытовский и Перемышлянский р-ны 
2004–2009 гг. 33 (11 : 22) 1 : 2,00 Федонюк, 2010 

Львовская обл., Сколевский р-н, НПП «Сколевские Бескиды» 
2004–2009 гг. 26 (16 : 10) 1,60 : 1 Федонюк, 2010 

Ивано-Франковская обл., Надворнянский р-н. с. Татаров, долина р. Женец 
17.04.2005 г. 29 (24 : 5) 4,80 : 1* наши данные 

Ивано-Франковская обл., Надворнянский р-н, долина р. Зубровка 
7.05.2005 г. 20 (13 : 7) 1,86 : 1 наши данные 

Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, с. Банилов-Подгорный 
25–26.05.2007 г. 815 (365 : 450) 1 : 1,23* наши данные 

Черновицкая обл., Вижницкий р-н, пгт Берегомет, ур. Стебник 
13.05.2010 г. 140 (64 : 76) 1 : 1,19 наши данные 

Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, пгт Красноильск 
2.06.2011 г. 113 (61 : 52) 1,17 : 1 наши данные  

Черновицкая обл., Вижницкий р-н, пгт Берегомет, ур. Лекечи 
9.06.2011 г. 43 (20 : 23) 1 : 1,15 наши данные 

Примечание: в таблице использованы выборки объемом не менее 20 особей; «*» выделены соотношения, достове-
рно (p < 0,05) отличающиеся от ожидаемого значения (1 : 1).  

В целом на территории Украины у карпатского тритона наблюдается достоверное 
(χ2 = 7,24; p < 0,01), хоть и незначительное, преобладание самцов (52,9 %; n = 2124).  
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Полученные данные позволяют сделать предварительное заключение, что в большин-
стве популяций соотношение полов достоверно не отличается от ожидаемого значе-
ния. Вероятно, это свидетельствует о благоприятных условиях обитания для вида в 
регионе, что подтверждается также нашими сведениями о его численности и относи-
тельном обилии.  
Автор выражает искреннюю признательность И. В. Скильскому, Н. Н. Суслыку и Д. А. Смирнову за помощь в сбо-
ре материала. 

 

УДК 599.322.3 

ЗАВИСИМОСТЬ КОНСТРУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ БОБРА  
ОТ ТИПА ВОДНО-БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

В. И. Толкачев 
Гомельский профессиональный лицей, Гомель, Беларусь 

DEPENDENCE OF BEAVER CONSTRUCTIVE ACTIVITY  
ON A TYPE OF WETLAND ECOSYSTEM  

V. I. Tolkachev 
Gomel’ Professional Lycée, Gomel’, Belarus 

Изучение конструктивной активности животных имеет большое значение, по-
зволяющее определить экологические требования вида к местообитаниям. Это необхо-
димо для рационального управления природопользованием, предотвращения негатив-
ного влияния на целостность биогеоценозов, их сохранения и научно обоснованного 
улучшения микро- и макроландшафта с целью увеличения численности приоритетных 
видов. К важнейшим промысловым видам принадлежит речной бобер (Castor fiber 
Linnaeus, 1758), конструктивная активность которого вызывает значительный интерес.  

Изучению конструктивной активности бобра посвящены многолетние исследо-
вания (1970–2009 гг.) в различных типах водно-болотных экосистем Белорусского По-
лесья, в типичных бобровых угодьях долин р. Днепр, Припять, Сож, Ствига, Свислочь, 
Уборть и др. Учитывали различные следы деятельности, сооружения. Выявлены сле-
дующие виды средообразующей деятельности бобров: открытые лежки, временные 
убежища, тропы, лазы, тоннели, каналы, норы, хатки и плотины. Количественное рас-
пределение указанных участков и сооружений обусловлено сформированными гидро-
логическими условиями и морфологической структурой долины реки и береговой час-
ти водоемов.  

Лежки являются простейшими проявлениями активности бобров и в основном ха-
рактеризуют явление отдыха между кормежками и конструктивной деятельностью. 
С учетом освоения бобрами территории наибольшее количество лежек отмечается в бо-
лотных экосистемах (44,3 % всех находок). Немного меньше их в пойменных террасах 
рек (39,3 %), незначительная часть – в районе мелиоративных каналов (16,4 %). Чаще 
всего для устройства лежек бобры используют среднепологие и крутые берега водоемов 
с амплитудой колебания воды 1–4 м и наличием древесно-кустарникового полога.  

Временные убежища устраиваются бобрами в тех типах водно-болотных экоси-
стем, которые не заливаются талыми водами. В редких случаях они могут использо-
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ваться и в летний период: при высоких температурах в хатках и норах, при повышении 
уровня воды. Для их устройства бобры используют наносы обломков стволов и веток, 
верхушки густых кустарников, крупные деревья. Максимальное количество времен-
ных убежищ обнаруживается на пойменных террасах (55,2 %), более чем в два раза 
меньше – в микрорусловых типах водоемов (24,1 %) и наименьшее количество – в 
макрорусловых (20,7 %). В болотных экосистемах и мелиоративных каналах времен-
ные убежища не обнаружены.  

Тропы прокладываются для обеспечения скрытых и безопасных подходов к 
кормовым объектам и доставки корма к жилищу. Длина троп обусловлена расстоянием 
между объектами питания и жилищами (колеблется в пределах 30–100 м с преоблада-
нием 30–50-метровых). Наибольшее количество троп прокладывается бобрами в пой-
менных террасах рек (45,5 %), среднее количество – в микрорусловых и мелиоратив-
ных каналах (соответственно 17,4 и 20,3 %), и наименьшее – в болотных и макрору-
словых водоемах (6,6 и 7,1 %).  

Лазы – места выхода бобров из постоянных жилищ обычно к пищевым ресурсам 
(для осуществления питания и заготовки кормов на зимний период). Они установятся 
при отсутствии или незначительных колебаниях уровня воды и минимальных скоростях 
течения воды. Колебания воды с амплитудой выше 0,5 м и увеличение скорости течения 
воды выше 0,3 м/с приводят к их резкому сокращению и отсутствию. В макрорусловых 
типах водных экосистем они не зафиксированы. Наибольшее их количество отмечается 
в мелиоративных каналах (46,9 %), затем следуют пойменные террасы (21,9 %), микро-
русловые водоемы (15,6 %) и болота (12,5 %).  

Тоннели – подземные бобровые сооружения, через которые бобры выходят на 
поверхность для кормежки и пополнения запасов. Они устраиваются на среднепологих 
и высоких берегах. Максимальное количество отмечается (71,4 %) при колебаниях 
уровня воды от 0,1 до 1 м, минимальное – при колебаниях 1,1–2,0 м. Тоннели полно-
стью отсутствуют при амплитуде выше 2,5 м. В связи с этим наибольшее количество 
их концентрируется в пойменных террасах (68,7 %), меньше – в мелиоративных кана-
лах и микрорусловых водоемах (19,3 и 16,9 %), очень мало – в макрорусловых водо-
емах (7,2 %). Полностью они отсутствуют в болотных экосистемах.  

Каналы прокладываются бобрами для открытого перемещения на удаленные уча-
стки и сплава заготовленного древесно-кустарникового материала. Их количество имеет 
обратную зависимость от амплитуды колебания уровня воды и напрямую зависимость 
от скорости течения (0,1–0,3 м/с). При увеличении скорости течения свыше 0,4 м/с коли-
чество каналов снижается. Поэтому в макрорусловых типах угодий они составляют 0,0–
0,9 %, в болотных – 6,3 %, в микрорусловых – 12,0 %, а наибольшее количество – в пой-
менных водоемах и мелиоративных каналах (42,3 и 38,6 %).  

Норы бобрами сооружаются при наличии высоких берегов, с входом под водой. 
В зависимости от времени использования они могут быть одноярусными, двух- и 
трехъярусными. С учетом морфоструктуры береговой зоны и рельефа долины наи-
большее количество нор отмечается в пойменных озерах с высокими обрывистыми 
берегами (43,7 %), затем – в мелиоративных каналах (30,5 %), незначительное количе-
ство – в микрорусловых и макрорусловых водоемах (15,0 и 10,8 %).  

Коблы – это кочки, образованные сплетениями корней под которыми бобры 
проделывают ходы и устраивают там камеру или логово. Они устанавливаются лишь 
только в двух типах водных систем: пойменных водоемах и гидромелиоративных ка-
налах (соответственно 27,3 и 72,3 %).  
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Хатки являются самыми сложными бобровыми сооружениями и являются ос-
новным жилищем и надежным убежищем. Такие сооружения при наличии половодья 
являются многоэтажными. Хатки, в отличие от нор, сооружаются при наличии низких 
и среднепологих берегов. Максимальное количество хаток встречается при скорости 
течения воды в пределах 0,1–0,3 м/с. Количественное распределение хаток по типам 
экосистем располагается в следующей последовательности: пойменные водоемы – 
46,7 %, гидромелиоративные каналы – 33,5 %, микрорусловые водоемы – 11,7 %, бо-
лота – 6,6 %, макрорусловые водоемы – 1,5 %.  

Плотины – очень сложные и прочные бобровые сооружения. Возводятся они на 
небольших речках, ручьях, старицах, пойменных озерах и гидромелиоративных кана-
лах. С их помощью создаются обширные бобровые пруды со значительным запасом 
воды, что обеспечивает бόльшую доступность кормовых ресурсов и облегчение дос-
тавки корма и строительного материала. Размеры плотин обусловлены величиной во-
доемов и могут колебаться по длине от 10 до 96 м, имеют 0,5–0,9 м в высоту и 1,0–
1,5 м в ширину. В зависимости от колебания уровня воды, скорости течения и ширины 
водоема, при незначительных глубинах (0,3–1,0 м), их распределение зафиксировано в 
следующей последовательности: гидромелиоративные каналы – 88,6 % всех плотин, 
микрорусловые водоемы – 6,8 %, пойменные озера и болота – по 2,3 %, макрорусловые 
водоемы – 0,0 %.  

Таким образом, интенсивность конструктивной активности бобра обусловлена 
гидрологическими условиями водоемов и морфоструктурой береговой зоны долин рек, 
что и определяет их распределение по типам водных экосистем.  
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Структура сообществ мелких млекопитающих, играющих большую роль в функ-
ционировании степных экосистем, имеет определенные пространственно-временные 
отношения, которые зависят от комплекса внешних воздействий (природных, климати-
ческих и антропогенных факторов). Основная часть обследуемой территории относится 
к правобережному северному району Саратовской области и представлена типичной 
ковыльно-типчаковой степью. Однако зональные растительные группировки на обшир-
ных пространствах с течением времени и в разной степени изменены антропогенной 
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деятельностью. Наиболее характерной чертой в динамике населения мелких млекопи-
тающих в последнее десятилетие является увеличение доли и обилия лесных видов гры-
зунов, к которым следует отнести лесную (Apodemus uralensis Pallas, 1811) и полевую 
мышь (A. agrarius Pallas, 1778). Эти фоновые виды характеризуются широким освоением 
разнообразных природных и антропогенных местообитаний.  

Бесспорным лидером, определяющим уровень численности и характер распре-
деления мелких млекопитающих, является лесная мышь. Доля в уловах 2008−2011 гг. 
составила половину от всех отловленных зверьков и превысила показатели доминиро-
вания прежних лет. В динамике полевой мыши также отмечены долговременные тен-
денции к увеличению численности. Обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 
1778) отличается определенной стенотопностью, является монодоминирующим видом 
на степных ковыльно-типчаковых участках, где в годы пика достигает высокой чис-
ленности (25–30 экз./100 лов.-сут.).  

Увеличение общего уровня плотности популяций отмечено также у мезофиль-
ных видов лесного фаунистического комплекса − рыжей полевки (Clethrionomys 
glareolus Schreber, 1780), обитающей в пойменных лесах и лесопосадках, мышовки 
Штранда (Sicista strandi Formosov, 1931), предпочитающей местообитания, которые 
приурочены к склонам и днищам оврагов с кустарниковыми зарослями, речные терра-
сы. В таких естественных стациях отмечены самые богатые показатели видового раз-
нообразия (H = 1,422) и численности. Здесь также обитает хомяк обыкновенный 
(Cricetus cricetus Linnaeus, 1758). Домовая мышь (Mus musсulus Linnaeus, 1758) редка в 
природных биотопах, обитает в антропогенных местообитаниях, на сельскохозяйст-
венных полях, залежах. Однако резкая вспышка численности в 2007 г., при которой 
вид занял четвертое место по встречаемости в уловах, привела к расселению и появле-
нию зверьков в естественных биотопах. Серый хомячок (Cricetulus migratorius Pallas, 
1770) наряду с полевой мышью устойчиво занимает доминирующее положение на по-
лях с различными зерновыми культурами, не подвержен резким колебаниям плотности 
популяции. Численность типичных степных видов – степной пеструшки (Lagurus lagu-
rus Pallas, 1773) и степной мышовки (Sicista subtilis Pallas, 1773), встречающихся на 
сохранившихся степных участках, невысока на протяжении всех лет наблюдений.  

В Правобережье для большинства видов характерны периодические изменения 
численности. В период наших наблюдений (2003–2010 гг.) высокая численность гры-
зунов отмечена в 2004 и 2007–2010 гг. Динамика численности фоновых видов (лесной 
и полевой мыши) в естественных и антропогенных биотопах имеет сходную картину, 
снижение и подъем численности происходит практически синхронно, но с разной ам-
плитудой колебания и обилием. Лесная мышь поддерживает высокую плотность попу-
ляции с 2006 г., встречается повсюду, достигая в пойменном лесу относительной чис-
ленности 30,6 экз./100 лов.-сут. Периодические изменения численности рыжей полев-
ки происходят аналогично динамике численности двух фоновых видов мышей. В 2008 
г. у рыжей полевки отмечено значительное увеличение плотности и изменение про-
странственной структуры популяции. Для обыкновенной полевки характерена иная 
динамика: периоды подъема численности и депрессии выражены наиболее отчетливо 
по сравнению с другими видами мышевидных грызунов и происходят с определенной 
регулярностью. Летом 2004 и 2008 гг. отмечено резкое падение численности по типу 
«краха», депрессия продолжается 1–2 года. Периодические изменения численности с 
преобладанием 3–4-летних циклов и наличие регуляторных механизмов характерны 
для многих видов серых полевок рода Microtus.  
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Анализ демографической, половой и возрастной структуры популяций фоновых 
видов показывает, что основные их показатели стабильны, соответствуют видовым 
нормам. Сходство в репродуктивном процессе отмечено у лесной и полевой мыши. 
Виды имеют большой выводок (6,0 ± 0,42, n = 109 и 6,3 ± 0,6, n = 137, соответственно), 
высокий репродуктивный потенциал, позволяющий видам за один или два репродук-
тивных сезона увеличивать плотность популяций, а удерживать ее на высоком уровне 
помогает высокая емкость среды обитания. Демографическая структура не зависит от 
уровня численности, антропогенного воздействия, биотопической приуроченности и 
внешних факторов среды. Соотношение самцов и самок во всех возрастных группах 
практически одинаково, что также говорит о стабильности популяций.  

У рыжей полевки отмечена небольшая изменчивость плодовитости по годам, од-
нако показатели лишены статистической достоверности, величина выводка равна 5,3 ± 
0,3 (n = 49). Сеголетки размножаются в годы с различной плотностью населения, при 
этом процент участия в репродукции меняется незначительно, обычно в размножение 
вступает не более 30 % самок. Четких признаков авторегуляторных механизмов чис-
ленности свойственных роду Clethrionomys в других точках ареала (Тупикова, Ковале-
ва, 1971) нами не выявлено. Величина выводка славянской популяции обыкновенной 
полевки зависит от сезона года и уровня плотности, однако статистически значимые 
различия отмечены только на стадии роста популяции. В период повышения числен-
ности интенсивность воспроизводства у обыкновенной полевки выше, отмечено ран-
нее созревание прибылых самок. Во всех типах местообитаний в разные годы в попу-
ляции соотношение половозрастных групп практически одинаково, но при высокой 
численности в группе прибылых особей на полях осенью отмечено больше самцов.  

Домовая мышь обладает уникальным набором эколого-этологических адаптаций 
и наличием в популяции достаточного резерва особей, способных к воспроизведению 
(Котенкова, 2000), поэтому способна к интенсивному размножению и быстрому нарас-
танию численности, имеет высокую величину выводка (6,2 ± 0,5 при n = 35, соотноше-
ние полов одинаковое). У серого хомячка в разные годы и сезоны наблюдается постоян-
ное преобладание самцов, самки имеют достаточно крупные пометы (6,7 ± 0,4, n = 35). 
Величина выводка мышовки Штранда при высокой плотности популяции составляет 5,0 
± 0,3, n = 5.  

Свойственная для Приволжской возвышенности мозаичность природно-
территориальных комплексов и трансформированных местообитаний создает благо-
приятную среду для обитания мелких млекопитающих различных фаунистических 
комплексов. В степных экосистемах в последние десятилетия наблюдается снижение 
антропогенного воздействия, происходит сокращение площадей, занятых посевами 
сельскохозяйственных культур, отмечено возникновение залежей. Уменьшение паст-
бищной нагрузки в ковыльно-типчаковой степи способствует созданию новых эколо-
гических ниш, потепление и увлажнение климата приводит к мезофитизации расти-
тельности степных экосистем, в результате происходит расселение и увеличение оби-
лия мезофильных видов грызунов. Самыми многочисленными видами являются лес-
ная и полевая мыши, которые характеризуются высокой экологической пластично-
стью, стабильными популяционными параметрами, высокой интенсивностью воспро-
изводства, широким освоением разнообразных биотопов. Разнообразие населения мел-
ких млекопитающих степной зоны Правобережья, изменение численности и законо-
мерности пространственного распределения отражают современные процессы, связан-
ные с сельскохозяйственной деятельностью человека.  
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