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Б-63 Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы X Международной научной 

конференции. – Днепр: Лира, 2019. – 67 с.  
 

Представлены материалы 62 докладов X Международной конференции по биоразнообразию и 
функциональной роли животного населения в естественных и антропогенных экосистемах (г. Днепро, 18–19 
ноября 2019 г.). В сборник помещены результаты полевых и лабораторных исследований отдельных 
элементов зооценоза, роли животных в биогеоценозах различных климатических зон Евразии. Работы 
отражают современное состояние и основные направления исследований по функциональной зоологии, 
фундаментальной экологии, а также аспекты практического использования учения о биоразнообразии в 
сельском, лесном и водном хозяйстве; значительное внимание уделено биоиндикации уровня загрязнения 
окружающей среды, проблемам создания и функционирования заповедных территорий, вопросам 
популяционной экологии животных.  

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, 
работников лесного, водного и сельского хозяйства.  

 
Б-63 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали X Міжнародної наукової конференції. – 

Дніпро: Ліра, 2019. – 67 с.  
 

Представлено матеріали 62 доповідей X Міжнародної конференції з біорізноманіття та 
функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпро, 18–19 листопада 
2019 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, 
ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні 
напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного 
використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу 
приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціону-
вання заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.  

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, 
працівників лісового, водного та сільського господарства.  

 
Б-63 Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems: Extended Abstracts. X International Conference. – Ukraine, 

Dnipro: Lira, 2019. – 67 p.  
 

The volume includes 62 contributions to the X International Conference on biodiversity and functional role of 
zoocenosis in natural and anthropogenic ecosystems (18–19th Novemver 2019, Dnipro city, Ukraine). Results of field 
and laboratory experimental research of animals and its role in biogeocenoses of Eurasia’s different climatic zones are 
presented. Papers reflect modern state and general lines of the research in functional zoology, fundamental ecology, 
application of biodiversity studies in agriculture, forestry, fish industry. Particular attention is paid to bioindication of 
environmental pollution, problems of establishment and management of reserved areas and of populational ecology.  

The book is useful for scientists, lecturers, post-graduate students and undergraduates of higher educational 
establishments, environmental managers and decision in nature conservation, forestry, fish industry and agriculture. 
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Сезонний і просторовий розподіл чисельності та біомаси молюсків роду 
Dreissena у Запорізькому водосховищі 

О. П. Молода 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, hydro-dnu@ukr.net 

Seasonal and spatial distribution of the number and biomass of mollusks of the 
Dreissena genus in the Zaporozhye reservoir 

O. P. Moloda  
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine 

Дрейсена річкова Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) та дрейсена бузька Dreissena 
bugensis (Andrusov, 1897) є широко поширеними видами двостулкових молюсків 
у дніпровських водосховищах (Протасов, 2014). Вони займають важливе місце в трофічних 
ланцюгах гідробіоценозів, а також виконують важливу роль в процесах самоочищення води. 
Тому моніторинг показників розвитку молюсків є актуальним у гідроекологічних 
дослідженнях. Метою нашої роботи було визначити сезонну динаміку чисельності та біомаси 
дрейсен у різних точках Запорізького водосховища.  

Дослідження показали, що влітку максимальна чисельність та біомаса молюсків 
відзначені в Самарській затоці – 9,8 тис. екз./м2 та 4,7кг/м2. Показники розвитку дрейсен біля 
о. Монастирський були нижче і становили відповідно 7,3 тис. екз./м2 та 3,9 кг/м2. Біля станції 
«Річпорт» біомаса дрейсен становила 1,9 кг/м2. Найнижчі показники чисельності та біомаси 
дрейсен були біля стоку заводу ім. Петровського – 0,5тис. екз./м2 та 0,3 кг/м2. 

Восени найбільшими виявились кількісні показники дрейсени біля о. Монастирський – 
1,2 тис. екз./м2 та 1,6 кг/м2. Помітне зниження розвитку молюсків р.Dreissena в районі 
річпорту (0,8 кг/м2). Навпроти стоку заводу ім. Петровського молюски були відсутні. Взимку 
біомаса дрейсени біля о. Монастирський була достатньо високою і становила 3,2 кг/м2, 
а чисельність 1,6 тис. екз/м2. У Самарській затоці біомаса становила в середньому 2,8 кг/м2. 
Біля стоків заводу та в річпорту вона була практично однаковою (0,45–0,52 кг/м2).  

Навесні ми спостерігали поступове збільшення кількісних показників розвитку дрейсен 
по всіх станціях. Найбільша біомаса молюсків була у Самарській затоці – 3,8 кг/м2, 
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чисельність – 5,1тис. екз/м2, а найменша біомаса – біля стоків заводу ім. Петровського – 
0,6 кг/м2, чисельність – 1,1 тис. екз/м2. 

Таким чином, наші дослідження показали, що показники розвитку молюсків 
р. Dreissena у Запорізькому водосховищі досить високі протягом усіх сезонів року 
з максимумом у весняно-літній період. Просторовий розподіл дрейсен у водосховищі 
нерівномірний. Найбільш чисельні популяції молюсків були у Самарській затоці та біля 
о. Монастирський, що обумовлено підвищеною мінералізацією води (у затоці) та наявністю 
твердого субстрату (біля острову). Низькі показники розвитку молюсків біля стоків заводу 
та в річпорту обумовлені наявністю у воді токсичних речовин. 

 

Про умови існування мармурового рака Procambarus virginalis (Lyko, 2017) 
у техногенній водоймі у межах м. Дніпро (Україна) 

Р. О. Новіцький 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна, novitskyi.r.o@dsau.dp.ua 

On the conditions of existence of Procambarus virginalis (Lyko, 2017) in a 
technogenic reservoir within the city of Dnipro (Ukraine) 

R. O. Novitskyi  
Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine, novitskyi.r.o@dsau.dp.ua 

Procambarus virginalis (Lyko, 2017) – новий вид десятиногих раків (Decapoda), який 
представлений виключно триплоїдними самками, що розмножуються тільки 
партеногенетично (Feria et al., 2011, Gutekunst et al., 2018). Вперше особини цього виду були 
виявлені акваріумістами Німеччини у 1995 р. На сьогодні відомі природні локальні популяції 
P. virginalis у Австрії, Німеччині, Естонії, Румунії, Швеції, Норвегії, Угорщині, Словакії, 
Хорватії, на Мальті та Мадагаскарі. У 2015 р. зафіксований факт мешкання мармурового рака 
в Україні – у техногенній водоймі м. Дніпро «Озеро Котлован» (координати 48°30′21.8″ C 
35°06″07.91″ B) (Novitsky, Son, 2016). На сучасному етапі – це єдина в Україні популяція 
P. virginalis, яка мешкає поза межами акваріумальних систем. Час існування локальної 
популяції мармурового рака у «Озері Котлован» м. Дніпро складає, за нашою думкою, 
щонайменше шість років (з 2014 р. й дотепер).  

Перші зареєстровані офіційно знахідки P. virginalis у «Озері Котлован» датуються 
23.10.2015 р. За повідомленням дайвера О. Трушлякова, який надав для вивчення 2 особини 
рака, ці безхребетні у великій кількості зустрічалися у водоймі ще влітку 2014 р. Їх сотнями 
особин відловлювали місцеві жителі у комерційних цілях (продаж на ринках).  

У 2015–2018 рр. організовані експедиційні виїзди на водойму із залученням 
професійного дайвера, який здійснював підводну фото- і відеозйомку літоральної 
та глибоководної ділянок котловану, відбирав проби води для аналізу. Пізньої осені (листопад 
2015 р.) при температурі води + 6°С особин P. virginalis знайти не вдалося. Але восени 2018 р. 
у нічний період на мілководдях водоймища ми нараховували до 2–3 екз./100 м2. 16.10.2018 р. 
під час нічного відлову безхребетних сачком упіймано 34 дорослих особини і 2 особини 
молоді P. virginalis (<3,0 см довжиною). Температура води у котловані склала + 15°С. 
Наявність живих особин мармурового рака була підтверджена також влітку 2019 р.  

«Озеро Котлован» (Індустріальний район м. Дніпро) утворився наприкінці 1960-х рр. 
внаслідок розробки піску для побудови житлових масивів Лівого берегу міста. Довжина його 
до 500 м, ширина 370 м, глибина – до 15 м (середня – 3 м). Дно піщане, тверде. У складі 
іхтіофауни нараховується 16 видів риб. 
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Реалізація біотичного потенціалу молоді риб в зонах стічних вод 
Ю. П. Бобильов 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. 

The realization of the biotic potential of juvenile fish in areas of wastewater 
Y. P. Bobylyov 

Oles Honchar Dniprovsk National University, Dnipro, Ukraine 

Водна екосистема р.Коноплянка приймає стічні води АТ «ДніпрАзот» та перетворена 
в колектор стічних вод і надходжень радіактивних матеріалів з грунтовими, поверхневими 
та талими водами з території хвостосховища ВАТ «ДніпрАзот». Іхтіологічна ситуація 
на водоймі-пункті кризового моніторингу за 25 років дещо змінилася. 

Дослідженнями у обстежених акваторіях р. Коноплянка встановлено 12 фонових видів 
риб. Різноманіття іхтіофауни є доволі типовим, навіть збільшеним, порівняно з іншими 
річками такого типу. Усереднено у таких річках реєструється не більше 5–6 видів. Відкриті 
ділянки русла мають явно виражене техногенне втручання.  

При загальній невисокій для даного класу річок приток чисельність риб у середній 
течії на моніторинговій станції 1 – гирло р. Коноплянка, до впадіння в р. Дніпро – 4074 
екз./100 м2, на 2 станції – гирло р. Коноплянка, ділянка впадання в р. Дніпро – 7098 
екз./100 м2, на 3 станції – р. Дніпро, 300 м. від впадіння р. Коноплянки – 1475 екз./100 м2, 
на 4 станції – 600 м. від впадання р. Коноплянка, Карнаухівські плавні – 480 екз./100 м2, 
на 5 станції – корінний берег природного русла р. Коноплянка – 1100 екз./100 м2, на 6 станції 
– ділянці виходу із Карнаухівської плавні – 2638 екз./100 м2. Домінуюче положення на всіх 
станціях займає плітка звичайна та гірчак звичайний. Найменші показники по чисельності 
займають бичок-цуцик –2 екз./100 м2 та пічкур звичайний – 42 екз./100 м2.  

Біомаса відрізняються по всім стадіям дослідження. Найбільша біомаса зареєстрована 
на 5 станції – 11620,0 найменша – на 3 станції – 198, 2 г/100 м2. За показниками біомаси 
переважають плітка звичайна, краснопірка звичайна та гірчак звичайний. Найменші 
показники біомаси займає пічкур звичайний – 155,4 г/100 м2, бичок цуцик – 3,0 г/100 м2 
та невеликі показники біомаси у сонячного окуня та карася звичайного – 900,0 
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та 1121,0 г/100 м2 відповідно.Більшість із видів були виявлені не на всіх станціях 
дослідження. Наприклад на п’ятій станції відсутні краснопірка звичайно та вівсянка, 
на станції третій відсутні верховодка звичайна та густера. Карась сріблястий присутній лише 
на першій та на шостій станціях. Такі види як піскур, бичок-цуцик виявляють зовсім малу 
чисельність. Екземпляри цих риб були виявлені лице на одній станції в дуже малій кількості.  

Біотестування води з моніторинговій станції 1 показало – якщо розрахункова величина 
становить 50% і більше, вважають, що аналізована проба виявляє гостру летальну 
токсичність, в досліді по відношенню до контролю отримали – 63%. 

Значення екологічної ніші було розраховане за формулою Шеннона для визначення 
ступеня різноманітності угрупувань. Порівнюючи максимально вирівняні (теоретичне) 
розподіл з реальним, можна визначити реалізацію угрупованнями біотичного потенціалу 
приватних екологічних ніш для конкретних умов місць проживання.  

На відрізку Карнаухівські плавні – корінний берег р. Коноплянка ширина реалізованої 
екологічної ніші (включаючи гідрологічну, гідрохімічну, трофічну просторову та інші 
складові екологічної ніші) різко звужується до 24,3%, а потім падає до 8,7% після ділянки 
виходу із Карнаухівської плавні. Зменшення біорізноманіття, від вихідного на ділянках: гирло 
р. Коноплянка, ділянка впадання в р. Дніпро – р. Дніпро, 300 м. від впадіння р. Коноплянки – 
Карнаухівські плавні складає, в середньому, 44% (38,0–48,4%), що за критеріями 
і показниками стану тваринного світу розглядаються на рівні зооценозу, як надзвичайна 
екологічна ситуація. На ділянках корінний берег природного русла р. Коноплянка – ділянка 
виходу із Карнаухівської плавні, падіння видового різноманіття досягає 70,4–89,4% від 
початкового, що оцінюється, як екологічне лихо. Зменшення щільності виду індикатора – 
плотви на станціях: гирло р. Коноплянка, ділянка впадіння в р. Дніпро та р. Дніпро, 300 м. від 
впадання р. Коноплянки знижується в 4,6 рази на 78,5%, що стану тваринного світу 
розглядається як надзвичайна екологічна ситуація. 

Ширина екологічної ніші угруповань молоді риб на ділянках надходження стічних вод 
р. Коноплянка, ділянка впадіння в р. Дніпро та р. Дніпро, 300 м. від впадання р. Коноплянки 
звужується в 1,8–2,0 рази, до 42,5–45,1%, а під впливом стічних вод з накопичувачів 
звужується в 3,4–9,4 разу, до 24,3–72,74%. Отримані результати відповідають значенням 
узагальненої функції бажаності. Коефіцієнт Шеннона на станції – гирло р. Коноплянка, до 
впадіння в р. Дніпро становить – 0,091, що характеризується як дуже поганий стан, на станції 
р. Дніпро, 300 м. від впадіння р. Коноплянки – 0,47 – задовільний стан. Найкращі показники 
на ділянці виходу із Карнаухівської плавні – 0,63, що визначається як добрий стан. 

 

Різноманітність іхтіофауни деяких водойм національного парку 
«Самарський бір»  

Ю. П. Бобильов 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. 

Diversity of ichthyofauna of some reservoirs of the national Park «Sosnovy 
Bor» 

Y. P. Bobylyov 
Oles Honchar Dniprovsk National University, Dnipro, Ukraine 

На території національного парку «Самарський бір» перебуває близько 600 водойм 
різного типу, що займають площу більше 20 тис. га. Серед озер примітні, насамперед, 
26 заплавних, прируслових, притерасних із глибинами до 4-11 м. Ці озера характеризуються 
наявністю макрофітів тільки по берегах. Центральна частина їх вільна. Тільки до середини 
літа значна частина вільної поверхні покривається ряскою. До більших глибоких відносяться 
озера Гайдамацьке, Княгиня, «Сорок Собак». 

Матеріали, покладені в основу даної роботи, були зібрані протягом 2005–2017 рр. 
на станціях кризового моніторингу в басейні середньої течії на р. Самара та її придаткових 
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водоймах у складі Комплексної експедиції ДНУ з вивчення степових лісів Наукового центру 
«Присамарській Міжнародний біосферний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда».  

Роботи по вилученню представників іхтіофауни (водних живих ресурсів) проводилися 
згідно діючого законодавства та сучасних вимог і інструкцій до робіт по дослідженню 
іхтіокомплексів загальноприйнятими в іхтіології методами. 

Середньобагаторічна чисельність прибережних угруповань риб р. Самара в районі 
с. Андріївка становить 722,8 екз/100 м2, середньо-багаторічна біомаса – 2216,3 г/100 м2. 
Домінантами за чисельністю в іхтіоценозі є гірчак звичайний (42,1%), сонячний окунь 
(19,6%), верховодка звичайна (17,6%), бичок кругляк (7,6%), краснопірка звичайна (5,6%). 
Ці види є малоцінними короткоцикловими, іноді їх навіть називають сміттєвими. Найменшу 
чисельність серед усіх видів середньої течії р. Самара має щука звичайна, колючка триголкова 
мала, бичок-гонець (0,1 екз./100 м2), найбільшу – гірчак звичайний (317,6 екз./100м2). 
За показником біомаси на першому місці гірчак (32,0%), верховодка звичайна (22,5%) 
сонячний окунь (28,2%) Всі інші види не відіграють значної ролі за біомасою (0,1–9,1%). 

За результатами досліджень 2005–2017 рр. склад іхтіофауни озер, порівняно з даними 
1975–1978 рр., у кількісному відношенні значних змін не зазнав (кількість видів збільшилася 
до 14), але відбулись наступні якісні зміни: повністю зник короп; карась сріблястий витіснив 
золотого карася, а колючка мала – колючку триголкову; в оз. «Сорок Собак» з’явилась і 
зникла чорноморська голка; з’явилися промислово цінний лин, непромислові йорж та бичок-
гонець, а також функціонально небезпечний амурський чебачок, сонячний окунь. 

В 2017 р. в озері Гайдамацьке зареєстровані лише 6 відів, в тому числі лин озерний, 
сонячний окунь. Промислова група складає 100%, від вилову. За віковим розподілом в озері 
лин озерний та карась сріблястий представлені групами 1+ та 0+, краснопірка, окунь 
представлені лише групами 0+, що свідчить про наявність негативних умов для існування 
даних видів. Показники середньобагаторічної чисельності прибережних угруповань 
складають 6,4 екз./100 м2, біомаси – 24,2 г/100 м2. Домінує за чисельністю 
в оз. Гайдамацькому карась сріблястий (47,8%), сонячний окунь (31,3%), краснопірка 
звичайна та линь озерний (по 12,5%). Першість за біомасою утримує карась звичайний 
(63,9%), лин озерний (24,5%), сонячний окунь (10,8%), найменший показник біомаси 
у краснопірки звичайної (0,74%).  

В озері Княгиня за період досліджень зареєстровано два види риб. Ресурсний розподіл 
та розподіл за походженням в озері Княгиня подібний до розподілу в озері Гайдамацькому. 
Непромисловий вид переважає над промисловим: 77,8% та 22,1% відповідно. Половину 
показника чисельності для промислової групи забезпечили цьоголітки. Біомаса промислових 
видів риб перевищує біомасу непромислових видів 81,6% і 18,3% відповідно.  

За віковим розподілом в оз. Княгиня карась сріблястий представлений базовими 
віковими групами 0+, 1+ і 2+. Середньобагаторічна чисельність прибережних угруповань 
складає 20,8 екз./100 м2, показник біомаси становить 32,6 г/100 м2. За чисельністю в озері 
домінують чабачок амурський (77,8%) та карась сріблястий (22,1%). Показник чисельності 
для карася сріблястого складає 4,6 екз/100 м2. Домінант за біомасою – карась сріблястий 
(81,6%), і чабачок амурський (18,3%).  

Отже, за період з 1978 по 2017 р. іхтіофауна середньої течії р. Самари зазнала змін 
у відношенні видового складу – відбулося збагачення фауни риб на 26% (здебільшого 
за рахунок малоцінних короткоциклових видів). А також у відношенні кількісних 
характеристик – чисельність та біомаса риб зросли на 55,34 та 86,23% відповідно, 
що пояснюється збільшенням в 2017 р. чисельності короткоциклових видів (верховодка, 
гірчак, вівсянка сонячний окунь).  

Згідно критеріїв оцінки екологічного стану водних екосистем зміни, зареєстровані 
в р. Самарі, відносяться до критичних. Екологічне становище озер оцінюється як кризове 
в зв’язку зі зменшенням кількості функціонально цінних видів з 56,1 до 15,81% 
від контрольного рівня, що потребує проведення невідкладних заходів. 
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Екологічна оцінка впливу стічних вод хімічної промисловості  
на прибрежні угруповання молоді риб 

Ю. П. Бобильов 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. 

Ecological assessment of the impact of chemical industry wastewater  
on coastal groups of juvenile fish 

Y. P. Bobylyov 
Oles Honchar Dniprovsk National University, Dnipro, Ukraine 

У переліку заходів щодо вдосконалення системи локального моніторингу 
антропогенного впливу на водні об’єкти Дніпропетровської області (2013–2014 роки) 
особливе місце займала ділянка скиду стічних вод ВАТ «ДніпрАзот». З 2018 року 
АТ «ДніпроАзот» відновив роботу хлорної групи цехів– це десятки цехів, які є єдиним 
промисловим механізмом у виконанні виробничих і комерційних завдань.  

На виробничому об’єднанні «Придніпровський хімічний завод» у період із 1949 р. 
по 1991 р. переробляли доменний шлак, урановмісні концентрати та уранову руду, що 
призвело до формування специфічної радіаційно-гігієнічної ситуації на територіях 
розташування промислового майданчика колишнього ВО «ПХЗ», у районах розташування 
інших уранових об’єктів підприємства, а також на прилеглих територіях 
м. Дніпродзержинська. Основна продукція підприємства було виробництво уранових солей 
та їх технологічних розчинів з шлаків, одержаних при виплавці руд, які містять уран та залізо 
на доменній печі.  

Як результат діяльності підприємства тут було створено сім хвостосховищ, більшість 
із яких перебували в незадовільному стані з точки зору законів України та радіаційно-
гігієнічних вимог, зокрема стан хвостосховищ не задовольняє нормам з радіаційної безпеки. 
Скиди неочищених стічних вод ПХЗ складалі 27 млн. м3 

В якості критеріїв стану угрупувань використовували: біологічне різноманіття, 
трофічну структуру, чисельність, біомасу За гідрохімічними показниками за дослідний період 
(2013–2017) не зареєстровано перевищень ГДК за такими показниками як рН, вміст кисню 
та мінералізація. Вміст нітратів у досліджуваній водоймі характеризується як кризове 
значення, солі амонію – як катастрофічне. За рештою речовин спостерігаються систематичні 
перевищення гранично допустимих значень. Таким чином, найменше перевищення складають 
нітрати, а найбільше – залізо та сульфати. Найбільшу частку у загальну оцінку ступеня 
забрудненості води вносять солі амонію, сульфати, мідь, марганець, цинк, свинець та залізо. 
У зоні впливу стічних вод АТ «ДніпрАзот» перевищення токсичної небезпеки і надзвичайно 
небезпечних речовин перевищують діючі нормативи в сотні і тисячі разів. Згідно 
з національними критеріями оцінки стану екосистем перевищення концентрації 
забруднюючих речовин в 10–50 разів розцінюється як кризова ситуація, кратність 
перевищення понад 50 оцінюється як зона екологічної катастрофи. Тут склалася обстановка 
відповідна показниками «зона екологічної катастрофи». 

На базі отриманих даних про стан молоді риб прибережних угруповань ріки приймача 
стічних вод хімічної промисловості з акваторії різної приуроченості до районів скиду стічних 
вод ВАТ «ДніпрАзот» встановлена залежність між рівнем забруднення та біологічними 
показниками вищої ланки гідробіоценозу – риб, виявлено ступінь деструктивного впливу на 
іхтіоценоз стічних вод хімічного підприємства на сучасному етапі. 

Чисельність молоді риб прибережних угруповань коливається в межах 147,5–2637,78 
екз./100 м2, що є відносно малим показником навіть для таких невеликих річок 
як Коноплянка. У складі молоді ресурсних видів домінантом є промисловий вид плітка. 
Структура угрупувань цієї зони характеризується значною спрощеністю. Переважають 
найсприятливіші види такі як плітка, краснопірка, верховодка, які пристосувалися 
до існування в умовах впливу стічних вод хімічної промисловості. 
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Збільшення рівня домінування одного виду – негативний фактор. Чим структурно 
простіша та менш врівноважена екосистема, тим нижче її здатність до самоочищення, 
що в остаточному підсумку відбивається на якості води. Зміни чисельності молоді риб 
прибережних угруповань на різних ділянках річки демонструють, що найбільші показники 
чисельності зареєстровані на дослідній станції, що знаходиться в гирлі р. Коноплянка, ділянка 
впадання в р. Дніпро, показник склав – 7 098 екз./100 м2 найменші на станції – р. Дніпро, 300 
м. від впадіння р. Коноплянка – 147,5 екз./100 м2. 

Порівняння загальних концентрацій і обсягів скидання забруднюючих речовин 
у стічних водах ВАТ «ДніпрАзот» із відповідно чисельністю та біомасою молоді риб 
прибережних угруповань за роки досліджень виявляє пряму залежність між цими 
показниками. Розраховані коефіцієнти кореляції для цих значень підтверджують сильний 
позитивний зв’язок між наведеними параметрами. Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,46 для 
концентрації забруднюючих речовин та чисельності молоді риб. 

Таким чином, скидання стічних вод хімічних підприємств у акваторію р. Дніпро значно 
впливає на біологічні показники та чисельність молоді риб прибережних угруповань. 
На ділянці надходження забруднених стоків чисельність та біомаса молоді риб тим більша, 
чим менші показники забруднення води. Видовий склад забрудненої зони багатий завдяки 
видам стійким до забруднення. Але їх угруповання трофічно спрощені та нестабільні. Гирло 
річки Коноплянка знову ставати об’єктом кризового моніторингу стану водних екосистем. 
 

Деякі особливості розвитку прибережного іхтіоценозу та його динаміка  
у водоймах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» 

Д. Л. Бондарєв, В. М. Кочет 
Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський», Дніпро, Україна 

Some features of the development of coastal ichthyocenosis and its dynamics 
in the reservoirs of the natural reserve "Dniprovsky-Orilsky" 

D. L Bondarev, V. M.Kochet 
Natural Reserve "Dniprovsky-Orilsky", Dnipro, Ukraine 

Територія заповідника представлена розгалуженою системою водойм (30% від його 
площі), що утворилися в заплаві р. Дніпро. Усі вони виділяються винятковим різноманіттям 
компонентів та створюють унікальний заплавний комплекс, що охороняється в рамках багатьох 
міжнародних конвенцій. Дослідження стану прибережних іхтіоценозів дозволяє як констатувати 
зміни, що відбуваються, так і розробляти дієві заходи щодо їх збереження та відновлення. 

За час існування заповідника, в прибережній зоні його акваторій, було відмічено 
42 види риб. Це складає близько 80% від загальної кількості зареєстрованих видів. Риби, 
які відносяться до охоронюваних категорій, реєструються не регулярно. Щорічна динаміка 
видового складу риб прибережної зони має досить високий рівень коливань. В середньому, 
в прибережній зоні водойм заповідника щорічно реєструється 22–30 видів риб. Найбільшим 
рівнем видової різноманітності відрізняються руслова ділянка р. Дніпро та заплавні водойми 
Таромського уступу. Чисельні параметри риб прибережних угруповань носять виражений 
варіабельний характер і залежать від рівня природного відтворення риб поточного року. 
Так у роки зі сприятливими умовами для відтворення риб, а також у роки з високим рівнем 
затоплення заплави під час нересту, відмічається значна чисельність цьогорічок фонових 
видів риб, які можуть сягати 500–600 екз./100 м2. В роки з несприятливими умовами 
відтворення спостерігається низька чисельність цьогорічок. Формування прибережних 
угруповань риб, в ці роки, відбувається за рахунок гірчака, вівсянки та бобирця 
дніпровського. В останні роки, в наслідок нерегульованого гідрологічного функціонування 
водосховища, спостерігаються негативні природні процеси: підвищенні рівня замулення 
та заростання акваторій. Це може, в подальшому, призвести до ізоляції окремих водойм 
заповідника від русла Дніпра. Разом з тим високий щорічний динамізм видового складу 
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та чисельних параметрів прибережних угруповань риб заповідника свідчить не стільки про 
початок необоротної деградації іхтіоценозу, скільки про його нестабільність під впливом 
вищезгаданих факторів. Основну роль у дестабілізації процесу природного відтворення риб 
відіграє не рівень води, а його значні коливання. Таким чином, прибережна зона водойм 
заповідника неспроможна самостійно забезпечувати щорічний ефективний процес 
природного відтворення риб та зберегти той рівень біорізноманіття, завдяки якому було 
створено заповідник. Це в значній мірі обумовлено існуванням гідробіоценозів в умовах 
інтенсивного антропогенного тиску на суміжних до заповідника акваторіях та його 
формуючим впливом на складові компоненти іхтіоценозу. 
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Дніпровські водосховища – водні об’єкти комплексного призначення, проте 
визначений низкою діючих нормативно-правових документів їх статус як рибогосподарських 
водойм. Це надає переваги рибному господарству, проте одночасно контролюючими 
природоохоронними органами висуваються вимоги щодо ефективності рибогосподарського 
використання цих водойм. У кількісному аспекті ці вимоги пов’язані із встановленням 
певного нормативу рибопродуктивності. 

Науково-дослідні лови проводились на Канівському водосховищі, згідно з виділеною 
часткою добування (вилову) водних біоресурсів ставними сітками з кроком вічка а = 30, 90 – 
по 2 шт., 100, 110, 120 мм – 6 шт, а = 36, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 мм. – по 4 шт., всього 
62 сітки, малькова тканка – 1 шт., ятері а= 30-40 мм. – 10 шт. Типи суден, використанні при 
контрольних ловах – баркас ЯКИ 0272, ЯКИ 3822, т/х ЯЯ 0252. 

Метою проведення науково-дослідного лову було визначення прогнозу вилову риби. 
Основними завданнями на проведення науково-дослідного лову є: 

1. Збір іхтіологічних матеріалів для характеристики біологічного стану популяцій 
промислових видів риб, вивчення умов та строків нересту риб, розподілу в промисловий 
період. 
2. Вивчення чисельності та розподілу в промисловий період. 
3. Вивчення ефективності використання у промислі крупновічкових сіток. Прямий 
облік чисельності та іхтіомаси на прибережних ділянках. 
4. Визначення стану запасів річкових раків. 
5. Визначення природного відтворення, характеристика вікового та статевого складу 
нерестового стада. Визначення ефективності відтворення молоді риб, їх чисельності 
та розподілу. Збір матеріалів щодо біологічного стану запасів крупночастикових видів риб 
та районів їх концентрації. 
6. Оцінка ступеня агрегованості промислових скупчень. 
7. Проведення аналізу уловів любительських знарядь лову в період весняно-літньої 
заборони. 
8. Збір іхтіологічних матеріалів для вивчення біологічного стану основних промислових 
видів риб та їх розподілу (умови нересту, чисельність молоді та ін.) для визначення прогнозу 
вилову. 

mailto:anna.horchanok@dsau.dp.ua
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9. Збір іхтіологічних матеріалів для вивчення біологічного стану основних промислових 
видів риб та їх розподілу для забезпечення репрезентативності прогнозів вилову по всій 
акваторії водосховища. 
10. Вивчення умов і строків нересту риб, інтенсивності підходу плідників до нерестовищ. 

Збір іхтіологічних матеріалів для характеристики біологічного стану популяцій 
промислових видів риб. 

Вивчення чисельності та розподілу цьоголіток риб. 
Перебування на лову пасток, ставних неводів, ятерів, зябрових сіток (діб) – 

767 сіткодіб. 
Промислові улови на Канівському водосховищі в останні 10 років характеризуються 

нестабільністю: зниження до 380 т в період 2004–2006 років, надалі зростання до 420–450 т 
у 2007–2010 роках та 530–580 т у 2011–2012 роках і знову зниження у 2013–2015 роках до 
попереднього стабільного рівня (490–500 т ). У 2016–2017 роках вилов різко збільшився 
і наблизився до максимального показника за весь період існування водосховища – до 769 т 
у 2017 році проти 804 т. у 1979 році Основними чинниками, які впливали на динаміку 
промислових уловів у 2013-2017 роках були зростання вилову плітки (24,9% загального), 
сріблястого карася (23,0%), судака (13,4%) та ляща (10,2%). Частка цінних видів у загальному 
вилові залишається стабільно високою – біля 30%. Промислова рибопродуктивність у 2018 
році склала 16,6 кг/га, що менше середньої по дніпровському каскаду (20,9 кг/га).  

В контрольних уловах ставними сітками у літній період 2019 року було зафіксовано 
представників 15 видів риб (табл. 1), основу уловів дрібновічкових сіток, на відміну 
від минулого року, складала плоскирка; частка плітки у порівнянні з минулими роком 
помітно знизилась (що насамперед пов’язане зі зниженням абсолютних уловів цього виду); 
натомість частка сріблястого карася – зросла.  

Таблиця 1. Структурні показники промислової іхтіофауни в уловах контрольного порядку сіток на 
Канівському водосховищі (літо 2019 року),% 

 Крок вічка, мм 
Види риб 30-40 50-60 70-120 
 чисельність маса чисельність маса чисельність маса 
Лящ 1,35 0,95 6,97 9,21 19,03 12,16 
Судак 2,87 5,90 1,56 3,08 1,55 1,62 
Сазан (короп) 0,08 0,11 0,37 0,77 2,38 2,36 
Білизна 0,06 0,04 0,15 0,27 0,40 0,28 
Сом 0,02 0,23 0,75 2,20 12,43 45,44 
Щука 0,00 0,00 0,20 0,89 1,98 6,99 
Плітка 14,80 15,36 0,04 0,03 0,00 0,00 
Плоскирка 38,82 27,81 0,27 0,18 0,00 0,00 
Синець 6,36 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
Карась ср. 10,11 12,36 68,41 62,41 59,07 29,92 
Окунь 4,42 4,50 4,28 2,97 1,98 0,49 
Чехоня 1,51 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
Краснопірка 19,26 23,62 0,22 0,14 0,00 0,00 
Лин 0,02 0,04 16,77 17,85 1,19 0,74 
Клепець 0,32 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
В сітках з кроком вічка 50–60 мм основу улову стабільно складали сріблястий карась 

та лин; частка крупно частикових видів не перевищувала 10% (основне зменшення відбулось 
за рахунок молодших вікових груп ляща. В крупновічкових сітках за чисельністю домінував 
сріблястий карась, в основному (на 84%) за рахунок сіток з кроком вічка а=70-75 мм; 
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у порівнянні з минулими роком відмічається збільшення частки сома, частка ляща 
у порівнянні з минулим роком зменшилась в 4 рази.  

За термін проведення науково-дослідних ловів було досліджено та зафіксовано 
4967 екземплярів видів риб, загальною вагою 1743 кг 820 г. 

Отже, за результатами науково-дослідних ловів, можна констатувати погіршення якісного 
складу іхтіофауни Канівського водосховища, зменшення частки деяких промислових риб, 
натомість у водоймі збільшилась чисельність малоцінних, непромислових видів іхтіофауни. 

 

Фенологічні аспекти нересту коропових риб у водоймах природного 
заповідника Дніпровсько-Орільський 

Н. Л. Губанова, А. В. Горчанок 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна, nlg2277@gmail.com 

Phenological aspects of Carp Fishes spawning in the reservoirs of the Dnipro-
Orylskiy nature reserve 
N. L. Hubanova, A. V. Horchanok 

Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine 

Внаслідок трансформації природних екосистем відбуваються значні зміни в будові 
організмів та екосистем в цілому, тому що однією з причин є процес десинхронізаціїї між 
харчовими ланками біогеоценозів (Novitskyi, 2016). Процес відновлення та збереження 
популяцій тварин можливий завдяки наявності природоохоронних територій, типовим 
прикладом яких є Дніпровсько-Орільський заповідник. Тут найбільш вразливими стають 
види, що реагують на зміни умов середовища шляхом перебудови та зміною фізіологічних 
процесів, серед яких важливим є нерест (Bondarev, 2018). Незважаючи на свою 
багаточисельність в водоймах на території заповідника, коропові риби зазнають значного 
впливу абіотичного походження (Hubanova, 2019). Фенологічні показники розмноження у риб 
характеризують екологічний стан популяції, можуть впливати на мікроеволюційні процеси 
і віддзеркалювати стан популяційного гомеостазу (Nikolskyi, 1974). Внаслідок цього зміни під 
час нересту можуть бути індикаторам кліматичних змін.  

Для проведення досліджень проби відбиралися та оброблялися згідно загально 
прийнятих іхтіологічних методик, проводилася оцінка стану гонад, плодючості, тощо 
(Pryakhin, Shkiczkij, 2008). До широко розповсюджених видів у водоймах заповідника 
відносяться помірно численний вид плоскирка Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 
(Bondarev, 2017) та Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Bondarev, 2019). В якості факторів, 
що впливають на процес перебігу нересту, можуть бути температурні показники води та 
повітря, наявність опадів з переносом органічних речовин та підвищеним рівнем евтрофікації 
водойм, ареал розповсюдження та тип біотопу, кількості трофічних ресурсів, тощо. 
Особливості перебігу нересту визначалися на основі моніторингових досліджень на акваторії 
Дніпровсько-Орільського заповідника.  

Встановлено, що у плоскирки в більшості випадків нерест розпочинався з 29 квітня 
по 23 травня, тривав від 10 до 30 діб. У карася сріблястого з 20 квітня по 16 травня, тривалість 
його складала 9–33 доби. Оптимальною температурою води, яка була визначальним фактором 
в даному випадку, був показник 11,5–15,5º. Початок нересту також визначався кліматичними 
компонентами та показником кумулятивної температури з початку року.  

Незважаючи на невимогливість досліджених видів до умов існування, за показниками 
нересту можна оцінювати загальний стан популяції плоскирки та карася сріблястого, 
прогнозувати рівень її природного поповнення не тільки в заповіднику, а й на прилеглих 
акваторіях Запорізького водосховища. Проведені дослідження дозволяють розробляти 
та впроваджувати ефективні екологічні заходи щодо охорони та відтворення популяцій риб, 
надавати екологічну оцінку дослідженим водоймам та вирішувати питання раціонального 
використання природних біоресурсів. 

mailto:nlg2277@gmail.com
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Оцінка запасів сома європейського Silurus glanis Linnaeus, 1758 
Запорізького водосховища  

Є. В. Дуб’яга 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, hydro-dnu@ukr.net 

Estimated reserves of catfish Silurus glanis Linnaeus, 1758 of  
the Zaporozhye reservoir 

Ye. V. Dub’yaga 
Oles Honchar National University of Dnipro, Dnipro, Ukraine, hydro-dnu@ukr.net 

Сом європейський Silurus glanis Linnaeus, 1758 – це цінна промислова риба внутрішніх 
водойм України. За даними офіційної статистики вилов сома в 2017 році на водосховищах 
Дніпра склав – 230,6 тон. Найбільший вилов сома в Київському водосховищі 74,8 тон, 
а найменший – в Запорізькому – 8,9 тон. Низький вилов сома іхтіологи пояснюють 
неефективними знаряддями лову. 

В Запорізькому водосховищі сом слабо освоюється зябровими сітками через малу 
ефективність знарядь лову. На сьогоднішній день сома в значній мірі виловлюють рибалки-
аматори (переважно підводне полювання). Для спрямованого вилову сома варто 
використовувати ятері. 

За останні 10 років в Запорізькому водосховищі найменший вилов сома відмічали 
в 2008 році – 1,7 т, найбільший – в 2017 році. За останні 5 років спостерігається позитивна 
тенденція до його вилову В 2017 році освоєння квоти на вилов сома сягнуло рівня 75,1%.  

Середньовиважена маса особин сома сягає 2275,2 ± 324,2 г, та коливалася в межах від 
1,52 кг до 8,2 кг. Промислова довжина особин в середньому становила 64,25 ± 2,89 см.  

Аналіз контрольних знарядь лову показав, що в 2018 році 100 сіткодіб припадало 55,2 
екз. (125,8 кг), в 2017 році на 100 сіткодіб припадало 94,6 екз. (314,2 кг), показник 2016 року – 
111,4 екз. (459,2 кг).  

Враховуючи вищевказане, прогноз допустимого вилову сома в Запорізькому 
водосховищі в 2019 році можна оцінити в обсязі 16 т. 

 

Біохімічна характеристика крові плоскирки (Blicca bjoerkna, Linnaeus, 
1758) Запорізького водосховища 

Н. С. Євсюкова, Т. С. Шарамок 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Biochemical characteristics of the white bream blood (Blicca bjoerkna, 
Linnaeus, 1758) from Zaporizhian reservoir 

N. S. Yevsyukova, T. S. Sharamok 
Oles Honchar Dnipro National University 

За біохімічними показниками крові риб можливо отримати інформацію про стан 
гідроекосистеми. Кров швидко реагує на дію різних несприятливих факторів та може слугувати 
одним з ранніх показників порушення стану риб за умов забруднення середовища існування. Це 
дозволяє оцінювати та прогнозувати екологічні наслідки порушення якості водного середовища 
та розробляти методи оптимізації рибної продукції у водоймах (Аминева, 2009). Дослідження 
крові дозволяє визначити адаптаційні можливості риб в умовах конкретних водойм, а картину 
крові можна використовувати як еталон еколого-фізіологічного стану риб в період активного 
антропогенного впливу на водойми (Fazio et al., 2013; Ахметова и др., 2015).  

Мета роботи – дослідження біохімічних показників крові статевозрілих особин плоскирки, 
виловленої з двох рибогосподарських ділянок Запорізького водосховища з різним ступенем 
антропогенного навантаження: Самарської затоки та нижньої частини (район с. Військове). 
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Дослідження показали, що рівень загального білка в сироватці крові плоскирки 
з Самарської затоки у порівнянні з особинами виловленими в районі с. Військове більший 
на 23% (р≤0,05). Це може бути пов’язано з підвищеним антропогенним впливом в даній 
частині водосховища, що відображається на функціонуванні печінки, де здійснюється синтез 
альбумінів і глобулінів. Основна фракція загального білка – альбумін знаходився в межах 
норми та складав 40% від загальної кількості білка у риб нижньої ділянки водосховища, 
а у риб з Самарської затоки його вміст був трохи занижений. 

Показники глюкози у плоскирки Самарської затоки був на 17% більше порівняно 
з одновіковими особинами нижньої ділянки. Збільшення глюкози в крові спостерігається при 
стресових станах та при вживанні великої кількості вуглеводів. Вміст сечовини у риб з обох 
ділянок водосховища майже не відрізняється, різниця складала 9%. 

Результати дослідження активності основних ферментів печінкового комплексу 
в сироватці крові риб демонструють детоксикаційну функцію печінки в організмі (Ананьєва та 
ін., 2019). Показники активності АЛТ та АСТ у сироватці крові плоскирки з Самарської затоки 
вищі на 16% та 7% ніж у риб з нижньої ділянки водосховища. 

Таким чином, вміст у сироватці крові плоскирки загального білка, глюкози 
та активність АЛТ і АСТ є інформативними показниками для індикації фізіолого-біохімічного 
стану риб і середовища їх існування 

 

Сучасний стан промислової популяції плоскирки Blicca bjoerkna 
(Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища  

О. Г. Жирна, О. В. Федоненко 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, hydro-dnu@ukr.net 

The current state of the population of the Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) of 
the Zaporozhye reservoir 

O. H. Girna, O. V. Fedonenko 
Oles Honchar National University of Dnipro, Dnipro, Ukraine, hydro-dnu@ukr.net 

Функціонування промислової іхтіофауни великих водосховищ характеризується 
певними динамічними процесами, які можна використовувати для прогнозування майбутніх 
уловів риб. На сьогодні у водосховищах багатоцільового призначення, що знаходяться під 
антропогенним навантаженням, спостерігаються процеси дестабілізації екосистем 
і виникають непередбачені сукцесії в іхтіоценозах, що негативно впливає на промислові 
запаси риб. Дієвим способом контролю стану чисельності популяцій риб є безперервний 
моніторинг промислової іхтіофауни, який відображається в біологічних обґрунтуваннях 
промислового вилучення водних біоресурсів на внутрішніх водоймах України. 

Мета роботи – дослідити сучасний стан популяції плоскирки Blicca bjoerkna (Linnaeus, 
1758) Запорізького водосховища.  

Останні 10 років обсяги вилучення плоскирки тримаються на рівні 40–65 т. В 2017 році 
освоєння квоти склало 79,9%. Традиційно промисел плоскирки базується переважно 
на особинах 4–5-річного віку. В контрольних уловах плоскирка представлена 10 віковими 
групами – від 3 (0,6%) до 12 (0,3%) років. Варіаційний ряд вікових показників плоскирки має 
вигляд не симетричної кривої з вершиною на 5-річних особинах, також спостерігається 
зміщення ряду в праве крило за рахунок вилову особин 7–12-річних особин.  

Середьовиважені лінійно-вагові показники складали: промислова довжина – 17,89 ± 0,67, 
маса – 149,52 ± 17,53 г. Коефіцієнт вгодованості був досить високий і становив 2,1±0,2. Ядро 
промислового стада плоскирки складали особини генерації 2014 та 2015 років. Чисельність 
цьоголіток цих років була низькою та знаходилася на рівні 1,52 та 2,18 екз./100 м2.  

Враховуючи коефіцієнт природної (0,25) та загальної смертності (42,3%), запас 
плоскирки оцінюється на рівні 335 т, з урахуванням оптимального промислу (25% від запасу) 
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та з огляду на помірне зниження показника уловистості виду на 100 сіткодіб контрольного 
порядку, рекомендуємо встановили ліміт вилучення плоскирки в 2020 році в обсязі 85 т. 

 

Проміжні результати біомеліоративних робіт  
на Дніпровському водосховищі у 2016–2018 рр. 

Т. Ю. Куліуш, М. О. Гуслиста, Р. О. Новіцький 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна, kasiopea0110@gmail.com 

Intermediate result of biological melioration work  
at the Dniprovs’ke Reservoir in 2016–2018 

T. Yu. Kuliush, M. O. Huslysta, R. O. Novitskyi  
Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine, kasiopea0110@gmail.com 

Біологічна меліорація водойм – це комплекс заходів із поліпшення якості водного 
середовища за допомогою гідробіонтів. Відповідно до Постанови КМУ № 1147 
від 17.09.1996 р., будь-які «роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 
водойм», можна віднести до природоохоронних заходів. 

Відомо, що у біомеліорації водойм найважливіша роль належить мікроорганізмам 
і водоростям, тваринам як фільтраторам води і акумуляторам полютантів. Найефективнішим 
засобом деевтрофікації водойм і підвищення рибопродуктивності є застосування 
рослиноїдних риб – товстолобика білого Hypophthalmichthys molitrix та амура білого 
Ctenopharyngodon idella, а також коропа Cyprinus carpio. Цих риб називають видами-
біомеліорантами (водні організми, за допомогою яких здійснюється біологічна меліорація 
водних об’єктів).  

У 2011–2015 рр. на акваторії магістрального каналу «Дніпро-Донбас» апробований 
комплекс заходів з біологічної меліорації, отриманий значний економічний ефект і досягнута 
рентабельність біомеліорації. У 2016 р. впровадження інноваційних технологій з біомеліорації 
продовжилось на Дніпровському водосховищі. Незважаючи на короткий період з моменту 
науково обґрунтованих зариблень ділянок водоймища (30–45 тонн зарибку), на сьогодні 
отриманий позитивний рибогосподарський ефект.  

Після значного падіння промислових уловів C. carpio та H. molitrix у 2010–2015 рр. 
На сьогодні спостерігається достовірне збільшення уловів цих видів у місцях зариблень – 
на Самарській затоці, на акваторії поблизу Південного мосту м. Дніпро і Мандриківській 
заплаві. За 2016–2018 рр. улови товстолобика білого тут зросли у 2,91 рази, коропа – у 1,8 рази.  

Зариблення рослиноїдними рибами дозволяє більш повно формувати біомеліоративний 
ефект за рахунок вилучення фітопланктону і вищої водної рослинності з супутнім 
отриманням додаткової рибопродукції (до 0,5–1,0 тон/га) у процесі меліоративного вилучення 
надлишку риб-біомеліорантів. Крім того, ці риби дуже активно впродовж сезону відкритої 
води споживають детрит, що частково перешкоджає процесам замулення водойм. 

На сьогодні на Дніпровському водосховищі впроваджується система оперативного 
контролю і моніторінгу за ключовими показниками, що визначають усталеність водної 
екосистеми з покращеними якісними характеристиками води. 
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Effects of climatic patterns on the spawining phenology of fish communities 
in the water bodies of the Dnipro River basin 

O. M.Kunakh*, D. L. Bondarev**, M. P. Fedushko*** 
* Oles Honchar Dnipro National University, pr. Gagarina, 72, 49010 Dnipro, Ukraine; e-mail: kunah_olga@ukr.net 

**“Dnipro-Orylskiy” Nature Reserve 52030 Obukhovka, Dniprovsk district, Dnipropetrovsk region, Ukraine; email: ihtio72log@ukr.net 

***Bohdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Hetmanska Str. 20, 72312 Melitopol, Ukraine; email: marinafedushko@gmail.com 

 
The objective of this research was to study the effect of the temperature on the spawining 

phenology of the fish assemblages and assess a role of the exogenious and endogenious factors 
in temporal niche overlaping of fish assemblages in different water body types of the Dnipro River 
basin within the “Dnipro-Orilskiy" Nature Reserve (Ukraine). We hypothesized that: 
1) Both the average annual temperature and the temporal patterns of the temperature oscillation with 
the different specific periods are able to effect on the fish spawining phenology as exogenous factors. 
2) The niche overlap decreasing and the role of the endogenous factors for structuring communities 
increasing are the fish community response on the global trend of the climate warming.The effect 
of the temperature on the spawining phenology of the fish assemblages and the role 
of the exogenious and endogenious factors in temporal niche overlaping of fish assemblages were 
investigated in different water body types of the Dnipro River basin within the “Dnipro-Orilskiy" 
Nature Reserve (Ukraine in the years 1997-2018. The period of spawning (beginning and end) 
of the Blicca bjoerkna, Carassius gibelio, Scardinius erythrophthalmus, Abramis brama, Perca 
fluviatilis, Rutilus rutilus, and Esox lucius was estimated. Community niche overlap was estimated 
by calculating the pairwise Pianka index. The temperature was discused as an exogenous factor 
effecting on the fishes spawn timing. From 1998 to 2018 the average temperature in the study area 
continued to rise. The annual course of the temperature takes the sinusoidal waveform, which can be 
described by a fourth-degree polynomial. The residuals of the corresponding polynomial trend 
are specific for each year. The regular components of the residuals variation were revealed 
by dbMEM-variables. Fishes spawning occurred within the narrow water temperature ranges, which 
are specific for each fish species. There are statistically significant differences between ponds in 
water temperatures at which the spawning start occurred. The water temperature at which the 
spawning start occurred is linearly dependent on the time of the spawning start. There were temporal 
overlaps between spawning of the different species. The deviation of the Pianka mean niche overlap 
indexes from random alternatives does not depend on the habitat type. The decreasing trend of the 
Pianka mean niche overlap indexes was observed during the study period. There is no statistically 
significant correlation between the average annual air temperature and the level of the niche overlap. 
The degree of niche overlapping depends on broad-, medium-, and fine-scale temperature patterns.  

 

Гісто-морфометрична структура гепатопанреасу карася сріблястого ( 
Carassius gibelio (Bloch, 1782)) Запорізького (Дніпровського) водосховища 

В. О. Курченко*, О. В. Голуб** 
* Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, kurchenko.viktoriia.3@gmail.com 

** Середня загальноосвітня школа №35 , Дніпро, Україна, alexholub9@gmail.com 

Hystological- morphometric structure of the liver of cyprinus carpio 
(Carassius gibelio (Bloch, 1782)) from the Zaporizhzhian (Dnipro) reservoir 

V. O. Kurchenko, O. V. Holub 
* Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine 

** Secondary school №35, Dnipro, Ukraine 

Зміни структури гепатопанкреасу можуть бути використані як біомаркери, що 
відображають чутливість риб до стресових чинників навколишнього середовища 
(Минеев А.,2014). 

mailto:kunah_olga@ukr.net
mailto:alexholub9@gmail.com
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Дослідження проводилися на двох ділянках Запорізького (Дніпровського) водосховища 
з різним ступенем антропогенного впливу, що розташовані у Самарській затоці та нижній 
частині водосховища. Об’єктом досліджень були чотирирічні особини карася сріблястого 
(Carassius gibelio (Bloch, 1782)). Гепатопанреас риб для гістологічних досліджень отримували 
від свіжовиловленої риби (у літній період) шляхом анатомічного розтину. Для фіксації 
відбирали фрагменти органів 0,3-0,5 см. Гістологічні зрізи робили за загальноприйнятими 
методиками.  

Фотографії гістологічних препаратів робили за допомогою цифрової фотокамери, 
котра підключалась до мікроскопа.  

Гістологічні зрізи досліджували при збільшенні об’єктиву мікроскопа 40Х 
з використанням мікрофотозйомки цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 M». 

Цитометричний аналіз гепатопанкреасу риб показав, що у риб із Самарської затоки 
виявлені ознаки гіпертрофії гепатоцитів. Гіпертрофія часто проявляється у збільшенні розміру 
клітин у зв’язку з підготовкою до мітозу або зростанні їх плоїдності. Так, площа гепатоцитів 
риб Самарської затоки була більшою порівняно з такою одновікових особин нижньої ділянки 
водосховища на 20%. 

 Результати гістологічних досліджень морфологічної структури гепатопанкреасу риб, 
що мешкають у Самарській затоці, дозволили виявити ряд патологічних змін. У 25% особин 
карася сріблястого спостерігалася жирова дистрофія. 

Зміни гістоморфометричних показників гепатопанкреасу карася сріблястого можуть 
бути використані як додаткові біондикатори при оцінці екологічної ситуації водосховища, 
а також для моніторингу та оцінки фізіологічного стану риби. 

 

Оцінка запасу судака звичайного Lucioperca lucioperca (Linnaeus, 1758) 
Запорізького водосховища  

А. В. Личко 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, hydro-dnu@ukr.net 

The estimation of the stock of pikeperch Lucioperca lucioperca (Linnaeus, 
1758) of the Zaporizhzhya reservoir 

A. V. Lychko 
Oles Honchar National University of Dnipro, Dnipro, Ukraine, hydro-dnu@ukr.net 

Після перелову судака Lucioperca lucioperca (Linnaeus, 1758) в 2002 році його 
популяція поступово відновлюється. Улови даного виду коливаються в межах від 5,4 т 
(показник 2014 року) до 13,0 т (2016 рік), його промислове освоєння сягає 77,5% від 
ліміту.Віковий ряд судака в контрольних уловах 2019 року нараховував 11 класів (3–13-
річки). Ядро промислової популяції складалося з 4–7-річних особин (84,6%). Частка риб 
старших вікових груп в основному була представлена 9–13-річними особинами і складала 
2,5%. Крива варіаційного ряду мала пік на 4-річних особинах, потім в меншій кількості йдуть 
5-річки та спостерігається поступовий спад кривизни вже з 6-річок.  

Середньовиважений показник промислової довжини сягнув 41,05 ± 1,12 см. 
Середньовиважена маса особин судака становила 989,6 ± 110,5 г. Коефіцієнт вгодованості за 
Фультоном був на рівні попередніх років і складав 2,1 ± 0,25. В 2018 році на 100 сіткодіб 
контрольного порядку улов судака в середньому по Запорізькому (Дніпровському) 
водосховищу склав 456 екз. (452,2 кг). Весною 2017 року улов на 100 сіткодіб контрольного 
порядку склав 708,5 кг (672 екз.), що було найбільшим показником за останні 10 років. 

Лов судака у поточному році за чисельністю та біомасою базувався на сітках з кроком 
вічка а=40–50 мм – 64%. В сітках з кроком вічка а=30–36 мм у 2018 році за кількістю 
спостерігалось зниження відсотку до 29,8% (30,4% – показник 2017 рік). В Самарській затоці 
на сітки з кроком вічка 30–32 мм припадає близько 27% загального улову судака, 
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що викликано достатньою тугорослістю особин, викликаною гідроекологічними умовами 
затоки та антропогенним навантаженням. 

Сучасний запас судака забезпечений генераціями 2013 та 2014 років. Чисельність 
цьоголіток в той період становила відповідно 0,54 та 1,23 екз./100 м2. Таким чином, враховуючи 
коефіцієнт природної смертності (0,28), коефіцієнт вилову (0,29), підвищення показника 
прозусилля, запас судака в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі можна оцінити в 124 т. 
Рекомендований ліміт вилову судака в 2019 році не повинен перевищувати 22 т. 

Дослідження вгодованості сонячного окуня (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 
1758)) в умовах Самарської затоки Дніпровського водосховища 

Є. С. Пилипенко, О. С. Нестеренко 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, hydro-dnu@ukr.net 

Feeding study of the Pumpkinseed (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) in the 
Samara Bay of the Dniepro Reservoir 

E. S. Pilipenko, O. S. Nesterenko 
Oles Honchar National University of Dnipro, Dnipro, Ukraine, hydro-dnu@ukr.net 

В останнє десятиліття фауна біоценозів водойм України піддається трансформаціям 
і перебудовам, в тому числі за рахунок інвазій. Стрімке зростання кількості чужорідних видів, 
їх успішна натуралізація у дніпровських водосховищах може сприяти посиленню 
конкурентних відносин за кормові ресурси та територію, що може привестие до спрощення 
структури угруповань та зниження їх стійкості до зовнішнього впливу. 

Сонячний окунь (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) – вид прісноводних риб родини 
Центрархових (Centrarchidae), ряду Perciformes. Природний ареал існування – Північна 
Америка. У минулому столітті ці риби опинилися у Європі, пізніше вони потрапили 
і до нашої країни. Оскільки представники цього виду адаптувалися до життя у наших 
водоймах, вони сприяють зміні звичайної іхтіофауни річок України. 

Метою даного дослідження було – виявити ступінь вгодованості особин сонячного 
окуня у Самарській затоці Дніпровського водосховища.  

Для проведення біологічного аналізу відібрано 45 особин сонячного окуня (23 самки 
і 22 самця). Точка відлову – с. Новоселівка, Самарська затока Дніпровського водосховища. 
Знаряддям лову слугував невід з капронової делі із розміром вічка 4 мм. Відбір проб 
проводили у червні 2019 р. Вивчали лінійно-вагові показники і коефіцієнти вгодованості 
за Фультоном і Кларк. Біологічний аналіз матеріалу здійснювали у відповідності 
до загальноприйнятих методик. 

Середня довжина особин складала 12,77-13,1 см, а маса – 51,22-55,52 г. Середня 
вгодованість самців за Фультоном становила 4,66 одиниць, за Кларк – 3,89 одиниць. Середня 
вгодованість самок за Фультоном вища, ніж у самців і складала – 4,80 одиниць, по Кларк 
навпаки – менша – 3,79 одиниць, подібну різницю можна пояснити дозріванням статевих 
продуктів сонячного окуня.  

Подальші дослідження сонячного окуня мають базуватися на харчових 
взаємовідносинах виду та детальному вивченні спектру його живлення, оскільки даний вид 
є конкурентом для аборигенної іхтіофауни.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Perciformes
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Effect of the environmental factors on the macrofauna community temporal 
dynamic in technosols formed after reclamation at a post-mining site in 

Ukrainian steppe drylands 
A. V. Babchenko*, M. P. Fedushko** 

*Ukrainian state university of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine, e-mail: lineanna83@gmail.com 

**Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine, e-mail: marinafedushko@gmail.com 

Вплив факторів середовища на часову динаміку угруповань макрофауни, 
які сформовані на техноземах Нікопольського марганцеворудного 

басейну 
А. В. Бабченко*, М.П. Федюшко** 

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро, Україна 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна 

The research was carried out at the Research Centre of the Dnipro State Agrarian 
and Economic University in Pokrov city. Sampling was carried out in 2013–2015 on a variant of 
artificial soil (technosols) formed on loess-like loam, red-brown clay, green-grey clay, technological 
mixture of rocks, and also formed on loess-like loam with a humus-rich 70 cm top soil layer. 
To investigate the spatiotemporal variation in the abundance, species richness and species 
composition of invertebrate assemblages within the experimental polygon, the animals were sampled 
using pitfall traps. In total, 60 pitfall traps were operated simultaneously during each sampling 
period. Each year the pitfalls were emptied 26 times every 7–9 days. Invertebrates (Arthropoda and 
Mollusca) of 6 classes, 13 orders, 50 families and 202 species or parataxonomic units were recorded. 
Diplopoda was most abundant taxonomic group, though it was represented only one species 
Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927). Coleoptera and Araneae were the considerably numerous 
taxonomic groups. The readily available water for plants, precipitation, wind speed, atmospheric 
temperature (daily minimum, daily maximum, daily mean), atmospheric humidity and atmospheric 
pressure were used as environmental predictors. The two dimension geographic coordinates of the 
sampling locations were used to generate a set of orthogonal eigenvector-based spatial variables. 
Time series of sampling dates were used to generate a set of orthogonal eigenvector-based temporal 
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variables. The moisture content in the technosols was revealed to be the most important factor 
determining the temporal dynamics of terrestrial invertebrate community in conditions of semi-arid 
climate and the ecosystem which formed as a result of the reclamation process. The factor following 
soil moisture affecting invertebrates in the technosols is temperature. From the total set of the 
invertebrates the two relatively homogeneous on thermal preferences of species groups were 
extracted: microtemperature and mesotemperature. The microtemperature species are more tolerant 
to thermal factor, and the mesotemperature species are more sensitive. The Huisman-Olff-Fresco 
approach expanded by Jansen-Oksanen provides a wide set of the ecologically relevant models which 
able to explain species response. The species response to the temperature is affected by the complex of 
the other environmental, temporal and spatial factors. The effect of other factors on the species response 
must be extracted previously to find real estimations of the species temperature optima and tolerance. 
The approaches to decide this problem may be the object of the future investigation. 

 

Екоморфічний аспект просторової організації угруповань ґрунтової 
макрофауни зелених насаджень загального користування 

В. С. Будакова 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна, viktoribeauty@gmail.com 

Ecomorphic aspect of the soil macrofauna community spatial organization of 
the green spaces 

V. S. Budakova 
Bohdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine 

Основи екоморфічного аналізу різноманіття угруповань рослин закладені в роботах 
О. Л. Бельгарда (1950). М. П. Акімов (1947) запропонував систему життєвих форм-біоморф 
тварин та рослин, яку можна розглядати як прототип екоморфічних матриць. Уперше 
концепцію екоморф О. Л. Бельгарда для дослідження ентомофауни лісових біогеоценозів 
степу України у своїй докторській дисертації застосував Л. Г. Апостолов (1970, 1981). 
Подальший розвиток ідей цих учених показав ефективність екоморфічного підходу для 
пізнання живих компонентів біогеоценозів та їх взаємозв’язку з абіотичними складовими 
(Барсов, 2001; Пономаренко, 2004).  

Ґрунтова мкрофауна зелених насаджень загального користування на сьогоднішній 
вивчена слабо. Зелені насадження загального користування представлені як природними так 
і штучні насадженнями, що відіграє значну роль в оптимізації екологічних режимів і створені 
комфортних умов для рекреації. Екологічне розмаїття може бути кількісно оцінене на основі 
принципів екоморфічного аналізу Акімова-Бельгарда. Особливо актуальним є дослідження 
є ролі екологічного розмаїття ґрунтових тварин у функціонування екологічних систем. 
Зв’язок ґрунтової макрофауни з ґрунтовим покривом та процесу ґрунтоутворення. Висока 
функціональна активність і різноманіття ґрунтової фауни робить її важливим фактором 
стійкості екосистеми. Актуальність дослідження полягає у вивчені трансформації 
просторових патернів угруповань ґрунтової макрофауни в умовах зелених насаджень 
загального користування на різних просторових рівнях: досліджуваної точки, біогеоценозу 
і ландшафту. Задача потребує вирішення і пояснення екологічної організації ґрунтової 
макрофауни зелених насаджень загального користування. Дослідження зв’язку між 
екологічним розмаїттям та функціональними властивостями угруповань, стійкості дозволить 
оцінити фактори та процеси просторової організації ґрунтової макрофауни зелених насаджень 
загального користування та виявити шляхи оптимізації екологічних режимів. Практичне 
значення має методика обліку просторового варіювання ґрунтових тварин в межах полігону 
по регуляторній сітці. Результати дослідження дозволили створити основу науково-
обґрунтованих засобів охорони та оптимізації біотичного різноманіття зелених насаджень 
загального користування з актуалізацією виконання екосистемних функцій. Знайденні 
підтвердження теоретичного положення про зв’язок розмаїття з функціонуванням екосистем.  

mailto:viktoribeauty@gmail.com
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Різноманіття угруповання мезопедобіонтів білотопольника на арені 
р. Дніпро (природний заповідник «Дніпровсько-Орільський») 

А. В. Головня 
Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара, tinaalev1709@gmail.com 

The diversity of the group of Mesopedobionites of the white poplar Pollen in 
the arena of the Dnieper River (Dnieper-Orilsky Nature Reserve) 

A. V. Holovnia 
Oles Honchar Dnipro National University, tinaalev1709@gmail.com 

Дослідження угруповання мезопедобіонтів проводилось у межах полігону, який був 
закладений на арені р. Дніпро у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський». Полігон 
складається з 15 трансект, кожна з яких в свою чергу складається з 7 пробних майданчиків. 
Відстань між рядами в полігоні становить 3 м. Кожний майданчик представляє собою квадрат 
розміром 3×3 м. У межах кожного майданчика були відібрані ґрунтово-зоологічні проби.  

Загальна чисельність угруповання мезопедобіонтів на арені р. Дніпро становить 
91.4±20.2 екз./м2 (95% довірчий інтервал становить 57.1–137.6 екз./м2). Домінуючою 
за видовим різноманіттям та чисельністю групою мезопедобіонтів є комахи. Вони складають 
63.7% від загальної чисельності угруповання та представлені 19 видами. До їх складу 
належить домінант угруповання – личиники Serica brunnea, які складають 21.3% 
від чисельності угруповання. Загалом, родина Melolonthidae, до якої належить Serica brunnea, 
представлена чотирма видами. Також важливу роль в угрупованні відігають личинки 
пилкоїдів (Tenebrionidae: Alleculinae) Isomira murina, які складають 11.2% від загальної 
чиселньості угруповання.  

Серед комах порівняно різноманітною є родина Elateridae, яка представлена личинками 
трьох видами. Це типовий мешканець лісових ґрунтів Athous haemorrhoidalis, мешканець 
лучних ґрунтів Ampedus balteatus та мешканець легких пісчаних ґрунтів Cardiophorus rufipes. 
Туруни представлені личинками різних видів та імаго Carabus hungaricus, який входить 
до Червоної книги України. Також слід відзначити наявність в угрупованні фітофагів з родин 
Chrysomelidae та Curculionidae. Значним видовим різноманіттям характеризуються личинки 
двокрилих, які представлені пятьома видами. Серед них найбільш чисельні личинки Rhipidia 
uniseriata. Регулярно в угрупованні зустрічаються личинки підгризаючих совок Agrotis clavis. 

Олігохети складають 33.5% від загальної чиселньості угруповання. Найбільш 
чисельніми є дощові черви Octodrilus transpadanus та Aporrectodea trapezoides. Слід 
відзначити зустрічи амфібіонтного виду Eiseniella tetraedra, який надає перевагу болотним 
біотопам. У свою чергу типовим мешканців степів є Aporrectodea rosea. Широкий 
екологічний діапазон видів дощових червів вказує на значну контрастність умов зволоження, 
яке має місце в межах дослідженного біогеоценозу.  

Багатоніжки представлені двома видами хижих губоногих Pachymerium ferrugineum 
та Lithobius lucifugus. Чисельність іншої групи хижих безхребетних – Araneae, які обліковані 
за допомогою метода ручного розбирання проб, порівняно не значна. Також невисока 
чисельність мокриць Trachelipus rathkii та молюсків Cochlicopa lubrica.  
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Екоморфічна організація ґрунтової мезофауни штучних насаджень сосни 
(в межах природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський») 

Н. Г. Гудим 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 10, корп. № 17, Дніпро, 49000, Україна, E-mail: nadingud19@ukr.net 

Ecomorphic organization of soil mesofauna of artificial pine plants (within 
Dnipro-Orelsky natural reserve) 

Gudym N. G. 
Oles Honchar Dniprovsky National University, Ukraine, E-mail: nadingud19@ukr.net 

Штучні ліси займають 70% території заповідника. Вони представлені в основному 
чистими культурами Pinus sylvestris (L., 1753) - борові типи, суборами; насадження Robinia 
pseudoacacia (L., 1753), - чисті посадки, або посадка на борових територіях в суміші з Pinus 
sylvestris (L.) (Тарасов, 2012). У штучно створених насадженнях відбувається градації 
зволоження і родючості ґрунтів на яких виростають ці ліси (Кудрин, 2014). Дослідження 
проведені з квітня по листопад 2015 р. в природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» 
на закладених пробних ділянках в урочищі «Орлова балка». На досліджуваних пробних 
ділянка штучних насадженнях сосни зафіксовані представники 7 класів 12 рядів 
мезопедобіонтів: клас Insecta-Ectognatha (ряд Coleoptera, ряд Dermaptera, ряд Diptera, ряд 
Hemiptera, ряд Hymenoptera, ряд Lepidoptera), клас Malacostraca (ряд Isopoda), клас 
Gastropoda (ряд Pulmonata), клас Diplopoda (ряд Julida), клас Chilopoda (Lithobiomorpha), клас 
Haplotaxida (ряд Opisthopora). На кожній ділянці була зафіксована одна ґрунтова хребетна 
тварина: клас Amphibia (ряд Anura) Pelobates fuscus (Laurenti, 1768). 

Екоморфічна структура представлена: структуру ценоморф досліджуваних ділянок 
займають степанти в діапазоні від 36,0% до 58,0%. Гігроморфічній структурі найбільшу 
частку складають, мезофіли, в діапазоні 32,0–49,0% та ксерофіли 24,0–42,0%. Гігроморфічну 
структуру угруповань мезопедобіонтів можна охарактеризувати як перехідну від мезофілів 
до ксерофілів, а на деякій ділянці ксеромезофільні. Трофоценоморфи (оліготрофоценоморфи, 
мезотрофоценоморфи, мегатрофоценоморфи, ультрамегатрофоценоморфи) представлені 
у кожному угрупованні мезопедобіонтів та їх роль в угрупованні значно змінюється між ними 
на досліджуваних ділянках. Найбільшу частину займають мезотрофоценоморфи в діапазоні 
29,0–35,0%. Найбільшу частину у галоморфічній структурі на всіх досліджуваних точках 
займають галофоби в діапазоні 57,0–69,0%. У трофічній структурі досліджуваних ділянок 
безумовними домінантами є фітофаги 43,0–55,0%. Отже, ценоморфічний вигляд тваринного 
населення досліджуваних ділянок можна охарактеризувати як лісо-луговий амфіценоз 
зі значною рудеральною компонентою. Діапазон трофоценоморфічної структури 
різноманітний, що говорить про оптимальні умови для існування ділянок штучних насаджень 
сосни. Велика частка галофобів вказує на те що, дані ділянки відноситься до мало засолених 
ґрунтів. Найбільша часта фітофагів може свідчити про вторинну фітофагію що, пов’язане 
з умовами існування де бувають періоди нестачі вологи особливо в літній період. 
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Вплив деревостану на патерни в просторовій мінливості ґрунтової фауни 
на широких та мезо-масштабних рівнях заплави річки Дніпра 

Ю. О. Жукова*, О. М. Кунах **  
*Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,karomeluka@gmail.com 

The forest canopy affects soil fauna spatial patterns on broad and meso scale 
levels in the floodplain of the River Dnipro 

Y. O. Zhukova*, O. M. Kunah** 
*Oles Gonchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine 

The environmental control on species distribution according to the niche theory will result in 
the variation of species composition explained by environmental variables. Abiotic processes are 
generally considered as environmental filters, which select those species that match the specific 
habitat requirements. The non-environmental factors such as dispersal and other population processes 
have been shown as being important in community structuring. Dispersal is the probability that a 
given patch will be colonized.  

The soil biota is structured by abiotic and/or biotic forces (e.g., competition, predation). 
Animal communities may be controlled from the bottom via shortage of resources or from the top via 
predators. In many investigations, soil communities are considered to be driven by environmental. 
The soil macrofauna communities respond to two main environmental factors: the structure of the 
vegetation and the quality of above-ground litter. 

The research was carried out in May 2018 in the "Dniprovsko-Orilsky" Nature Reserve. 
The research polygon (48º30’51"N, 34º49"02"E) was laid in an Eastern European poplar-willow 
forest in the floodplain of the River Protich, which is a left inflow of the River Dnipro. 

The spatial component had the largest contribution to the variation of the soil animal 
community. Soil, tree, and herb layer vegetation variables were revealed to be highly spatially 
structured. Soil variables estimated in the present investigation explained 29.8% of the variability 
of the soil animal community. The considerable part of the variation explained by soil properties was 
spatially structured. Only soil electrical conductivity and litter depth had a statistically significant 
effect on the soil animal community after using other environmental and spatial filters. The effect of 
the aggregate fraction content with size > 10 mm was mediated by the herbal layer. The effect 
of the aggregate fraction content with size 1–2 mm and soil surface temperature was mediated 
by the tree canopy structure. 

The main part of the soil animal community variation explained by tree derived dbMEM 
variables was spatially structured. Adding spatial variables to the covariates leads to decrease in the 
importance of broad-scaled dbMEMs tree derived variables. The effect of the soil and plant 
properties on the soil animal community may be considered as partly induced by tree dependent 
spatial structuring. Tree induced spatial structuring consisted of two scaling components: broad-scale 
and meso-scale. The sensitivity of the community to the effect of these factors was ecologically 
specific. The tree effect was transmitted through vertical stratification of the soil animal community.  

The influence of herb layer vegetation on soil animals was strongly spatially structured. 
The pure herbal component reflected the dependence of the soil animals on the calcium-rich plants’ 
spatial distribution. Trees affect herb layer species which were sensitive both to temperature and 
nitrogen regime variation. Soil animals were influenced by this canopy effect too. These findings 
allow us to suggest that the spatial structures that interact with soil, plants and tree factors in shaping 
soil macrofauna communities have a considerable importance. 

A promising direction for further research on the problem discussed here is to study 
the effects of tree canopy on the structuring of soil macrofauna communities in different types of 
forest ecosystems. The investigation of not only distance dependent impact but density dependent 
impact of tree distribution on soil macrofauna communities is important. 
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Поширення модельних видів їздців-афідіїн (Hymenoptera, Braconidae, 
Aphidiinae) та їх функційна роль в екосистемах 

М. О. Калюжна 
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, kaliuzhna.maryna@gmail.com 

Distribution of model species of aphidine wasps (Hymenoptera, Braconidae, 
Aphidiinae) and their functional role in ecosystems 

M. O. Kaliuzhna 
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, kaliuzhna.maryna@gmail.com 

Їздці-афідіїни (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) — невелика всесвітньо поширена 
підродина паразитичних перетинчастокрилих комах, всі представники якої є 
ендопаразитоїдами попелиць (Тобиас, Кирияк, 1986, Давидьян, 2007). Їх видове різноманіття 
найбільш багато представлене в помірному і субтропічному поясах Північної півкулі 
(Mackauer, 1968). Розповсюдження афідіїн обумовлене головним чином тритрофічними 
зв’язками між їздцями, попелицями і кормовими рослинами останніх (Starý, 2006; Starý, 
Lukáš, 2009). Незважаючи на таку спеціалізацію деякі види підродини мають різні стратегії та 
пристосування до паразитичного способу життя, що у свою чергу впливає на особливості 
біотопічного розподілу та зумовлює їх функційну роль в екосистемах. Дослідження афідіїн 
автором протягом 2010-2019 рр. дозволило виявити такі види і у фауні України. 

Підродина представлена переважно мезофільними, рідше мезо-ксерофільними видами. 
Зазвичай афідіїни пов’язані з попелицями, що живуть на надземних частинах трав’янистої 
і деревно-чагарникової рослинності, проте деякі з них паразитують на кореневих попелицях, 
наприклад, Paralipsis enervis (Nees, 1834), Lipolexis gracilis Förster, 1862. Невелика частина 
афідіїн пов’язана з попелицями на навколоводних рослинах. Так Praon necans Mackauer, 1959 
заражає попелиць Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus, 1761) на надводних частинах 
трав’янистих рослин, а також на плаваючих листках і квітах латаття. Види роду Pauesia 
є спеціалізованими паразитоїдами попелиць з триби Cinarini і зустрічаються лише на хвойних 
деревах (Quicke, 2015). 

Багато афідіїн паразитують на попелицях, що живуть у симбіозі з мурашками, причому в 
ряді випадків тут має місце глибока спеціалізація їздця. Інквілінами є, наприклад, самки 
P. enervis, які проводять в мурашниках все життя (Völkl, Mackauer, 2000). Інший вид, 
Protaphidius wissmannii (Ratzeburg, 1848), морфологічно пристосований до паразитування на 
дендрофільних попелицях Stomaphis spp. (Lachnidae), що також живуть під активним захистом 
мурашок (Калюжная, 2012). 

Загалом афідіїни, як частина екологічної групи паразитичних перетинчастокрилих, 
відіграють важливу роль у навколишньому середовищі: вони регулюють чисельність популяції 
своїх хазяїв та виконують стабілізуючу функцію в екосистемах. Ми погоджуємося з рядом авторів 
(Anderson et al., 2011; Игнатюк, Котенко, 2012), які з огляду на місце цих комах у трофічних 
ланцюгах та високу спеціалізацію по відношенню до хазяїв розглядають паразитичних 
перетинчастокрилих в якості потенційних індикаторів біорізноманіття інших членистоногих. 
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Особливості третинної структури популяції Calathus ambiguus в умовах 
центральної частини степової зони України 

П. А. Кобеза 
ДЗ «Дніпропетровськамедична академія МОЗ України», Дніпро, kobeza.pavel@gmail.com 

Features of the tertiary structure of the population of Calathus ambiguus in the 
conditions of the central part of the steppe zone of Ukraine 

P.A.Kobeza 
Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro 

Вид являється типовим для умов Західної Палеоарктики, який має широкий ареал 
розповсюдження, від крайнього півдня Сибіру до східної частини Середньої Азії. На території 
колишнього СРСР C. ambiguus зустрічається по всій території Європейської частини, на схід 
до Алтаю, на південь – до Ірану і Афганістану Hůrka, K. (Hůrka, K., 1996) наводить для всієї 
території України. Верещагіна (Верещагина, Т. Н., 1984) вказує, що C. ambiguus схильний 
проявляти більшу чисельність в умовах більш посушливих і обирає відкриті степові ділянки. 
C. ambiguus згідно Lindroth (Lindroth, C. H., 1974). На території Скандинавії та Фінляндії 
являється типовим видом, який заселяє відкриті травяні масиви. Часто вид фіксується в парі 
з C. fuscipies. Lindroth (Lindroth, C. H., 1979) вказує, що в Великобританії C. ambiguus – 
переважно місця проживання цих видів співпадають. C. ambiguus в Чехії і Словаччині 
зустрічається переважно частіше в умовах більш посушливих, на полях, в умовах степу. В 
Іспанії C. ambiguus звичайний, зустрічається в 11 з 23 регіонів Serrano (Serrano, J., 1952), 
зазначений також для фауни Туреччини. 

За авторством Матіліна (Matalin, A. V., 2006, 2007) відносить C. ambiguus до групи 
політопних мезофілів, характерним для природних степових ділянок і пасовищ, байрачних 
і заплавних лісів, солончаків і засолених ділянок, напівпустельних ділянок, агроландшафтів 
з урболандшафтами. В Молдові C. ambiguus - мезоксерофіл, що відноситься до степової групі 
видів, не часто зустрічається на полях, в виноградниках і садах. В умовах чорноземних полів 
північної частини Російської Федерації, трапляються одиничні екземпляри C. ambiguus 
зібрані в посівах озимої пшениці та кукурудзи (Верещагина, Т. Н., 1984). 

За нашими результатами, Calathus ambiguus (Paykull, 1790), як типово еврібіонтность вид 
має тенденцію до підвищення чисельності в умовах мезофильного зволоження в межах першої 
пробної площі. Зустрічається – 3,7%, середня чисельність – 0,02 ± 0,2 екз./10 пастко-діб. 

Результати наших досліджень узгоджуються з наведеними вище даними: в лісах 
степової зони України C. ambiguus є типовим мезофіл, домінантна чисельність якого 
проявляється досить неоднорідно, але головним фактором є відносно постійний середній 
рівень вологи з низьким рівнем антропотехногенного навантаження і проявляє максимальну 
чисельність в рамках третьої пробної площі (Лісопаркова зона, ж/м Діївка). В рамках цієї 
пробної площі виражається більше число самців, по відношенню до самок, і статевий індекс 
наближається до критично-паритетного, що свідчить про процеси збільшення кількості 
самців, на одиницю статевозрілих самок. 
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Особливості третинної структури популяції Calathus fuscipes в умовах 
центральної частини степової зони України 

П. А. Кобеза 
ДЗ «Дніпропетровськамедична академія МОЗ України», Дніпро, kobeza.pavel@gmail.com 

Features of the tertiary structure of the population of Calathus fuscipes in the 
conditions of the central part of the steppe zone of Ukraine 

P.A.Kobeza 
Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro 

Типовий вид для умов Західної Палеоарктики, вид зафіксовано і в межах північної 
Америки (Serrano, S., 2008). На території колишнього СРСР C. fuscipes часто зустрічається 
по всій території Європейської частини, на південь ареал доходить до Північної Африки і 
Ірану (Грюнталь, С. Ю.,1997). На території України C. fuscipes graecus Dejean, 1831, Пучков 
(Пучков, А.В., 2012), наводить для південних регіонів та правобережної частини річки 
Дніпро, в межах степової зони України, а також Кримського півострова, також, C. fuscipes 
fuscipes Goeze, 1777 - для решти території України. Наші дані про поширення виду в Україні, 
показують що в умовах недостатнього зволоження степової зони вид переміщається в лісові 
умови, де присутність зімкнутості крон деревних рослин значно більше, ніж на території 
степу, але при високому рівні травяного покрову з достатньо потужною підстилкою з високим 
рівнем вологості, вид проявляє стабільну домінанту серед інших представників. 

За нашими даними, Calathus fuscipes (Goeze, 1777) - степовий вид, часто зустрічається 
на полях, в антропогенно трансформованих екосистемах, де домінує в комплексі підстилкової 
макрофауни за чисельністю, що добре виражається в частоті потрапляння цього виду в пастки 
в умовах першої та другої пробної площі. Чисельність C. fuscipes достовірно зменшується 
в умовах третьої пробної площі, та відображає найменший рівень в рамках четвертої пробної 
площі. Зустрічається – 13.7%, середня чисельність – 0,29 ± 1,79 екз./10 пастко-діб. Результати 
наших досліджень узгоджуються з наведеними вище даними: в умовах степової зони України 
Calathus fuscipes є типовим мезофіл (Sharova, I. K., 1998; Thiele, H. U., 2012), домінантна 
чисельність якого проявляється досить неоднорідно і має нелінійний розподіл у типових 
екосистемах регіону впродовж календарного періоду дослідження. Головним фактором для 
розповсюдження та домінанти цього виду на території центральної частини степової зони, на 
нашу думку є відносний вищий рівень деревної і чагарникової рослинності, постійний 
середній рівень вологи з низьким рівнем антропотехногенного навантаження, але 
вид схильний до високих домінантних показників і на території, в межах якої проводились 
заходи аграрно-технічного профілю та рекультивування земель. Вид лабільний до збільшення 
рівня антропотехногенного навантаження в різних типах екосистем. Домінанта максимальна в 
межах другої пробної площі (с. Старі Кодаки). В рамках всих пробних площ, статевий індекс 
спостерігається в межах рівного-паритетного. У вибірці домінують самці перед самками. 
 

Грегарини – паразити шкідників пшениці та продуктів її переробки 
Т. М. Коломбар, О. С. Нікіфорова, Д. Л. Дей  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010, Україна, t_kolombar@i.ua 

Gregarines parasitizing pestsof wheat and its processed products 
T. M. Kolombar, O. S. Nikiforova, D. L. Dei  

Oles Honchar Dnipro National University, 72, Gagarin Ave., Dnipro, 49010, Ukraine, t_kolombar@i.ua 

The general list of pest species that can cause serious wheat yield and forage reduction 
in Ukraine includes more than 230 names, but only 33 species are able toentail the biggest losses. 
Among them, 28 species belong to the order Coleoptera, two species go to the order Hemiptera and 
three species are representatives of the order Lepidoptera. One insect species is usually a host of 
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several species of mites, nematodes and up to ten species of gregarines and microsporidia. 
Unfortunately, the taxonomic composition of parasites of phytophagous pets of wheat in Ukraine has 
not been thoroughly investigated. We studied the interrelation between parasites of 18 phytophagous 
insects of wheat as well as of 15 insect species found in granaries. The research was carried out both 
in the agricultural fields and in laboratory experiments. Data obtained allow revealingsome factors 
under the effects upon which the insects become defenseless to the influence of parasites. The 
purpose of the presented work is to determine the species composition of gregarines infested the 
wheat pests for its further possible use as a part of the integrativeanti-pest methods for the protection 
of wheat and its products. 

As a result, 28 species of gregarines were registered, which belong to seven families 
(Didymophyidae, Ophryocystidae, Hirmocystidae, Lipotrophidae, Stylocephalidae, Actinocephalidae 
and Gregarinidae).On the average, 1-2 species of gregarines parasitize in one pest species. 10-12 
species of parasites were identified in some insects of the family Tenebrionidae (Tenebrio molitor 
Linnaeus, 1758 and Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863). The largest number of individuals 
who are infested with gregarines belong to such families as Tenebrionidae and Dermestidae (38,6% 
and 36,0% of the total number of species, respectively). 

 

Досвід досліджень морфологічних параметрів мін двох видів мінерів-
інвайдерів (Parectopa robiniella (Clemens, 1863) та Phyllonorycter robiniella 

(Clemens, 1859)) 
В. І. Русинов, К. К. Голобородько, М. О. Щелокова  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, vrusynov@gmail.com 

Experience of studies of morphological parameters of mines of two species of 
miner-invaders (Parectopa robiniella (Clemens, 1863) and Phyllonorycter 

robiniella (Clemens, 1859)) 
V. I. Rusуnov, K. K. Нoloborodko, M. O. Shchelokova 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, vrusynov@gmail.com 

Історія інвазії адвентивних видів лускокрилих-мінерів на території України нараховує 
понад 25 років (Голобородько та ін., 2018). За цей період спостережень найбільше 
занепокоєння викликають чотири види-інвайдери, представники родини молей-строкаток 
(Gracillariidae Stainton, 1854), які на початку ХХІ ст. поширились всією територією Степової 
зони України. У наших дослідженнях представлено результати морфологічних досліджень 
мін, утворених двома інвазійними видами молей-строкаток Parectopa robiniella (Clemens, 
1863) та Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) на листках робінії псевдоакації (Robinia 
pseudoacacia Linnaeus, 1753) в умовах зелених зон м. Дніпро.  

Морфологічні характеристики мін можна сприймати у якості головних показників 
успішності живлення гусені мінерів. Оцінка площі міни визначає кількість личинок, 
що живляться, а також активність їх живлення. Морфологічну оцінку здійснювали шляхом 
сканування мін на листках (600 dpi) із подальшим цифровим вимірюванням. Відскановані 
зразки використовувались для оцінки площі мін та морфометричних показників таких як 
індекс форми та подовження.  

З’ясовано, що індекси форми та видовження є дескрипторами форми, і вони 
відображають різницю по формі між двома видами мін. Індекс форми описує складність 
контура, у той час як подовження описує відхилення від круглої форми. Дослідження 
показали, що середня довжина міни Parectopa robiniella більша довжини міни Phyllonorycter 
robiniella, при цьому стандартне відхилення у мін Phyllonorycter robiniella більше, що 
свідчить про більшу варіабельність довжини міни в останніх. Виявилось, що класичного 
підходу вимірювання площі мін не достатньо для визначення особливостей живлення 
досліджуваних видів.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacquelin_du_Val&action=edit&redlink=1
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/80acc357-21e4-41b5-8550-d8ff32bd5f44
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Tibbats_Stainton
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1753
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Різноманіття угруповання мезопедобіонтів урочища Орлова балка 
О. О. Сорочан, О. М. Кунах 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

The mesopedobiohts community diversity of the natural boundary Orlova 
beam 

O. O. Sorochan, O. M. Kunakh 
Oles Honchar Dnipro National University 

Експериментальний полігон для відбору ґрунтової мезофауни був закладений на 
ділянці, яка знаходиться в центральній частині урочища Орлова балка біля підніжжя похилого 
південного макросхилу балки, і складався зі 105 точок. У кожній точці були відібрані 
ґрунтово-зоологічні проби розміром 0,25×0,25 м для кількісного обліку ґрунтової мезофауни.  

У ґрунті досліджуваного полігону при ручному розбиранні проб було виявлено 
59 видів ґрунтових тварин, щільність яких склала 192,57±27,03 екз./м2. Домінантним 
представником ряду Haplotaxida став вид Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826 ), 
а родина Enchytraeidae була представлена видом Enchytraeus albidus (Henle, 1837), який склав 
13,05% від загальної кількості представників мезопедобіонтів. Ряд Araneae, представлений 
видом Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802), становив 0,76% від загальної кількості знайдених 
ґрунтових організмів і мав щільність 8,99 екз./м2. Ряд Geophilomorpha був представлений на 
досліджуваній ділянці двома видами – Geophilus proximus (C.L. Koch, 1847) і Pachymerium 
ferrugineum(C.L. Koch, 1835), які становили 2,76% від загальної кількості знайдених 
мезопедобіонтів та мали щільність 5,33±1,46 екз./м2.  

Ряд Lithobiomorpha був представлений такими видами: Lithobius forficatus, Lithobius 
aeruginosus (C.L. Koch, 1862) та Lithobius curtipes(C.L. Koch, 1847), що склали 7,91% від 
загальної кількості знайдених мезопедобіонтів та мали щільність 15,24±3,14 екз./м2. Ряд Julida 
з щільністю 4,57 екз./м2 становив 2,37% від загальної кількості знайдених представників 
ґрунтової мезофауни. Найбагатшим за видовим складом став ряд жорсткокрилих, які були 
представлені наступними родинами: Carabidae, Cetoniidae, Chrysomelidae, Curculionidae, 
Elateridae, Silphidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Melolonthidae, Dytiscidae (знайдено у стадії 
личинки). Щільність жорсткокрилих становила 35,76 ± 11,82 екз./м2 та у відсотковому 
відношенні до загальної кількості мезопедобіонтів склала 18,57%. 

Ряд Pulmonata виявився також досить різноманітною групою. На досліджуваній ділянці 
було виявлено 13 видів, які склали 29,03% від загальної кількості та мали щільність 
55,91±13,41 екз./м2. Одним видом були представлені ряди Dermaptera та Lepidoptera. Ряд Isopoda 
мав щільність 18,59±2,6екз./м2 та складав 9,65% від загальної кількості мезопедобіонтів. Ряд 
Orthoptera (Gryllotalpagryllotalpa) характеризувався щільністю 0,15±0,15екз./м2, що становило 
0,08% від загальної кількості виявлених організмів ґрунтової мезофауни.  

Вплив едафічних властивостей на просторову організацію екологічної 
ніші Vallonia pulchella (Muller, 1774) 

А. К. Умерова, Н. В.Йоркіна 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна, avaumerova1994@gmail.com 

The effect of soil properties on the spatial organization of the ecological niche 
of Vallonia pulchella (Muller, 1774) 

A. K. Umerova, N. V. Yorkina 
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine 

Будь-який вид організмів адаптований до певних умов існування і не може довільно 
змінювати середовище проживання, харчовий раціон, місце розмноження. Весь комплекс 
відносин до подібних факторів визначає місце і роль, де вид повинен зіграти в загальному 
життєвому процесі. Все це об’єднується в поняття екологічна ніша. Теорія екологічної ніші 
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розрізняє поняття «популяція», «угруповання» та «екологічна система». Дослідження, 
присвячені теорії, отримали надзвичайно широкий розвиток. Поки не вдається повною мірою 
визначити сутність поняття екологічної ніші, оскільки, не відомо чи існують в природі вільні 
екологічні ніші, які можуть займатися різними видами, або ж ніша формується в результаті 
власної життєдіяльності організмів того чи іншого виду. 

Просторовий розподіл видів і особин наземних молюсків на сьогодні досить ретельно 
досліджено. Численні експерименти дозволили науковцям окреслити роль екологічної ніші 
в просторовому розміщенні, кількісному складі та різноманітності угруповань молюсків. 
Встановлено вплив на розподіл видів, які зазвичай просторово структуровані, оскільки 
угруповання також мають просторову структуру. До основних едафічних факторів, які 
впливають на життя молюсків, переважно відносять хімічний склад самого ґрунту і циркулюючі 
в ньому речовини (органічні та мінеральні), що знаходяться у формі іонів, а також градієнт 
вологості і градієнт вмісту кальцію. 

У результаті аналізу наукової літератури обґрунтована необхідність дослідження впливу 
едафічних властивостей (твердість та агрегатний склад) на молюска, що мешкає на штучних 
ґрунтоподібних конструкціях у межах Нікопольського марганцеворудного басейну, а саме у 
дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах. Дослідження проведено в червні 2018 року. 
Експериментальний полігон складався із 105 проб, розташованих у межах 7 трансект (по 15 
проб у кожній). Відстань між рядами в полігоні становить 3 м. Кількісний облік мікромолюсків 
здійснено за допомогою методу ручного розбирання ґрунтово-зоологічних проб розміром 25×25 
см на глибину трапляння тварин. У межах дослідження було обстежено повітряно-сухий ґрунт 
вагою 10,5 кг, у якому виявлено 238 екземплярів Vallonia pulchella. Таким чином, середня 
щільність цього виду в дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах в період дослідження 
склала 2,27 екз./пробу.  

На основі едафічних характеристик встановлено, що середнє значення твердості ґрунту 
зростає від 2,16 МПа на поверхні до 8,37 МПа на глибині 50 см вниз за профілем. Найвищий 
коефіцієнт варіації спостерігається на глибині 5-10 см (48,76%), а на рівні 45-50 см він 
зменшується у 2,2 рази (20,21%), стабільне значення він набуває на рівні 35-45 см коливаючись 
у межах (19,96–19,85%). Перевищення граничного для коренів рослин рівня твердості ґрунту (3 
МПа) знаходиться на рівні 6,157. Коефіцієнт варіації цієї величини значний і складає 21,75%. 
Найбільша чисельність Vallonia pulchella спостерігається на глибині 45-50 см, причиною цього є 
розгалуженість кореневих волосків, які, в свою чергу, є домівкою для багатьох мікроорганізмів. 
Встановлено, що при збільшенні твердості ґрунту відбувається зниження кількості доступного 
кисню в ґрунтовому повітрі для кореневої системи, що призводить до поступового зниження 
фізіологічної активності рослин, що в свою чергу впливає на зональний розподіл молюска. 

Здійснений аналіз агрегатних фракцій і результати дослідження свідчать про те, 
що переважаючою фракцією є агрегати з розмірами 2-3 мм (22,61%) і 3-5 мм (18,86%). 
Чисельність Vallonia pulchella має амплітудний характер, найбільша їх кількість припадає 
на агрегатні фракції 2-3 мм, на рівні більше <10 мм та 5-7 мм спостерігається спад чисельності 
молюска. Вочевидь нерівномірне надходження органічних залишків і кореневих ексудатів 
вплинуло на зональний розподіл мікромолюска. Агрегати різних розмірів позначились на 
чисельності Vallonia pulchella: макроагрегати, які мають велику пористість, важливі для 
проникнення води і повітря, для розвитку мікробів, дрібних тварин, коренів рослин. Саме це є 
необхідною умовою для забезпечення життєдіяльності молюсків, їхнього дихання, переміщення 
та отримання поживних речовин. Дрібні агрегати формують систему пір малих розмірів, що 
несприятливо впливають на життя мікромолюска.  

Таким чином, мікромолюск Vallonia pulchella характеризується високою чисельністю. 
Твердість ґрунту і агрегати різних розмірів істотно впливають на таксономічний склад 
і визначають функціональний стан мікробіома в цілому. 

Отримані результати можуть розглядатися як базові при екологічній оцінці штучних 
ґрунтоподібних конструкцій. Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз угруповань 
мікромолюска в просторово-часовій динаміці. 
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ECOLOGY OF TERRESTRIAL VERTEBRATES 

ЕКОЛОГІЯ НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ 

ЭКОЛОГИЯ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ  

Cуществующее состояние герпетофауны элементов Днепровской 
экологической сети 

Ю. П. Бобильов  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна  

The current state of herpetofauna elements of the Dnieper ecological network 
Y. P. Bobylyov  

Oles Honchar Dniprovsk National University, Dnipro, Ukraine  

Увеличение площади и числа ООПТ до уровня европейских cтандартов позволяет 
максимально охватить охраной видовой состав и сообщества амфибий и рептилий (Котенко, 
2005). В 2007-2010 годах в состав охраняемых территорий Днепропетровской области 
включили максимально возможное разнообразие биогеоценозов с целью сохранения 
биологического разнообразия и повышения эффективности экологической сети (Пахомов, 
Булахов, 2014; 2015). Так, в состав территориального кластера – регионального ландшафтного 
парка «Юрьевский» вошли средние и малые заказники, образующие экологические 
и генетические коридоры местообитаний герпетофауны. Существующее состояние 
герпетофауны. обеспечивается уникальными условиями: сочетанием экосистем разного типа, 
лесорастительными условиями, типами рельефа и бассейновой организацией участка; 
мозаичным ландшафтом, где чередуются повышения (со степными участками, агроценозами 
и искусственными насаждениями) и понижения на склонах балок (в зависимости от степени 
увлажнения), изменяющих видовое соотношение и плотность держащихся здесь 
земноводных, экотонные позиции, влажноватые полосы, агроценоз-лесопосадки, 
искусственные насаджения на плакоре – остепненные и луговые участки там где нарушено 
задернение, пребрежные пойменные полосы и днища балок.  

Земноводные, зарегистрированные на территории заказников репрезентуют 
90,9% видов региона, 83,3% видов Украины и 43,4% видов евразии. К охраняемым видам 
относится 81,8% видов, обитающих здесь. В том числе, 5 видов, занесенных в Красный 
список животных региона: тритон обыкновенный (Triturus vulgaris), жаба обыкновенная или 
серая (Bufo вufo), квакша обыкновенная (Hyla arborea), лягушка травяная (Rana temporaria) 
съедобная лягушка (Pelophylax esculentus). В заказниках обитают представители 
земноводных, охраняемые согластно Бернской конвенции: жерлянка краснобрюхая (Bombina 
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bombina), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), жаба зеленая (Bufo viridis), квакша 
обыкновенная (Hyla arborea), лягушка остромордая (Rana arvalis). Озерная (Pelophylax 
ridibundus) и прудовая (Pelophylax lessonae) лягушки являются фоновыми видами. 

У половозрелых особей среднее число самок составляет: у жабы обыкновенной – 
29,7%, прудовой та озерной лягушек – 30,3%, чесночницы обыкновенной– 31,8%. Среднее 
число сеголеток составляет: у краснобрюхой жерлянки – 23,3%, у чесночницы обыкновенной 
– 35,2%, у прудовой та озерной лягушек – 35,4%,жабы обыкновенной– 38,7%. Половозрелые 
самки чесничницы имели здесь размеры от 45,8 мм, а плодовитость составила 310-4480 
икринок. Максимальная отмеченная длина тела у чесночниц 71 мм, чаще длина самцов 
достигает 61 мм, самок 66 мм. Максимальная отмеченная длина тела головастика чесночницы 
54–104 мм (вес 18,7 г). Средняя длина тела сеголеток, завершивших метаморфоз – 34 мм 
(пределы 24–41 мм). Выход сеголеток по количеству особей в разные годы составляет от 1,2 
до 4,8% по отношению к отложенной икре. Таким образом, репродуктивные возможности 
заказников достаточно велики чтобы пополнить возможную убыль генераций в связи с 
воздействиями. Озерная, съедобная и прудовая формируют здесь совместные группировки с 
гибридными особями при плотности 15–30 экз./га водного зеркала. 

Обитающая на территории заказников популяционная группировка остромордой 
лягушки относится к номинативной расе Rana arvalis arvalis Nilss. Длина сеголеток составила в 
среднем 23,3 мм (пределы 17,8–30,6), длина взрослых особей самцов 46,0 мм (36–59 мм), самок 
42,0 мм (35,0–54,0). Это свидетельствует о слабой величине подтока в популяцию молодых 
особей и ее уязвимости. Максимальная зарегистрированная плотность в тальвеге байраков– 20 
ос/га, в естественных дубравах – 36 ос/га, на луговых пойменных позициях – 14 ос/га. 

В плакорных насаждениях различного типа численность зеленой жабы и чесночницы 
обыкновенной стала составлять 42–94 ос/га и 147–360 ос/га; в байрачних дубравах – 190–250 
ос/га та 150-350 ос/га в лесополосах 26–61 экз./га. В среднем, с 1 га территории заказников в 
течении месяца бесхвостые амфибии изымают 3,97 кг биомассы кормовых объектов, в том 
числе нежелательные беспозвоночные, в среднем, составляют 61,4%. Одновременно, 
земноводные являются кормовым потенциалом для хищных видов более высоких рангов. 

Пресмыкающиеся на територии заказников включают 9 видов, что составляет 66,7% 
фауни региона и 40% герпетофауны Украины, 6 видов или 75% имеют охраняемый статус. 
В Красную книгу включены: Dolichophis jugularis (Полоз желтобрюхий), Elaphe 
quatuorlineata /Coluber nauii (Полоз четырехполосый), Coronella austriaca (Медянка), Vipera 
ursinii renardi / Pelias renardi (Гадюка степная, или западная степная гадюка), Vipera berus / 
Pelias berus (Гадюка обыкновенная). В европейский список охраняемых видов, кроме 
приведенных, включены: Lacerta agilis (Ящерица прыткая), Lacerta viridis (Ящерица 
зеленая).– обычный вид на территории заказников. Lacerta viridis – представлена 
изолированной популяционной группой, резко снижает численность. Lacerta agilis (Linnaeus, 
1758) – прыткая ящерица, здесь представлена ее гибридами с двухполосой ящерицей или с 
подвидом херсонской прыткой ящерицы. 

Водоемы, которые находятся на этих территориях, являются битопами Emys orbicularis 
(Черепаха болотная) и кормовими биотопами для двох видов ужей: Natrix natrix (Уж 
обыкновенный) и Natrix tessellata (Уж водяной). 

Особенностью герпетологической ценности заказников является наличие различных 
типов местообитаний, выделенных по комплексу и значимых для рептилий физиономических 
качеств: микрорельеф и структура поверхности, наличие убежищ, трофические качества. 
Активно используются: верхние кромки бортов карьеров и обрывов; днища и борта 
отработанных карьеров; склоны балок с обильной растительностью; освоенные сельских 
хозяйством русловые понижения; скальные обнажения; отвалы карьеров; искусственные 
насаждения; водоемы, включая прибрежную зону. На территории заказников мозаика 
местообитаний обеспечивает устойчивое существование сложившихся здесь группировок 
и достаточно высокую численность. Характер биотопического распределения обыкновенного 
ужа и степной гадюки показывает большую приуроченность к вертикальным поверхностям, 

https://zooclub.ru/tree/pelophylax_ridibundus
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https://zooclub.ru/tree/elaphe_quatuorlineata
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выходам скальных пород и заросшим отвалам и выемкам карьеров. Так, плотность поселений 
ящерицы прыткой на склонах, а особенно днищах балок достигает здесь 0,5-8,0 тыс. экз./ га. 
Гадюка обыкновенная, в основном, встречается в полосных насаджениях на плакоре и 
единично заходит на остепненные участки в места массовой концентрации земноводных.  

Представленные на территории заказника виды в основном тяготеют к ксерофильному 
комплексу. Однако антропогенные факторы ограничивают распространение 
пресмыкающихся, прежде всего змей, вне охраняемых территорий. Создание 
и функционирование заказников, соблюдение режима использования обеспечило устойчивое 
существование герпетокомплексов, восстановление в течении 8-10 лет численности 
соответствующей оптимальному уровню для данного типа экосистем, с одновременной 
поддержкой восстановления позвоночных высших таксонов. 

В связи с этим на территории заказников продолжается фоновый мониторинг 
биоразнообразия позвоночных и проведение биотехнических мероприятий, направленных 
на сохранение, воспроизводство и расселение редких и исчезающих видов герпетофауны. 

 

Вплив NO на стан трансмукозного потенціалу шлунку щурів  
А. М. Галінська 

 Дніпровський національний університет ім. О. Гончара,  

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», biolog.anastasia@gmail.com 

Effect of NO on the state of the gastric transmucosal potential of rats.  
A. M. Halinska 

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine  

SI "Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine", Dnipro, Ukraine 

NO – нітроген монооксид відомий токсикант та газовий трансмітер в функціональних 
системах організму тварин. Метою дослідження було виявити вплив нелетальних 
концентрацій NO на стан трансмукозного потенціалу слизової оболонки шлунку щурів.  

Дослідження проведені на 33 щурах лінії Wistar обох статей, масою 240-300 г, що були 
розподілені на контрольних (n=20), та дослідних (n=13) яким проводили моделювання 
надлишку NO в організмі шляхом введення донатору NO нітропрусиду натрію (NaНП), 
1,5 мг/кг. Трансмукозну різницю потенціалу (ТМРП) у тварин реєстрували: після 
одноразового введення, 6-ти та 12-ти діб. Перед виміром ТМРП (за 12–18 годин), щурів 
переводили на харчову депривацію з вільним доступом до води. Наркотизованих тварин 
розміщували в положенні на спині, фіксували кінцівки та вводили еластичний реєструючий 
електрод у шлунок, а індиферентний прикріплювали до задньої лівої лапи. Для статистичного 
аналізу отриманого числового матеріалу використовували дескриптивну статистику. 
Відмінності, отримані за методом парних порівнянь, вважали вірогідними при р<0,05. 

Виявлено, що у групі інтактних щурів за нормальних умов різниця потенціалів між 
слизовою оболонкою шлунку та поверхнею тіла в середньому знаходились на рівні –
21,42 ± 1,44 мВ. Введення донатора NO вже з п’ятої хвилини викликало зменшення 
показників ТМРП, яке досягало максимуму на відмітці -14,91 ±1,87 мВ на 15-ій хвилині 
реєстрації, що менше на 34% (p<0,05) у порівнянні з фоновими показниками. В подальшому 
фіксувались незначне зниження показників до кінця запису. В середньому ТМРП була на 33% 
(p<0,01) меншою за фонові значення. Після шестидобового введення NaНП зафіксовано 
середні показники ТМРП на рівні – 20,36 ± 1,89 мВ, що на 42% (p<0,05) більше у порівнянні 
з одноразовим введенням. Тобто, на 6-ту добу моделювання надлишку оксиду азоту 
встановлено повернення значень до рівня фонових показників. Ця тенденція зберігається і 
при подовженні введення NaНП до 12 діб. ТМРП при даних умовах склала –18,08 ± 1,61 мВ. 
Отже, надлишок NO, викликаний введенням NaНП в дозі 1,5% від LD50, викликає зміни 
електрохімічної рівноваги лише за умов короткотривалого впливу, в подальшому, можна 
припустити, відбувається ввімкнення адаптаційно-компенсаторних механізмів, що 
призводить до компенсації порушень NO-ергічної ланки регуляторних систем. 
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Особливості формування орнітофауни на територіях звалищ ТПВ 
Я. Ю. Дементєєва, С. В. Асєєва  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Peculiarities of ornithofauna on the territory of the purchase of solid 
cobblestones 

Y. Dementieieva, S. Aseeva  
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 

Сучасна динаміка накопичення відходів у світі, змушує науковців всебічно 
досліджувати проблему їх утилізації та знаходити нові підходи до її вирішення.  

З екологічної точки зору, звалища твердих побутових відходів (далі ТПВ) як об’єкт 
досліджень, є специфічною моделлю перетворення природних біотопів в рудеральні. 
Постійне зростання територій звалищ ТПВ, призводить до збільшення рудеральних 
комплексів, які, в свою чергу, займають прикордонне положення між урболандшафтами 
та природними угрупуваннями. У подальшому рудеральні зони є своєрідними екологічними 
мембранами в орнітогеографічних взаємовідносинах регіональних і міських фаун, оскільки, 
здійснюють взаємопроникні потоки мігрантів.  

Основними приваблюючими факторами на територіях звалищ ТПВ для птахів 
є наявність кормової бази; знижений фактор занепокоєння; сприятливий мікроклімат 
(підвищена температура взимку та формування теплих повітряних мас) тощо. Значна 
концентрація птахів на обмежених площах звалищ ТПВ може виявитися небажаною для 
людини. Виникають ризики поширення інфекційних захворювань, забруднення будівель 
і техніки, труднощі авіапереміщень тощо.  

Тому, вивчення видового складу, структури і динаміки населення птахів на подібних 
територіях, має важливе теоретичне та практичне значення, що свідчить про актуальність 
дослідження.  

Зазвичай типовими видами птахів на звалищах ТПВ є представники родин: яструбові 
(Accipitridae), мартинові (Laridae), голубові (Columbidae), воронові (Corvidae), в’юркові 
(Fringillidae), дроздові (Turdidae) тощо (Костин 1991). Видовий склад залежить від 
географічного положення території, характеру природно-територіального комплексу, 
фенологічного періоду та екологічного стану місцевості.  

По відношенню до звалищ ТПВ, птахів диференціюють на чотири групи 
(Костин 1992). До першої групи відносяться птахи, які уникають звалищ, проте трапляються 
в оточуючих біотопах. Друга група це види, яких зареєстровано на звалищах, проте трофічно 
з ними вони не пов’язані. До третьої групи належать птахи, які пов’язані з територією звалищ 
лише як з кормовою станцією. Четверта група утворена видами, яких на звалищах 
приваблюють харчові відходи (евріфаги, деякі комахоїдні види). 

Слід зауважити, що зміни в українському екологічному законодавстві, вимагають певних 
умов для підприємств, зокрема і при планувані та закладені полігонів ТПВ. Подібна діяльність 
підлягає оцінці впливу на довкілля та її оприлюднення. Відтак основним завданням науковців 
різноманітних напрямків є дослідження та оцінка екологічних ризиків діяльності на територіях 
звалищ ТПВ, задля формування концептуальних засад оптимізації людської діяльності.  
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Особливості організації просторової ніші вівчарика-ковалика 
(Phylloscopus collybita) в умовах Присамар’я 

М. О. Золотовський, О. Л. Пономаренко  
Дніпровській національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, aventhor911@gmai.com, aponomar@ua.fm 

Features of the spatial niche organization of the Chiffchaff (Phylloscopus 
collybita) in Samara river region 

M. O. Zolotovsky, O. L. Ponomarenko  
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, aventhor911@gmai.com, aponomar@ua.fm 

Просторовий компонент екологічної ніші є одним з найбільш важливих 
для життєдіяльності птаха і дає змогу встановити цінність таких факторів, як видовий склад 
порід, їх віковий стан, компоненти вертикальної та горизонтальної структури, висота та 
віддалення від осі дерева. Це допоможе встановити вплив лісових екосистем на вівчарика-
ковалика, а також зберегти продуктивність, життєдіяльність, відтворення лісу, поліпшення 
його вікової структури, зменшення площі земель, не вкритих лісовою рослинністю, стійкими 
видами дерев, охорона лісів від пожеж та самовільних вирубів. 

Для визначення особливостей організації просторової ніші вівчарика-ковалика була 
використана методика дослідження активності птахів у деревостані 
(О. Л. Пономаренко, 2017). Матеріал для даної методики збирався під час польових сезонів 
у 2018-2019 роках на базі Присамарського біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда. 
Було опрацьовано данні про 1802 реєстрацій 83 видів птахів.  

Для дослідження просторового розподілу птахів, використовувався метод 
інформаційного аналізу, запропонований Нешатаєвим (1987). Його основною процедурою 
є визначення коефіцієнта колігації (С), що являє собою співвідношення апостеріорної 
й апріорної ймовірностей. 

За результатами інформаційного аналізу можна побачити, що найбільший коефіцієнт 
інформаційного зв’язку помічений у відношенні до висоти деревостану (0,152), вертикальної 
структури (0,121) відстані до осі стовбура (0,098). Ці фактори найбільше впливають на 
просторовий розподіл вівчарика. Саме на ці параметри середовища він найчастіше звертає увагу. 

Також було виявлено, що птахи слабо чутливі до таких факторів як популяційний вік 
деревостану (0,089), порода дерева (0,082) та горизонтальна структура (0,066).  

За показниками коефіцієнта колігації вівчарик-ковалик частіше зустрічається на таких 
породах дерев: Осика (C=2,898), береза повисла (C=1,480), дуб звичайний (C=1,338), липа 
серцелиста (C=1,150), робінія звичайна (C=1,133) та сосна звичайна (C=1,105). 

Найбільший коефіцієнт колігації за фактором популяційного віку дерев мають дерева 
віку g2 (C=1,828). В горизонтальній структурі переважає середина крони (C=1,503) та крайова 
зона крони (C=1,095). По вертикальній структурі верхня частина крони (C=2,140), середня 
частина крони (C=1,312). Висота достовірного знаходження вівчарика-ковалика – від 10 
(C=1,842) і до 30 (C=10,27) метрів.  

Таким чином, виходячи з результатів можна зробити висновок, що вівчарик-ковалик – 
птах, який мешкає в самих густих частинах крони з великими запасами філомаси. При цьому 
від обирає для своєї активності переважно верхній ярус лісу. Слід зазначити, що цей вівчарик 
не вибагливий щодо набору деревних порід і трапляється, як на щільнокронних породах, так 
і на напіважурнокронних. 
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Основні риси організації просторової ніші зяблика Fringilla coelebs 
(Linnaeus, 1758) в мікроструктурі деревостану в умовах Присамар’я 

Ю. А. Комлик, О. Л. Пономаренко 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, juliajuli99933@gmail.com, aponomar@ua.fm 

Basic features of the organization of the spatial niche of the chaffinch Fringilla 
coelebs (Linnaeus, 1758) in the Samara river region 

Y. Komlyk O. Ponomarenko 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, juliajuli99933@gmail.com, aponomar@ua.fm 

Одним з основних напрямків досліджень сучасної біології та екології є вивчення 
впливу факторів середовища на життєдіяльність видів, та їх просторовий розподіл відповідно. 
Такі дослідження покладені в основу теорії про екологічну нішу виду, які, в свою чергу, 
можуть бути використані у сфері природоохорони, управлінні дикою природою, озелененні 
урбоекосистем, створенні ефективних штучних лісових екосистем. 

Обраний для подальших досліджень, вид роду В’юркових – зяблик – є одним 
з наймасовіших представників лісового орнітокомплексу у долинних лісах степового 
Придніпров’я. Він виявляє значну активність у найрізноманітніших біогеоценозах 
та мікростаціях. За чисельністю у деяких ландшафтах може конкурувати навіть з великою 
синицею. Це свідчить про значну роль зяблика у функціонуванні лісових екосистем, 
а зручність спостережень за активністю зяблика дає можливість отримати достатню кількість 
достовірної інформації. 

Незважаючи на домінування виду у багатьох мікростаціях деревостану, розподіл його 
не є рівномірним і залежить від впливу тих чи інших факторів. Аналіз розподілу бюджетів 
часу за факторами просторової ніші та їх подальша статистична обробка може дати відповідь 
на питання про способи використання екологічної ніші зяблика та встановити їх цінність 
та ступінь впливу відповідно. 

Матеріал збирався під час польових сезонів у 2017–2018 роках на базі Присамарського 
біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда. У якості основної методики була використана 
методика дослідження активності птахів у деревостані О. Л. Пономаренка (2017).  

Для аналізу просторового розподілу зяблика був використаний коефіцієнт 
інформаційного зв’язку, та коефіцієнт коллігації, які були запропоновані Нешатаєвим (1987). 

Для інформаційного аналізу зв’язку впливу факторів оточуючого середовища 
на просторовий розподіл птахів виду зяблик було обрано такі фактори як: вид дерева, його 
популяційний вид, горизонтальна структура та віддалення від осі дерева, вертикальна 
структура та висота, а також субстрат, на якому була зафіксована активність. 

За даними отриманих розрахунків, можна свідчити, що найбільший коефіцієнт 
інформаційного зв’язку помічений у відношенні до субстрату (0,137), висоти деревостану 
(0,130) та субстрату (0,103). За розрахунками коефіцієнту коллігації найбільш інтенсивно 
використовуються товсті (1,709) та скелетні гілки (1,149). Висота достовірного знаходження 
зяблика – від 1 м (1,016) і до 28 м (4,486), при чому птах виявляє пластичність щодо 
використання висоти дерева. На основі зібраних даних було встановлено, що найкраща 
віддаленість від осі для даного птаха складає 0,2 м (2,552). Ці фактори чинять найбільш вагомий 
внесок у просторовий розподіл зяблика. Птахи виявляють пластичність щодо субстрату 
та висотного складу деревостану протягом світлового дня, що, в свою чергу, дає можливість 
зябликам в повній мірі використовувати ресурси лісових екосистем протягом доби.  

Менш вимогливими птахи є до вертикальної структури (0,089), горизонтальної 
структури (0,093) та популяційного віку деревостану (0,065). Пластичність зябликів дозволяє 
їм вільно поширюватись та займати провідні місця у найрізноманітніших мікростаціях. 

Таким чином, на просторовий розподіл зяблика найбільше впливають такі фактори 
як субстрат, висота деревостану та відстань до осі дерева. Наявність даних градацій дає змогу 
представникам виду зяблик найкраще реалізувати свою екологічну та просторову ніші.  
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Особливості рельєфу слизової оболонки травного тракту вужа водяного 
О. Майорова, І. О. Ликова, Л. П. Харченко 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна, olyamayorova1999@gmail.com 

Features of a relief of a mucous membrane of adigestive tract of dice snake  
O. Mayorova, I. O.Lykova, L. P. Kharchenko 

Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda, Kharkiv, Ukraine 

Матеріал даних досліджень – травна система чотирьох особин водяного вужа Natrix 
tessellata (Linnaeus, 1758). Досліджено рельєф слизової оболонки травного тракту.  

Установлено, що стравохід N. tessellata має здатність до розтягування. Рельєф слизової 
оболонки стравоходу має гофровану складчасту поверхню, що і обумовлює його здатність до 
розтягування. У краніальній частині стравоходу складки звивисті і щільно розташовані, 
в каудальному напрямку щільність і звивистість складок зменшується. 

Шлунок N. tessellata однокамерний, має вигляд розширеної травної трубки. Товщина стінок 
шлунка в середньому складає 2,8 мм, шлунок здатний розтягуватися. Слизова оболонка шлунка 
має гофровану складчасту поверхню, складки поздовжні, звивисті, утворюють анастомози. 

Кишечник представлений прямою трубкою, яка не утворює петель, складається 
з тонкого і товстого відділів. Тонкий кишечник представлений видовженою трубкою, 
в краніальну частину якої впадають протоки підшлункової залози і розглядається як 
дванадцятипала кишка, а каудальна частина представлена клубовою кишкою. Слизова 
оболонка дванадцятипалої кишки має складний зигзагоподібний рельєф, ворсинки слизової 
оболонки зростаються біля основи і утворюють пластинки, які розташовуються під кутом 
і тісно прилягають одна до одної, утворюючи поздовжні зигзагоподібні складки. У ділянці 
клубової кишки травна трубка розширюється, слизова оболонка утворює поздовжні складки, 
пластинки слизової оболонки менш виражені. 

Клубова кишка переходить в товсту кишку, яка представлена короткою прямою 
кишкою. Сліпа кишка у N. tessellata відсутня. Слизова оболонка товстого кишечнику утворює 
поздовжні складки, які в краніальному відділі мають звивини, пластинки слизової оболонки 
розташовуються між складками. У каудальному напрямку пластинки не виражені, складки 
стають тонкими, звивистість відсутня. Клоака має тонкі стінки, слизова оболонка – 
складчасту поверхню. 

Таким чином, рельєф слизової оболонки травного тракту N. tessellata по всій довжині 
травної трубки складчастий, що сприяє просуванню великих за розмірами кормових об’єктів 
та ефективному всмоктуванню поживних речовин. 

 
Про доцільність проведення досліджень орнітофауни на техногенних 

водоймах очисних споруд м. Харків 
Ю. Мамедова, В. Луганська  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

The importance of the research on ornithofauna at Kharkiv technogenic 
reservairs of treatment facilitates 

Y. Mamedova,V. Luhanska 
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 

При значному скороченні природних водно-болотних місцеперебувань позитивний 
вплив на орнітофауну мають штучностворені ставки, водосховища і техногенні водойми. 
До останніх належать відстійники, біоставки, поля зрошення і фільтрації, шламонакопичувачі 
підприємств, водойми-охолоджувачі, протипожежні водойми, золотовідвали та інші (Водно-
болотні угіддя України, 2006). Техногенні водойми є невід’ємною і важливою частиною будь-
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якого міста, вони є на більшості промислових підприємств. Місто Харків забезпечений двома 
станціями очисних споруд «Диканівська» та «Безлюдівська», де здійснюється повна 
біологічна очистки побутових вод, вони є найбільшими в Україні. За даними повідомлень про 
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля комунального підприємства 
«Харківводоканал» від 6.11.2019 на офіційному сайті ХОДА у розділі 8 – «Сфера, джерела та 
види можливого впливу на довкілля» зазначається, що проектні заходи обмежені негативними 
впливами на рослинний та тваринний світ, тому їх можливо охарактеризувати як незначні. 

На техногенних водоймах птахи знаходять оптимальні умови в період гніздування, 
міграцій, линьки, зимівель. Відомо також про гніздування рідкісних видів, в основному 
водно-болотного комплексу: кулики, чайки, качки тощо (Гаврилюк, Илюха, Борисенко, 2013; 
Надточий, Осадчук, 2013; Федун, 2017). Відстійники та біоставки очисних споруд для 
більшості водно-болотних і навколоводних птахів є місцем нетривалого перечікування 
несприятливих умов зимівлі. Про що свідчить збільшення кількості птахів під час значного 
пониження температури. Для деяких видів птахів, очисні споруди є єдиним відомим місцем 
зимівлі. До таких відносяться: пірникоза мала (Podiceps ruficollis), баклан малий 
(Phalacrocorax pygmaeus), бугай (Botaurus stellaris), свіязь (Anas penelope), красноголовий 
нирок (Aythia ferina), погонич (Porzana porzana), лиска (Fulica atra), чайка (Vanellus vanellus), 
перевізник (Actitis hypoleucos), рибалочка (Alcedo atthis) та плиска гірська (Motacilla cinerea). 
Вказані види всю зиму тримаються на водоймах очисних споруд та не кочують в інші регіони 
чи біотопи. Серед відзначених 4 види: баклан малий, казарка червоновола (Branta ruficollis), 
гоголь (Bucephala clangula) та орлан-білохвіст (Falco albicilla), включені до Червоної книги 
України (Валуев, 2014). 

Таким чином, аналіз літературних джерел та попередня оцінка стану орнітофауни на 
водоймах очисних споруд «Диканівська» та «Безлюдівська», свідчить про доцільність та 
важливість проведення орнітологічних досліджень. 

 

Внутрішньопопуляційна диференціація самців лисиці звичайної (Vulpes 
vulpes, Carnivora, Canidae ) в приморській популяції з території України 

В. М. Пєсков, Г. В. Клочко 
Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, Україна, vladimir.peskov53@gmail.com 

Intrapopulation differentiation of males of the red fox (Vulpes vulpes, 
Carnivora, Canidae) in a maritime population from the territory of Ukraine  

V. N. Peskov, A. V. Klochko 
National Museum of Natural History NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Морфологічна мінливість та внутрішньопопуляційна диференціація самців лисиці 
звичайної, Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 досліджена на прикладі вибірки (n = 43) з приморської 
популяції (Херсонська область, Україна) за 15 краніометричними ознаками: кондилобазальна 
та загальна довжина черепа, довжина лицьового і мозкового відділів, довжина твердого 
піднебіння, ширина рострума, вилична ширина черепа, міжочне звуження, довжина та висота 
нижньої щелепи, довжина верхнього та нижнього зубних рядів; довжина хижого зуба, ширина 
черепа в надочних відростках, відстань між підочними отворами. 

У кожної особини зіставляли відносні значення довжини лицьового (ДЛВ) та мозкового 
(ДМВ) відділів. Якщо відносне значення довжини лицьового відділу черепа було більше, ніж 
мозкового (ДЛВ>ДМВ), особину умовно відносили до вікової групи adultus; якщо ДЛВ<ДМВ – 
juvenis; при ДЛВ=ДМВ – subadultus. Морфологічну диференціацію виділених трьох груп самців 
вивчали за 15 ознаками з використанням дискримінантного аналізу. 

Належність до однієї з трьох зазначених вище груп була визначена зі 100% 
вірогідністю для 39 особин (91%): juvenis – 11 екз., subadultus – 20 екз., аdultus – 8 екз. Чотири 
особини з вірогідністю правильного визначення від 86,0 до 99,8% до уваги не брались. 
Мінливість 15 краніометричних ознак у 43 самців характеризується двома канонічними 
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змінними на 100%. У просторі значень двох канонічних змінних 39 особин розподілились між 
трьома еліпсами, які відокремлені один від одного і взагалі не перетинаються між собою. 
Максимальні відмінності спостерігаються між самцями adultus і juvenis (SqMD=209,58). Вони 
полягають у тому, що у дорослих самців в середньому більші кондилобазальна і загальна 
довжина черепа, довжина лицьового відділу, вилична ширина черепу, довжина верхнього 
зубного ряду. В той же час менші відносні значення довжини мозкового відділу, довжини 
і висоти нижньої щелепи, довжини нижнього зубного ряду та хижого зубу. Напівдорослі 
самці (subadultus) займають середне положення в морфологічному просторі популяції 
між молодими (SqMD=61,6) і дорослими (SqMD=77,2). 

 

Можливості математичного моделювання процесів в популяціях  
наземних хребетних 

В. Б. Петрушевський, В. Я. Гассо, І. А. Гассо 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, vlad.petrushevskiy@gmail.com 

Possibilities of mathematical modeling of processes in populations  
of terrestrial vertebrates 

V. B. Petrushevskyi, V. Ya. Gasso, I. A. Hasso 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, vlad.petrushevskiy@gmail.com 

Математичне моделювання дозволяє отримати оціночні та прогностичні дані 
для популяцій коли польові дослідження можуть бути економічно недоцільні або неможливі. 
Самою моделлю є популяція-замінник, створена з метою відтворення суттєвих властивостей 
популяції-оригіналу за певних умов. Можна моделювати різноманітні динамічні властивості 
моделі, оскільки вона характеризується всіма необхідними параметрами: спрямованість, 
умовна скінченність, повнота та адекватність.  

Більшість дослідників використовують числові методи та імітаційну симуляцію 
з додатковою похибкою та подальше відтворення алгоритму у спеціальному програмному 
забезпеченні. Спрощення моделей може невірно прогнозувати стан популяції. Для успіху 
стохастичної математичної моделі вирішальною є якість вихідної інформації, а тому 
базуватися на достовірному фактажу польових досліджень. Ці моделі містять математичні 
фактори, які описують середовище існування, ефективність виживання та розмноження, 
чисельність та приріст популяції. За звичай застосовують припущення, що виживаність та 
розмноження є константними величинами для всіх вікових груп. Однак в реальних 
популяціях виживаність та репродуктивний успіх є змінними, що необхідно враховувати при 
моделюванні. Наприклад, фактори, що сприяють виживанню, можуть бути несприятливими 
для розмноження, і навпаки (Colchero et al., 2018). 

Для дослідження популяцій перспективно використовувати диференціальні рівняння 
з запізнілим аргументом, в яких похідна невідомої функції в певний час задається у вигляді 
значень функції попередніх часів. Це системи з нескінченновимірним функціональним 
станом, на відміну від звичайних диференціальних рівнянь, що мають скінченновимірний 
вектор стану. Наприклад, диференціальні рівняння з запізнілим аргументом враховують 
відомі параметри репродуктивних процесів в популяціях плазунів та пояснюють певну 
залежність народжуваності та смертності від віку тварин (Plummer et al., 2007). Модель 
дозволяє обґрунтовано знаходити ненульову стійку рівновагу враховуючи вікову структуру 
популяції. Стабільність цієї рівноваги дозволяє порівнювати модельні значення з фактичними 
даними, які отримано у польових дослідженнях. Використання рішень методом Рунге-Кутта 
дозволяє також розраховувати числову модель для дослідження впливів різних екологічних 
факторів на популяцію. 
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Evaluation of the level of adaptation of Kyiv urban area for avifauna 
I. Horobtsov, M. Radomska 

National aviation university, Kyiv, Ukraine, inimyo7@gmail.com, m.m.radomskaya@mail.com 

For a very long time Kyiv was generally acknowledged “the greenest European capital”, 
having the biggest share of green areas, yet, as the city progressed throughout the years, this status 
has become questioned. But does the notion of “the greenest city” imply being the most suitable for 
most nature representatives? Our research has been aimed at studying the urban bird population 
comfort within the urban system of Kyiv.   

At the first stage there is a need to set smaller units of urban ecosystem as a fundament for 
further research. Traditional approach is hierarchical classification proposed by the European Nature 
Information System. The scheme for classification does not envisage single criterion for the ecotope 
distinction: depending on the hierarchical level and natural or urban system type, different criteria are 
chosen: dominance of biotic or abiotic factors, type of land use etc.  

In its turn, depending on the key component that determines the borders and circulation 
processes in the ecosystem, ecotopes are divided into four types: biotopes, hydrotopes, lithotopes and 
technotopes. The classification according to such approach is available for Kyiv by Y. Didukh and U. 
Alioshkina. However, it is criticized due to its straightforward linear approach and low adaptation to 
Eastern Europe conditions. 

An alternative modular approach has been recently offered by a research collaborative from 
I.M. Sechenov State Medical University and Moscow State University of Education. The main 
criteria are plant communities’ composition and state, natural soil cover state and the level of 
anthropogenic transformation and disturbance of ecotopes. Authors also argued the advantage of 
attributing species inhabiting ecotopes independent from their synanthropism or geographical 
distribution range. Nevertheless, the proposed approach neglects fauna specifics, and when it comes 
to the results, presents only charts but not maps. So, for the purpose of the research we decided to 
allot ecotopes by the principles of ecological niches separation. This way an ecotope is an n-
dimensional hypervolume, meaning an environmental space formed by various factors (light, 
nutrients, suitable space, bearable competition and predation pressure etc.), defining the borderlines 
of survivability of bird population. At the same time these patches of urban ecosystem are limited by 
reasonable borders of bio- and hydrotopes. The next step was comparison of the singled out ecotopes 
by their comfort for birds. The parameters accounted in the assessment are: spatial characteristics; 
site vegetation; forage and waterbody availability; level of environment pollution; human pressure; 
bird supporting elements and work; predation pressure.  

Generally, 37 sites were evaluated, including forests, forest-parks, parks, cemeteries, islands, 
lakes and other areas of different anthropization levels were picked. The most suitable areas turned 
out to be: Darnytskyi, Pushcha-Vodytsia, Koncha Zaspa and Sviatoshynskyi (with lake network) 
forests, Trukhaniv isle, Almazne lake and Lisove cemetery, Fomina and Hryshko Botanical Gardens, 
Pyrohiv and Feofania park with total scores above 40. The results align well with the overall expert 
opinions regarding the best populated bird hotspots being least transformed ones. Yet two new 
findings were established: (1) with the presence of relevant water bodies many species are willing to 
tolerate spatial and human pressure and (2) efforts aimed at support and preservation of populations 
play a decisive role, and with proper human management even more transformed areas can become 
populated spots. That is why our main suggestion and recommendation is the creation of a circular 
protected areas network in Kyiv city, which will be tied to water bodies clusters of the capital. 
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Формування видового і кількісного складу гризунів в залежності від віку 
лісового угруповання в степах Придніпров’я 

О. А. Рева, О. Є. Пахомов, А. О. Дубина  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, reva.oa46@gmail.com 

Formation of the species and quantitative composition of rodents depending on 
the age of forest group in the steppes of Prydniprov’ya 

О. Reva, O. Pakhomov, A. Dubina 
Oles’ Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine 

В умовах степового Придніпров’я можна простежити, як відбувається заселення 
представниками мишоподібних гризунів штучних насаджень. 

В перші 2-4 роки в акацієвих насадженнях видовий склад представлений хатньою та 
польовою мишами, сірим хом’ячком і звичайною полівкою. Загальна їх чисельність майже 
дорівнює чисельності в навколишніх агроценозах (87,1 ос./га). Домінує звичайна полівка 
(48,1%), субдомінантне положення займає хатня (23,9%) і польова (20,7%) миші. У 8-10-літніх 
насадженнях з різким підвищенням висоти деревостою і збільшенням зімкнутості крони 
спостерігається проникнення тварин лісового комплексу та скорочення або випадіння 
степняків. Загальна чисельність гризунів знижується до 62,3 ос./га, де домінуюче положення 
переходить до хатньої миші (41,8%). Полівка ще займає субдомінантне положення (32,9%), 
значення польової миші знижується до 17,3 ос./га. З’являються жовтогорла та лісова миші, 
вовчок лісовий, загальне значення яких склало всього 3,9%. У зрілих акацієвих насадженнях 
домінантне положення зберігає хатня миша (35,1%). Продовжує знижуватися значення 
звичайної полівки (27,2%) і хатньої миші (17,6%), але збільшується кількість лісової 
та жовтогорлої мишей і з’явилась нориця руда. Загальна чисельність підвищується до 68,2 
ос./га. У дубових і дубово-ясеневих насадженнях в перші роки формування склад гризунів 
також формується за рахунок видів більш відкритих біотопів. Але домінантне положення 
займає хатня миша, субдомінантне - полівка звичайна і польова миша (38,7; 28,9; 25,4% 
відповідно). Загальна чисельність складає всього 39,8 ос./га. В п’ятнадцятилітніх насадженнях 
понижується значення переселенців і відразу з’являється весь комплекс лісових видів. 
Степовий комплекс складає 87,9%, лісовий - 11,4%. Загальна чисельність досягає 62,3 ос./га. 
В зрілих вікових насадженнях підвищується значення лісового комплексу (38,1%). Загальна 
чисельність досягає 80,5%. Отже, швидкість формування типового лісового комплексу 
мишоподібних гризунів за видовою ознакою в дубових насадженнях йде більш інтенсивно. 

Таким чином, вік насадження, розвиток вікової його екологічної структури визначає 
характер домінування гризунів в якісному і кількісному відношеннях.  

 

Вплив біогеоценотичних умов на репродуктивні особливості гризунів 
степових лісів Присамар’я 

О. А. Рева  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, reva.oa46@gmail.com 

Influence of biogeocenotical conditions on reproductive features of steppe 
forests’ rodents of Prysamar’ya 

O. A. Reva  
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine 

Мишоподібні гризуни як важлива біогеоценотична група лісових біогеоценозів 
знаходиться у тісному взаємозв’язку зі всіма структурно-функціональними елементами 
системи. Cтепові ліси являють собою значний інтерес, оскільки на незначному просторі 
функціонують різні лісові біогеоценози, часто з однаковим набором видів тварин, які 
піддаються різному впливу екологічних факторів. В цілому для всіх гризунів сумарно 
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в лісових біогеоценозах Присамар’я, які функціонують у степовому оточенні, характерно 
переважання самців (66,7%). Це свідчить про цілком сприятливі умови для розвитку гризунів 
у лісових біогеоценозах даного регіону.  

Показники репродукції являються важливими характеристиками стану популяції. 
Відносна плодючість жовтогорлої миші (лісовий вид) найбільш низька у типових лісових 
біогеоценозах, які за типом кругообігу речовин та енергії найбільш відповідають зональним 
лісовим екосистемам. Так у вологих та свіжуватих заплавних дібровах та сухуватих борах 
вона складає 0,38‒0,42 ембріона на 1 грам маси тіла тварини. У польової миші (степовий вид) 
відмічається протилежна закономірність. В типових для неї польових умовах плодючість 
найнижча - 0,41. В штучних насадженнях на плакорі вона підвищується на 14,6‒19,5% 
і складає в акацієвих насадженнях - 0,47, в дубових - 0,49 ембріонів. В типових природних 
лісах плодючість починає рости інтенсивніше. У порівнянні з першими екосистемами 
плодючість підвищується на 24,4‒39,3% і складає в заплавних дібровах 0,51‒0,53, 
а в сосновому бору на арені - 0,52 ембріона на 1 грам ваги тіла.  

Таким чином, у лісових і польових видів різна реакція на конкретні екологічні умови 
лісових біогеоценозів. У лісових видів відмічається зниження плодючості в типово лісових 
біогеоценозах і підвищується в степових лісах. У польових видів, навпаки, понижується в 
типових степових лісах і підвищується у природних лісових біогеоценозах. Такий характер 
репродуктивності у різних екологічних груп гризунів обумовлений відповідністю екологічних 
умов та екологічних вимог виду.  

 

Сучасний стан популяцій батрахофауни Галицького НПП 
С.В. Стефанів *, Т. В. Микитин *, В. П. Стефурак ** 

*ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», sofikls@ukr.net 

** Івано-Франківський національний медичний університет, mukutuntanja86@gmail.com 

The population of batrachofauna of Halych NNP 
S. V. Stefaniv *, T. V. Mykytyn *, V. P. Stefurak ** 

* Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

**Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Сучасна фауна Галицького НПП нараховує 17 видів амфібій, а саме: саламандра 
плямиста (Salamandra salamandra, Linnaeus, 1758), тритон карпатський (Lissotriton 
montandoni, Boulenger, 1880), звичайний (L. vulgaris, Linnaeus, 1758), альпійський (L. alpestris, 
Laurenti, 1768), гребінчастий (Triturus cristatus, Laurenti, 1768), кумки жовточерева (Bombina 
variegata, Linnaeus, 1758) та червоночерева (B. bombina, Linnaeus, 1761), ропуха звичайна 
(Bufo bufo, Linnaeus, 1758) і зелена (B. viridis, Laurenti, 1768), квакша звичайна (Hyla arborea, 
Linnaeus, 1758), часниця звичайна (Pelobates fuscus, Laurenti, 1768), жаби озерна (Pelophylax 
ridibundus, Pallas, 1771), ставкова (P. lessonae, Camerano, 1882), їстівна (P. kl. esculentus, 
Linnaeus, 1758), гостроморда (Rana arvalis, Nilsson, 1842), трав’яна (R. temporaria, Linnaeus, 
1758) і прудка (R. dalmatina, Bonaparte, 1840).  

Домінантними представниками батрахофауни території дослідження є жаба трав’яна, 
ставкова, ропуха звичайна. Субдомінантами є часниця звичайна, жаба озерна, гостроморда, 
їстівна, кумка червоночерева, тритон гребінчастий та квакша звичайна. Кумка жовточерева, 
тритон карпатський, звичайний, жаба прудка та саламандра характеризуються поодинокими 
знахідками. Найбільш рідкісними є тритон альпійський і ропуха зелена, їх не було виявлено 
нами під час проведення досліджень.  

Проведено дослідження морфометричної структури популяцій хвостатих амфібій – 
Salamandra salamandra, а також безхвостих – Bombina variegatа, Rana arvalis та Bufo bufo. 
Встановлено, що морфометрична мінливість досліджуваних видів незначна та коефіцієнт 
варіації невисокий. Досліджено, що для саламандри плямистої найбільшою варіабельністю 
характеризується параметр «довжина тіла» (L.): максимальна – 130 мм, мінімальна – 80 мм. 
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До варіабельних ознак кумки жовточеревої належать параметри «довжина тіла» (L.): 
максимальна – 60 мм, мінімальна – 28 мм (коефіцієнт варіації (Cv) не перевищує 4%), 
«довжина стегна» (F.): від 8 мм до 28 мм (Cv – 4%) та «довжина гомілки» (T.): від 13 мм до 28 
мм, до консервативних – «довжина та ширина паротид» (L. pr. та Lt. pr.). До варіабельних 
ознак жаби гостромордої належать параметри «довжина тіла» (L.): від 37 мм до 75 мм (Cv – 
2,5%), «довжина стегна» (F.): від 13 мм до 50 мм (Cv – 3,6%) та «довжина гомілки» (T.): від 18 
мм до 44 мм (Cv – 2,6%), до консервативних ознак належать параметри «довжина паротид та 
довжина ока» (L. pr. та L. o.). У ропухи сірої варіабельність виявлена для параметрів 
«довжина тіла» (L.): від 50 мм до 90 мм (Сv – 1,9%), «довжина голови» (L. c.): від 19 мм до 40 
мм (Сv – 2,3%), та «співвідношення довжини голови до довжини ока» (L. c./L. o.): від 38 мм 
до 44 мм (Сv – 10,9%), решта показників є відносно консервативними. 

Земноводні є важливими компонентами екосистем та індикаторами стану природного 
середовища, тому потребують захисту та охорони також і на території Галицького 
національного природного парку (Івано-Франківська область). 

 

Моніторинг заселеності штучних гніздівель дуплогнізними птахами на 
території ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» у 2019 році 

О. О. Ярис, О. І. Клименко, А. В. Колодка 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна, e-mail: lena.chebitko.95@ukr.net 

Monitoring of the occupation of artificial nesting birds of hollow nesting birds 
in the territory of the landscape park FELDMAN ECOPARK in 2019 

O. O. Yaris, O. I. Klimenko, A. V. Kolodka 
Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv, Ukraine  

Дотепер штучні гніздівлі (надалі ШГ) широко використовують для приваблення птахів у 
лісові насадження (Кратюк, 2014). Розвішування ШГ як альтернативних місць гніздування 
і тимчасових прихистків для птахів частково вирішує деякі проблеми «укомплектування» 
екологічних ніш (Лисачук, 2016). Моніторинг заселеності ШГ сприяє виявленню механізмів 
підтримування життєздатності популяцій дуплогнізних птахів (Чаплигіна, Бондарець, 2014, 
Кныш, 2015, Чаплигіна, Книш, Надточій та ін., 2019 ). 

На території ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК» у Дергачівському районі 
Харківської області переважає природний лісовий ценоз, який пересікають просіки, галявини та 
балки. Найбільш поширеною породою є дуб (Quércus róbur) та клен (Acer platanoides), липа (Tilia 
cordata). Наші дослідження на цій території тривають з 2017 року (Літвін, Могильна, Халепа, 
2018; Чебітько, Халепа, Іванчук-Ягодкін, 2019). Проект відбувався завдяки фінансовій підтримці 
фонду О.Фельдмана та спрямований на збереження популяцій комахоїдних птахів в Харківській 
області, а також на екологічне виховання молоді.  

Матеріалом для роботи є результати польових досліджень птахів, які гніздяться в ШГ: 
мухоловка білошия (Ficedula albicollis), синиця велика (Parus major), синиця блакитна (Cyanistes 
caeruleus), крутиголовка (Jynx torquilla), повзик (Sitta europaea), горихвістка звичайна (Phoenicurus 
phoenicurus), в умовах регіонального ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК». Основний 
польовий матеріал зібраний у квітні-липні 2019 р. на основі систематичних обстежень ШГ.  

Пік заселеності ШГ птахами припадав на ІІ декаду травня. Заселеність ШГ дуплогнізними 
птахами на ділянках дослідження зростала від 78,2% (n=46) «Шосе» до 90% (n=10) «Центральна 
алея» та 90% (n=40) «Екотропа». ШГ заселяли на першій тропі «Екотропа», а саме: Ficedula 
albicollis – 75%, Parus major – 19,4%, Cyanistes coeruleus – 2,7%, Jynx torquilla – 2,7%. На другій 
тропі «Центральна алея», зустрічалися: Ficedula albicollis – 44,4%, Parus major – 44,4% Sitta 
europaea – 11,1%; третя тропа «Шосе»: Ficedula albicollis – 83,3%, Parus major – 11,1%, Sitta 
europaea – 2,7%, Phoenicurus phoenicurus – 2,7%.  

Таким чином, у 2019 році у середньому на трьох ділянках в «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» 
заселено ШГ дуплогнізними птахами 84,4%. 

mailto:lena.chebitko.95@ukr.net


Zoocenosis–2019. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
X Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпро, ДНУ, 18–19.11.2019 р. 

 43 

 
 

 

STRUCTURE  
AND FUNCTION OF ECOSYSTEMS  

СТРУКТУРА  
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ 

СТРУКТУРА  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ 

Використання мікроорганізмів в переробці пластику як спосіб його 
утилізації 
Я. О. Бачинська  

 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна, Bachinska2301@gmail.com 

Using microorganisms in plastic recycling as a way of plastic utilization 
Y. О. Bachynska  

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University Kharkiv, Ukraine 

Виробництво пластику налічує близько 335 млн. тон на рік, і за прогнозами ці цифри 
будуть лише зростати (Hamid et al. 2018). За оцінками близько 8 -12 млн. тон пластику потрапляє в 
моря і океани щороку, а понад 50 трлн. виявлено в морях і океанах (Valavanidis, 2019). Пластмаси 
забруднюють гідросферу, літосферу і потрапляють в харчові ланцюги.  

Легкий, міцний, доступний та стійкий до пошкоджень пластик замінив безліч 
природних матеріалів. Доступність пластику та його стійкість до термічного й хімічного 
розкладу призводить до підвищеної утилізації пластику і його накопичення в навколишньому 
середовищі, що призводить до нової екологічної проблеми. Лише мала частка всіх цих 
відходів піддається переробці (піролізу, гідролізу, гліколізу, метанолізу). І тільки за останні 
10-15 років вчені знайшли способи утилізації пластику завдяки живим організмам. 

Японські дослідники з Кіотського університету технології та Університету Кейо брали 
проби з навколишнього середовища забрудненої ПЕТ (поліетилентерефталатом) і дослі-
джували їх на наявність мікроорганізмів, здатних до деформації ПЕТ-плівки. Так вони 
виявили новий вид, що отримав назву Ideonella sakaiensis (Yoshida et al., 2016) 201-F6, здатний 
майже повністю розкладати ПЕТ-плівку за 6 тижнів при температурі 30 °С. Бактерії 
здійснюють розкладання в два етапи. На першому етапі позаклітинний фермент ПЕТаза 
гідролізують полімер до моногідроксіетилового ефіру терефталевої кислоти. На наступному 
етапі за допомогою ферменту МЕТази утворюється терефталевая кислота та етиленгліколь 
(Yoshida et al. 2016).  

З грибів, здатних до розкладання пластику, ще є кілька прикладів. Pestalotiopsis 
microspora (Speg. G.C. Zhao & N. Li, 1880) демонструє властивість до утилізації полімеру, 
поліефіру, поліуретану, вважається, що за деградацію відповідальна гідролаза серину 
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(Russell et al. 2011). Здатним до утилізації поліуретану є Aspergillus tubingensis 
(Mosseray, 1934), він використовує свій міцелій і викликає розрив хімічних зв’язків і дегра-
дацію поверхні (Khan et al. 2017). Так Achroia grisella (Fabricius, 1794) здатна до споживання 
поліетилену (Chalup et al. 2017). І Plodia interpunctella руйнує поліетилен завдяки двом 
штамам Enterobacter asburiae YT1 і Bacillus sp. YP1 (Yang et al. 2014 року).  

Підводячи підсумки, можна сказати наступне, що перспективним напрямком в утилізації 
пластику та інших полімерних матеріалів є використання різних видів мікроорганізмів, які мають 
ферменти, здатні викликати його деформації, деградації та розкладання. 

 

Використання біосенсорів у створенні інноваційної методики визначення 
фіто-санітарного стану дерев 

К. К. Голобородько, А. А. Алексєєва, І. А. Іванько, А. В. Холодов 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, goloborodko@ua.fm 

The use of biosensors in the creation of innovative methods for determining the 
phytosanitary status of trees 

K. K. Нoloborodko, A. A. Alekseeva, I. A. Ivanko, A. V. Kholodov 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, goloborodko@ua.fm 

У степовій зоні України деревна рослинність знаходиться в екологічній не 
відповідності фізико-географічним умовам та постійно відчуває значний антропогенний тиск. 
Така ситуація відбивається на стійкості кожного дерева до його оточуючого середовища. 
В цих умовах виняткового значення набуває експресне оцінювання фізіологічного стану 
дерева. На сьогодні одним з інноваційних методів спостережень за станом рослин є метод 
вимірювання індукції флуоресценції хлорофілу (ІФХ), який на сучасному етапі можна 
впроваджувати завдяки використанню біосенсорів. Метод ІФХ дозволяє визначити загальний 
стан рослини в експресному режимі за допомогою оцінки основного процесу життєдіяльності 
рослин – фотосинтезу (Антонова та ін., 2017). Аналіз параметрів флуоресценції хлорофілу 
є потужним та ефективним інструментом визначення дії різноманітних екологічних чинників 
на рослинні організми. 

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України створено портативний 
прилад родини «Флоратест» (спектральний діапазон вимірювання інтенсивності 
флуоресценції від 670 до 770 нм) (Антонова, Ковирьова, 2016). Аналіз досвіду використання 
подібних біосенсорів свідчить, що діагностика стану дерев на базі кривих ІФХ ускладнена через 
значну залежність стану рослин від факторів навколишнього середовища та природної варіації, що 
притаманна біологічним об’єктам. Отже, для його використання необхідно розробити методику 
випробувань на деревних рослинах під дією різноманітних стресових факторів.  

Нами проведено тестування можливостей приладу «Флоратест» для експресного 
визначення інтенсивності флуоресценції хлорофілу (ІФХ) різних видів дерев (автохтонні 
види: дуб, клен, липа, тополя; інтродуковані види: робінія, гіркокаштан, платан, айлант). 
В умовах міських зелених зон (парки м. Дніпро) та природоохоронної території (природний 
заповідник Дніпровсько-Орільський) проведено експериментальне вимірювання 
«Флоратестом» ІФХ для оцінки впливу різних фіто-санітарних ушкоджень листкової 
поверхні. З’ясована залежність ІФХ від накопичення важких металів у тканинах листка, 
а також вплив хвороб и шкідників деревної рослинності на ІФХ.  
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Інвазійні лускокрилі у фауні НПП «Великий Луг» 
К. К. Голобородько, Ю. М. Крайник*, В. О. Махіна**, О. В. Селютіна  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, goloborodko@ua.fm 

*Національний природний парк «Великий Луг», м. Дніпрорудне, Україна, ykraynik@ukr.net 
**Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський», м. Дніпро, Україна, veronika.afanaseva@gmail.com 

Invasive butterflies in the fauna of the National Nature Park «Grand 
Meadow» 

K. K. Нoloborodko, Yu. М. Krajnik*, V. O. Makhina **, O. V. Selyutina 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, goloborodko@ua.fm 

*«Grand Meadow» National Nature Park, Dniprorudne, Ukraine, ykraynik@ukr.net 
**«Dneprovsko-Orilsky» Nature Reserve, Dnipro, Ukraine, veronika.afanaseva@gmail.com 

Великий Луг є унікальним природним комплексом, який має велике біогеографічне, 
екологічне, природоохоронне, історичне та рекреаційне значення 
(Голобородько, Махіна, 2013). Тільки у 2006 р. у цій місцевості було утворено національний 
природний парк «Великий Луг». Першорядною задачею функціонування цього 
природоохоронного об’єкту є інвентаризація його біологічних ресурсів. Особливе місце серед 
біоти парку посідають представники ряду лускокрилих (Lepidoptera), адже вони відіграють 
провідну роль в існуванні місцевих фітоценозів, бо є активними запилювачами. Окрім питань 
охорони рідкісних і зникаючих видів, в останні роки гостро постає проблема перебування на 
території НПП інвазійних видів, які своєю життєдіяльність чинять суттєвий, а інколи 
й катастрофічний (Голобородько, Селютіна, 2016), вплив на місцеві екосистеми. 

Станом на 2019 р. в межах території НПП «Великий Луг» зареєстровано 8 інвазійних 
видів лускокрилих: Parectopa robiniella (Clemens, 1863), Phyllonorycter robiniella (Clemens, 
1859), Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986, Plodia interpunctella (Hübner, [1813]), 
Cydalima perspectalis (Walker, 1859), Hyphantria cunea (Drury, 1773), Tarachidia candefacta 
(Hübner, 1831), Hyles hippophaes (Esper, 1789). Поява майже всіх, за виключенням 
P. interpunctella та H. cunea, пов’язана із процесами інтродукції та акліматизації переважно 
деревних рослин. Всі перелічені види реєструються щорічно, чисельність їх стабільна 
і за виключенням білоакацієвих мінерів (Parectopa robiniella та Phyllonorycter robiniella), 
тренду до збільшення не спостерігається. За всю історію існування НПП лише у 2016 р. на 
території природного комплексу «о-ви Великі Кучугури» було зареєстровано спалах 
чисельності Hyphantria cunea. 

 

Агротехніка вирощування Saintpaulia H.Wendl.  
в умовах ботанічного саду ДНУ  

І. Л. Домницька, Т. О.Наумова, Р. Є. Єфанов, Ю. В. Лихолат  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, siringa65@gmail.com 

Methods of protection and prophylaxis for agricultural cultivation of 
Saintpaulia H.Wendl. 

I. L. Domnytska, T. O. Naumova, R. E. Efanov, Y. V. Lykholat 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine 

Серед декоративних рослин закритого ґрунту чинне місце посідає сенполія, 
узамбарська фіалка (Saintpaulia, 1893), яка походить із тропічних районів Центральної 
та Східної Африки. Серед представників шкідників фіалок найбільш поширені цикламеновий 
і павутинний кліщ та трипси. Кліщі харчуються соком квіток і молодих листків. Від цього 
ушкоджується точка зростання розетки, листя в центрі розетки не росте, деформується, стає 
жорстким і сильно опушеним, квітки дрібнішають і спотворюються. Трипси ушкоджують 
пиляки квіток, висмоктують соки з листя, при цьому інфікують рослини різними вірусами.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Deschka&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimic&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_H%C3%BCbner
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Walker_(entomologist)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1773
https://www.researchgate.net/publication/232670321_The_Introduction_Establishment_and_Spread_of_the_Olive-Shaded_Bird-Dropping_Moth_Tarachidia_candefacta_Hubner_1831_Lepidoptera_Noctuidae_in_Southern_Russiaand_the_Ukraine
https://www.researchgate.net/publication/232670321_The_Introduction_Establishment_and_Spread_of_the_Olive-Shaded_Bird-Dropping_Moth_Tarachidia_candefacta_Hubner_1831_Lepidoptera_Noctuidae_in_Southern_Russiaand_the_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenius_Johann_Christoph_Esper
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Враховуючи значний збиток від даних шкідників, як правило використовують хімічні 
методи боротьби. Вони діють швидко і ефективно, але погано впливають на здоров’я 
співробітників теплиць та викликають звикання у комах. Тому в умовах ботанічного саду 
Дніпровського національного університету нами проведені досліди щодо використання для 
боротьби зі шкідниками біологічного захисту, зокрема клопа Macrolophus caliginosus Wagner. 
Ентомофагів випускають ввечері або вранці, у цей період вікна теплиці повинні бути закриті. 
Кожну банку відкривають безпосередньо поблизу культури , на якій вони повинні оселитися. 
Ці особини розміщують в нижній частині рослини таким чином, щоб хижаки могли злетіть 
і сісти на листках. Бажано у початковий період рослини накривати агроволокном, до 
утворення стійкої популяціі ентомофагів. Враховуючи, що площа теплиці експозиційної 
оранжереї складала 580 м2 використовували 20 точок заселення клопа. При цьому норми 
ентомофагів для профілактики та боротьби з шкідниками різняться. Для боротьби з трипсами 
використовують хижі кліщі – Amblyseius swirskii Athias-Henriot та Ambluseius cucumeris Sachets.  

Враховуючи , що A. swirskii не має діапаузи, його можна використовувати у зимовий 
період , він стійкий до високих температур. Хижі кліщі використовуються для боротьби 
із шкідниками фіалок впродовж усього року. Широкий кормовий спектр робить цих 
ентомофагів корисними для усієї колекції рослин захищеного грунту. Оскільки сенполії 
вкриті густим опушенням, для їх захисту краще використовувати. 

Таким чином, біозахист Saintpaulia з використанням Macrolophus caliginosus, Amblyseius 
swirskii та Ambluseius cucumeris є перспективним напрямком в умовах захищеного грунту. 

 

Сучасні тенденції екологічної освіти студентів(з досвіду роботи) 
О. Е. Ємельяненко, Г. К. Ніковська  

Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури, Дніпро, Україна, yaroslav2027chumak@gmail.com 

Current trends in students’ environmental education (work experience) 
O. E. Yemelyanenko, G. K. Nikovska 

Dnipro College of Railway Transport and Transportation Infrastructure, Dnipro, Ukraine, yaroslav2027chumak@gmail.com 

В сучасних умовах відповідно до Державного стандарту в навчальні заклади повинні 
втілювати модель цілісної, природовідповідної особистістю розвивальної освіти. Основною 
метою екологічної освіти з формування екологічної культури окремих осіб і суспільства 
в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення 
і свідомості, що ґрунтується на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. 
Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної системи 
освіти, і з іншого боку, виконує інтегративну роль у всій системі освіти. Цю мету ми 
досягаємо поетапно шляхом вирішення освітніх і виховних завдань та вдосконаленням 
практичної діяльності: 

− дати студентам поняття про цілісний процес розвитку знань, що охоплюють неживу і 
живу природу та людину як частину природи; 

− обумовити засвоєння студентами основ природничо-наукових знань, (системи 
загальних та часткових закономірностей природи) на кожному етапі навчання як основи 
цілісності знань про природу; підвищити науковий рівень знань про природу; 

− формування у студентів природничу картину світу, на всіх етапах навчання; вміння і 
навички використання досягнень природничих наук, що є необхідною умовою адаптації 
людини до оточуючого середовища і досягнень раціонального природовикористання; 

− створити психолого-педагогічні умови для розвитку у студентів інтелекту, здатного 
до прогнозування подій, та ефективного функціонування в технологізованому суспільстві; 

− формувати у студентів системний структурний, модельний, імовірнисний підходи по 
пояснення дійсності; 

− екологічне виховання студентів на всіх етапах навчання; 
− формувати у студентів цілісного ставлення до природи, до наукових знань. 

mailto:yaroslav2027chumak@gmail.com
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В Дніпропетровському коледжі склалась система морально-духовного та екологічного 
виховання студентів під керівництвом викладачів хімії та біології О.Є. Ємельяненко 
та Г.К. Ніковської, девізом якої є «Від екології природи – до екології душі». 

 

Екологічна диференціація рослин –запорука стабільного існування 
трав’яно-чагарничкового ярусу 

І. М. Коваленко 
Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна, kovalenko_977@ukr.net 

Ecological differentiation of plants - pledge of stable existence of a grass-shrub 
layer 

І. М.Kovalenko 
Sumy National Agrarian University 

Екологічні функції лісів поширюються далеко за їх межі. Вони впливають на всі інші 
екосистеми планети. Так, А.П. Травлєєв і Н.С. Бєлова (2008) показали особливу екологічну 
значимість лісів в степовій зоні України. 

У лісах фітоценогенез протікає особливо складно через багатоярусну структуру 
й наявність у складі флори рослин різних життєвих форм. Важливу роль при цьому відіграють 
рослини трав’яно-чагарничкового ярусу, так як вони не тільки формують самостійний ярус, 
а й визначають процес відновлення лісоутворюючих деревних порід.  

Прийнято вважати, що склад фітоценозів багато в чому визначається 
взаємовідносинами між видами рослин, що в ньому зростають, а самі взаємини зводяться 
до конкуренції, нейтралізму або взаємного сприяння. При цьому конкуренції, відповідно 
до принципу конкурентного виключення Гаузе, відводиться вирішальна роль, оскільки 
важливою особливістю всіх зелених рослин є схожість у споживаних ресурсах – це світло, 
вуглекислий газ повітря, вода і елементи мінерального живлення.  

Запропоновано багато теоретичних схем і моделей для пояснення взаємовідносин 
рослин у фітоценозах. Зазвичай вважається, що механізм, який пом’якшує конкуренцію між 
видами рослин одного фітоценозу – це диференціація за екологічними нішами 
(Міркін, Наумова, 2012). Але А.М. Гіляров (2002), розглядаючи лотерейні моделі, дійшов 
висновку, що «умова тривалого співіснування конкуруючих видів – не відмінність їх ніш, 
а схожість». Пропонувалася і «модель каруселі», згідно з якою одну і ту ж нішу можуть 
по черзі займати різні види рослин. В основному всі такі моделі будуються на загальних 
еколого-біологічних судженнях. Актуальним завданням є встановлення фактично працюючих 
механізмів співіснування видів рослин. 

Основну роль у підтримці стабільності рослинних угруповань відіграють 
структуроутворюючі, або ключові види. У лісах це лісоутворюючі деревні породи і види 
рослин трав’яно-чагарничкового ярусу, що мають високу різноманітність і частоту трапляння. 
Проаналізувавши за допомогою дискримінантного і кластерного аналізу 50 видів рослин 
нижніх ярусів лісів Північного Сходу України дійшли висновку, що константні види рослин 
з високою частотою трапляння мають достовірну екологічну диференціацію. Екологічну 
диференціацію, як основний механізм підтримання співіснування видів у трав’яно-
чагарничковому покриві широколистяних, змішаних і хвойних лісах на Північному Сході 
України підтверджують і результати дискримінантного аналізу. 
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Стан та захист від шкідників представників роду Tilia L.  
в умовах Степового Придніпров’я 

Ю. В. Лихолат, А. А. Алексєєва, Є. С. Бородай, Н. О. Хромих, Т. Ю. Лихолат, 
О. М. Колінько, С. В. Карпенко  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, fr2008@ukr.net 

Status and protection against pests of the genus Tilia L. 
 in the conditions of the Steppe Dnieper  

Yu. V. Lykholat, N. O. Khromykh, A. A. Alexeeva, T.Yu. Lykholat, Ye. S. Borodai, 
O. M. Kolinko, S. V. Karpenko 

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine  

При створенні штучних лісових насаджень в умовах Степового Придніпров’я 
представники роду Tilia L.: Tilia platyphyllos Scopoli, 1771, Tilia cordata P. Miller, 1768 – це 
незамінні компоненти. Зокрема, в умовах міської забудови липи широко використовуються 
для створення паркових та лісопаркових фітоценозів, в групових та поодиноких посадках, 
в озелененні площ, проспектів, бульварів. Тому доцільним є вивчення ступеню ураження 
шкідниками роду Tilia L., методів захисту та профілактики.  

Небезпечним шкідником представників роду Tilia є каліфорнійська щитівка 
Quadraspidiotus perniciosus, Comstock, 1881. Виявлено, що масове заселення щитівкою 
представників роду Tilia в насадженнях вулиць, скверів та парків призводить до ослаблення 
рослинного організму: підвищується інтенсивність дихання, знижується інтенсивність 
фотосинтезу, порушується процес водного обміну та ін. Продукти життєдіяльності шкідників 
сприяють утворенню липкої поверхні, на яку осідають викиди промислових підприємств та 
автотранспорту, що є однією з причин передчасної дефоліації.  

Рослини, що зростають солітерно, вражаються хворобами меншою мірою, 
ніж у рядових та групових посадках. Різні види пошкоджень деревних рослин знижують не 
лише їх стійкість, а й декоративність, що призводить до зниження їх санітарно-гігієнічної, 
медико-екологічної, рекреаційної, архітектурної, структурно-планувальної, декоративно-
художньої, громадсько-культурної функції. 

Застосовують такі методи профілактики: нагляд за появою і поширенням шкідників 
і хвороб, карантин рослин, лісогосподарський, біологічний, фізико-механічний, хімічний, 
а останнім часом також генетичний та інтегрований (поєднання хімічних і біологічних 
методів). Застосування інтегрованого методу сприяє підтриманню на низькому рівні 
чисельності популяції шкідників за допомогою природних регуляторів і спеціальних 
лісозахисних заходів, що дозволяє підтримувати лісоутворюючі рослини в належному стані. 
 

The role of museum collections in mathematic biodiversity modelling 
A. Yu. Maliuk 

National Museum of Natural History NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, a.maljuk@gmail.com 

Several methods, approaches, and techniques are used in studies on biodiversity’s 
development. One of the modern methods is mathematic modelling, which allows to solve such 
important issues as long-term ecological predictions, abundance prognoses for rare and endangered 
species, and, as a consequence, to develop optimal strategies for species conservation. 

Modelling in biology has been actively developing since the middle of the 20th century along 
with the evolution of computer technologies. Multivariate analysis of data on climate, relief, and 
other factors allowed developing models of changes in natural landscapes, which largely influence 
species composition, age structure, and spatial distribution of biota.  

Noteworthy that large databases compiled during several decades are usually used in 
mathematic modelling, while natural history collections as data source of spatiotemporal distribution 
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of biota are almost fully neglected. However, museum collections have not only scientific 
importance but also allow to look into the past and to analyse the dynamics of species distribution for 
a period more than a hundred years. Including collection data to other data sources used in 
mathematic biodiversity modelling allows obtaining a more reliable and more realistic model of 
biota’s development.  

Of course, there are some disadvantages of using museum collections in biodiversity modelling. In 
particular, collection materials are often gathered only from several distinct locations selected by the 
collectors, but rarely from the entire geographic range of the species. Therefore, to obtain a realistic picture 
of distribution of a species for a given period sometimes might be quite complicated. However, this issue 
might be resolved if compile collection data from several museums. 

Databases of natural history museums and research institutions include millions of verified 
records on occurrence of species in a given area and time that can be used in analyses. Therefore, 
besides the existing disadvantages, natural history collections have a great potential in mathematic 
biodiversity modelling.  

 

Відходоутворення і сміттезвалища – фактор зміни біорізноманіття у 
екосистемах 

І. Я. Мисковець *, О. І. Мисковець**  
*Луцький національний технічний університет, Луцьк,Україна, e@lntu.edu.ua 

 ** Східноєвропейський національний університет ім.Лесі.Українки, Луцьк, Україна 

Waste formation and landfills – as a factor of a change in biovariety in 
ecosystem  

І. Ya. Myskovets *, O. I. Myskovets**  
* Lutsk National Technical University, Lutsk,Ukraine 

** Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk,Ukraine 

At the end of the twentieth century, problems of environmental protection and the rational use 
of natural resources came to be a priority. The present stage of civilization’s development has raised 
the problems that were caused by population growth on the globe, the contradictions between 
traditional economy and the increasing pace of natural resources use, industrial waste pollution and 
limited opportunities to neutralize them. As it was mentioned above, it does not contribute to the 
further scientific and technological progress of mankind, but it becomes a threat to its existence. 

Due to the development of ecology and dissemination of ecological awareness among the 
population, it is clear that mankind is an integral part of the biosphere, but the conquest of nature, the 
uncontrolled use of its resources and pollution - it brings to a dead end in the progress of civilization 
and in the evolution of man himself. Therefore, the most important condition for the evolution of 
mankind is a caring attitude to nature with its biodiversity, comprehensive care for the rational use and 
restoration of natural resources, conservation of a favorable environment (Myskovets I.Ya., 2013) 

There was a qualitative leap in the relationship between society and nature when, as a result 
of the sharp increase in population, intensive industrialization and urbanization of our planet, 
economic burdens began to exceed the ability of ecological systems to self-purify and regenerate. As 
a result it led to disruption of the natural cycle of substances in the biosphere, threatening the health 
of mankind. An environmental problem occurs in actually every field of material production and is 
relevant to all regions of the earth. Many do not understand the close relationship between human 
economic activity and the state of the environment. That is why, the daily environmental education 
should help mankind to learn basic eco knowledge and ethical norms and values, as well as the 
relationships and healthy lifestyles that are so necessary for the sustainable improving of nature and 
society. The human impact on biodiversity changes in ecosystems has taken on a threatening scale. 
We are often told about environmental hazards and we still believe that we have enough time to deal 
with it. Thus, the nature conservation is the task of our century, a problem that has become a social 
one (Konstantynov V.M., 2010) 
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Ecological and economic efficiency of rational usage and protection 
of water resources potential 
Ya. O. Molchak*, O. I. Myskovets**  
* Lutsk National Technical University, Lutsk,Ukraine 

** Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine 

Еколого-економічна ефективність раціонального використання і охорони 
водноресурсного потенціалу 

Я. О. Мольчак*, О. І. Мисковець** 
 *Луцький національний технічний університет, Луцьк,Україна, e@lntu.edu.ua 

**Східноєвропейський національний університет ім.Лесі.Українки, Луцьк, Україна 

One of the priority areas of Ukraine’s national security is to provide environmentally and 
technogenically safe living conditions for citizens and society, to preserve the environment 
and to provide rational use of water resources. 

Further development of social production and improvement of its efficiency is inextricably 
linked with the implementation of measures for the rational use, protection and reproduction of all 
natural resources. Although there are manufacturing which are provided with modern facilities 
in Ukraine, but the major equipment of the industry is obsolete, requiring reconstruction 
or replacement. It also regards to the complexes of water supply systems that are an integral part in 
ensuring manufacturing processes and livelihoods of the population. Herewith, the purpose of 
water protection measures is not only to eliminate negative phenomena, but also of its prevention. 
This problem is caused by exacerbation of water scarcity, increase of its pollution, aggravating 
influence of water factor on development and location of industrial production. The ecological and 
the economic efficiency of the use of water resources depends on many criteria, but the most 
significant effects are the various pollutants that enter the basins and lead to the qualitative 
depletion of water resources. The main pollutants are the wastewater of enterprises, municipal 
services, surface runoff from the territories of cities, industrial enterprises, agricultural lands, 
livestock complexes. (Bastrov А.С.,1986) 

The organization of rational water usage requires the development of scientifically 
grounded standards that would allow the determination of quality of water, limits of permissible 
emissions of harmful substances by enterprises, etc., as well as rules of civil, state and criminal 
law. (Molchak Ya.О.,2007) 

As it was mentioned above, in order to determine the magnitude of the economic and 
environmental impact from the implementation of new equipment and technology etc. in the terms 
of present pollution – the main task is to determine the optimal flow of funds, recommendations, 
methodological developments, for the reconstruction and technical conversion of existing 
treatment facilities. 
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Видове різноманіття фітопланктону Запорізького водосховища у 
весняний період 

Ю. В. Ніколенко*, О. В.Федоненко* *  
* Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро, Україна, jul.nikolenko@gmail.com 

** Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро, Україна, hydro‐dnu@mail.ru 

Species diversity of phytoplankton in the Zaporizhzhya reservoir in spring 
Yu. V. Nikolenko *, O. V.Fedonenko *  

* Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, jul.nikolenko@gmail.com 

** Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, hydro-dnu@mail.ru 

Фітопланктон як досить чутливий індикатор екологічного стану відіграє важливу роль 
у моніторингу водойм і є основою біорізноманіття водних екосистем. Дослідження 
різноманіття водоростевих угруповань планктону, дозволяє характеризувати якість водного 
середовища та інтегровано оцінювати екологічний стан гідроекосистем 
(Кравцова, 2017; Щербак, 2003). 

Метою роботи було вивчити особливості різноманіття фітопланктону Запорізького 
водосховища у весняний період. 

Дослідження проводилася весною 2019 року на трьох точках в межах Запорізького 
водосховища: Самарська затока, о. Монастирський та с. Військове, згідно загальноприйнятих 
гідробіологічних методик. 

Серед основних таксономічних груп видове різноманіття фітопланктону визначали 
зелені (43%), діатомові (36%) та синьо-зелені (14%) водорості, в меншій мірі – хризофітові (7%).  

Найбільша кількість видів фітопланктону зафіксована в районі о. Монастирський, 
найменша – в Самарській затоці, що зумовлено підвищеною антропогенною діяльністю, 
яка позначається на якості води затоки і як наслідок призводить до зменшення біорізноманіття.  

Оцінка інформаційного різноманіття була зроблена за індексом Шеннона, 
розрахованим за біомасою та чисельністю фітопланктону, основу якої становили синьо-зелені 
водорості. Середні його значення сягали відповідно 0,58 біт/екз та 1,17 біт/екз, що вказує 
на переважання монодомінантної структури фітопланктону. 

Найчастіше зустрічалися в альгологічних пробах: Microcystis aeroginosa (Kützing,1846), 
Aphanizomenon flos-aque (Bornet,1886) , Anabena sp. (Klebahn, 1895) 

Отже, в досліджуваний період фітопланктон Запорізького водосховища за числом 
видових таксонів характеризується як зелено-діатомово-синьо-зелений. Основу чисельності 
та біомаси формують представники синьо-зелених водоростей.  

 

Особливості розкладання трупів тварин у різних біотопах 
урбоекосистем міста Дніпрó 

О. Є. Пахомов, М. В. Макайда, М. В. Шульман 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпрó, Україна, marishu@ukr.net 

Features of animals corpses decomposition in different habitats 
in urban ecosystems of Dnipró city 

O. Pakhomov, M. Makaida, M. Shulman 
Oles Honchar Dnipró National University, Dnipró, Ukraine 

Процеси розкладання трупів тварин є невід’ємною частиною функціонування 
екосистем. Ентомонекрофауна є важливим компонентом будь-якої екосистеми і є ключовим 
фактором утилізації некроорганіки. Формування та існування урбоекосистем пов’язано 
зі значними змінами в колообігу речовин, перш за все, через дію антропогенного фактору. 
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Отже, загальне вивчення урбоекосистем потрібно починати з окремих її частин, серед яких 
утилізація трупів знаходиться не на останньому місці. 

Були досліджені три пробні ділянки урбоекосистем, які знаходяться на території 
м. Дніпро (парк імені Ю. Гагаріна, урочище Тонельна Балка та коса Гребного каналу 
на житловому масиві Перемога). Всі ці локації мають різні біолого-екологічні характеристики 
і дають можливість дослідити вплив певного техногенного навантаження 
на ентомонекрофільний комплекс.  

Дослідження проводилося протягом 21 доби (червень 2019 року) до повного 
розкладання м’яких тканин трупів. Як приманки використовувалися свіжі трупи кроликів 
вагою до 1кг. Протягом досліджень було зібрано 228 представників ентомонекрофауни. За час 
проведення експерименту фіксувалися всі сукцесійні зміни розкладання та утилізації 
некроорганіки. Були відібрані проби ґрунту до та після експерименту для подальшого 
вивчення зміни хімічного складу ґрунту під час розкладання трупів. Слід зазначити, 
що в період проведення експериментів, спостерігалося підвищення температури 
атмосферного повітря до +33…+36 ⁰С і тривала засуха. 

Аналіз отриманих даних показав значну різницю між процесами розкладання трупів 
кроликів на дослідних ділянках. Найбільше різноманіття ентомонекрофауни спостерігалося 
в Тонельній Балці, де розкладання найбільш нагадувало аналогічний процес в умовно чистих 
зонах. Це пов’язано з тим, що балка віддалена від дії техногенних факторів, але знаходиться 
під рекреаційним впливом. Фауна некрофільних комах ділянки парку ім. Ю. Гагаріна 
відрізнялася найнижчою чисельністю, що пов’язано з великою сегментованістю даної зеленої 
зони, яка впливає на життєдіяльність жуків-мертвоїдів. Значну роль у цьому процесі можуть 
відігравати численні стихійні звалища ‒ джерело альтернативної їжі для представників 
ентомонекрокомплекса. Ентомонекрофауна коси Гребного каналу виявилася чисельною, 
але її видове різноманіття було найнижчим. Вірогідно, це пов’язано з тим, що коса є суцільно 
штучною екосистемою, яка має слабкі трофічні зв’язки і низькі показники біорізноманіття. 

Таким чином, процес розкладання трупів кроликів протікає найактивніше у біотопах 
Тонельної Балки, де спостерігається найбільше різноманіття ентомонекрофільного комплексу, 
що сприяє активній утилізації некроорганіки.  

 

Катіонообмінні властивості чорноземів звичайних 
на прикладі ґрунтів Присамар’я Дніпровського 

В. С. Приварников, О. В. Котович 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, vprivarnikov@gmail.com 

Cation-exchange properties of ordinary chernozems 
on the example of the soils of Prisamarye Dneprovskoe 

V. S.Privarnikov, O. V. Kotovich 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro 

Катіонообмінні властивості ґрунтів обумовлюють кореневе живлення рослин, а також 
є важливою діагностичною ознакою яку використовують при характеристиці ступеню виразу 
ґрунтових процесів: ступінь солонцюватості ґрунтів, ступень насиченості ґрунтів основами і т.ін.  

Зміни катіонообмінних властивостей ґрунтів можуть бути викликані у тому числі іригацією 
мінералізованими водами. Поточні та віддаленні наслідки зрошення являють собою практичний та 
науковій інтерес. Дослідження у цьому напрямку є частиною фонового, базового або кризового 
моніторингів який останнім часом є особливо актуальним для ґрунтів, що використовуються у 
сільськогосподарському виробництві.  

Однією зі складових ґрунтового моніторингу є порівняльна оцінка цілинних ґрунтів та 
ґрунтів які зазнали певного антропогенного впливу. З цією метою нами були досліджені 
катіоноомінні властивості чорноземів звичайних на степовій цілині поблизу науково-навчального 
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центру «Присамарський біогеоценологічний стаціонар ім.. О.Л. Бельгарда» який знаходиться у 
Новомосковському р-ні, Дніпропетровській обл. 

Проведенні дослідження показали, що ґрунти степової цілини мають поглинальний 
комплекс, насичений основами – 94,5% у верхній частині профілю, що характерно для ґрунтів 
степового плакору. Ємність поглинання у верхній частині органогенного горизонту становить 
31,41 ммоль/100 г, що набагато більше, ніж у материнській породі – 15,84 ммоль/100 г. У цілому 
таке співвідношення відповідає розподілу органічної речовини вздовж ґрунтового профілю. Разом 
з тим у органогенних горизонтах є незначна кількість калію – 0,67 ммоль/100 г. Це може бути 
наслідком впливу біоти (підстилки) та материнської породи.  

Домінуючим катіоном для ґрунтів степових цілини є кальцій – 55,1%. Його вміст 
прогресивно збільшується з гори до нижньої частини профілю до 59,5% у материнської породі. 
Решта складу обмінних катіонів включає обмінні магній та калій. Обмінні водень та алюміній, 
відсутні. Гідролітична кислотність максимальна у верхній частині гумусового горизонту – 1,4 
ммоль/100 г і прогресивно зменшується до 0,49 ммоль/100 г у материнській породі, що цілком 
узгоджується з розподілом карбонатів вздовж ґрунтового профілю.  

 

Особливості формування гранулометричного складу чорноземів 
звичайних степової цілини та орних грунтів 

С. К. Соболева, О. В. Котович 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, newc1947@gmail.com 

Peculiarities of formation of the granulometric composition of the black earths 
of the common stain purchase and arable soils 

S. K. Soboleva, O. V. Kotovich 
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro 

Гранулометричний склад ґрунту є однією з найважливіших характеристик, від якої 
залежать його фізичні, фізико-хімічні та хімічні властивості. Зміна гранулометричного складу 
ґрунту може бути викликана довготривалим використанням його у виробництві, поширенням 
та розвитком ерозійних процесів, інтенсивної меліорацією і т.ін. Вплив антропогенних факторів 
на зміни фізичних властивостей ґрунтів висвітлено у багатьох наукових працях вітчизняних 
та іноземних дослідників. Разом з тим місцеві особливості ґрунтоутворення та специфіка 
обробітку ґрунтів сприяють формуванню специфічної диференціації ґрунтового профілю з 
відповідним розподілом різних за розміром фракцій ґрунту вздовж ґрунтового профілю.  

Для порівняльної характеристики природних ґрунтів та ґрунтів, що використовуються 
під вирощування просапних та зернових культур, а також знаходились під впливом тривалої 
іригації ми обрали степову цілину з чорноземом звичайним непорушеного стану та ґрунти, 
що тривалий час використовувались у сільськогосподарському виробництві. Для визначення 
гранулометричного складу використовували метод піпетки відповідно до ДСТУ 4730:2007. 

Проведені дослідження показали певні відмінності на рівні розряду. Так з урахуванням 
співвідношенням піщаних та пилуватих часточок у верхньому гумусовому горизонті обидва 
ґрунти класифікуються як важка глина. Але з урахуванням окремого вмісту пилуватих 
та мулистих часточок відмічається певна розбіжність. У ґрунтах з степової цілини серед фракцій 
за відсотковим співвідношенням переважають фракції пилу (< 0,01 мм) та піску (> 0,01 мм) 
відповідно 88,8 та 7,3%. Для орних ґрунтів характерно відсоткове збільшення більш дрібної 
фракції – мулу (> 0,001 мм) до 7,5%, порівняно з ґрунтами степової цілини – 3,9%. 
Співвідношення мулистих і піщаних часточок складає 7,5 та 4,2% відповідно.  

З урахуванням співвідношення всіх ґрунтових фракції за трьохчленною класифікацією 
назва ґрунтів за гранулометричним складом: ґрунти степової цілини – піщано-пилувата важка 
глина; орні ґрунти – мулувато-пилувата важка глина. Можна припустити, що збільшення частки 
мулуватих часточок у орних ґрунтах є наслідком комплексного впливу механічної обробки та 
зрошення.  

mailto:newc1947@gmail.com


Zoocenosis–2019. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The X International Conference. Ukraine, Dnipro, DNU, 18–19.11.2019  

 54 

Cadmium cytotoxicity impairs metabolic energy production and  
glial cytoskeleton stability 

V. Nedzvetsky*, **, M. Kirici**, V. Gasso*, E. Sukharenko***,  
S. Yermolenko*, A. Hahut*, I. Hasso* 

*Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, nedzvetskyvictor@ukr.net 

**Bingöl University, Bingöl, Turkey, mahinurkirici@bingol.edu.tr 

***Kerch State Marine Technology University, Kerch, Ukraine 

Cadmium is recognized as extremely cytotoxic heavy metal. Cd is ubiquitous pollutant 
and is released into the environment from industrial and agricultural sources. For the last decades 
the toxic effect of Cd studied in details, especially in liver and kidney. Cd toxicity in neural tissue 
cells remains insufficiently studied and presented in a limited number of papers. Cd exposure may 
initiate irreversible damages in brain. Recently, there were shown that Cd can accumulate in glial 
cells and induce glial suppression. Considering that the glial cells are key components to protect 
the viability and functions of neurons, both chronic and acute Cd exposure can contribute to neuronal 
system disorders. Moreover, aging human subpopulations were determined as sensitive to Cd 
exposure. Thus, Cd toxicity may be at least partially involved in CNS disorders as well as 
in a progress of cognitive impairment. The mechanism of initiation of Cd-induced complications 
may be concerned with an oxidative stress generation in glial cells. Astrocytes are multifunctional 
cells, which maintain brain homeostasis via providing neuron viability and defending it against 
cytotoxic injury. Cytoskeleton of eukaryotic cells takes part in number of vital processes, 
and in cellular response to metal ions exposure as well. Cytotoxic effects of Cd on glial cytoskeleton 
rearrangement remain unknown. Considering vital role of cytoskeleton in cellular response to toxic 
compounds exposure, astrocyte intermediate filaments could be important target for Cd affects. 

The aim of work was to elucidate the induction of cytoskeleton metabolic energy changes 
by low dose of Cd in primary astrocyte cell culture. Rat astrocyte cell culture was treated 24 hours 
with cadmium chloride (CdCl2) in a dose of 5 μM. Cell viability, ROS production, GFAP 
and glucose-6-phosphate-dehydrohenase (G6PD) expression were studied. 

Astrocyte viability was non-statistically suppressed with 5 μM Cd exposure. Contrary, Cd 
exposure provoked statistical ROS generation. Obtained results demonstrated depletion of GFAP and 
G6PD in primary rat astrocytes treated with Cd. However, lower then 5 µM Cd exposure induced 
insignificant decrease of GFAP and a few decreases of G6PD expression. Despite these results, the low 
doses of Cd initiated dose-depended upregulation of transcriptional factor NF-kB p65 expression. 

Data obtained support that 5 μM Cd can induce cytotoxicity in astrocytes that accompanied 
with a drop of cell viability, the depletion of cytoskeleton, glycolysis and metabolic energy 
inhibition. Thus, neurotoxic effect of CD could directly affect the astrocyte cytoskeleton 
and metabolic energy production. 

 

Балковi системи міста Днiпро як рефугiуми та екокоридори  
для герпетофауни 

А. М. Гагут, І. О. Євтушенко, І. О. Новицький, Д. В. Маслова, Б. Ю. Замалін  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, agagut89@gmail.com 

Gully systems of the Dnipro city as refuges and eco-corridors for herpetofauna 
A. M. Hahut, I. O. Yevtushenko, I. O. Novitsky, D. V. Maslova, B. Yu. Zamalin 

Oles Honchar Dnipro National Univeristy, Dnipro, Ukraine, agagut89@gmail.com 

Місто Дніпро розташоване в південно-східній частині України, на обох берегах річки 
Дніпро та займає 39819,3 га. Місто є промисловим центром з великими металургійними, 
машинобудівними, хімічними та енергетичними підприємствами. Ці промислові об’єкти 
мають досить складні технологічні цикли з великою кількістю операцій, що в поєднанні 
з застарілою виробничою базою обумовлює масштабне генерування небезпечних відходів. 
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Частина з них повторно використовується або складується, інша вивільняється 
з газоподібними викидами або стічними водами (Шматков и др., 2009). 

На території міста нараховують 77 водойм, загальна площа яких понад 7 тис. га 
(Котлярова и др., 2007). Долина річки Дніпро пронизана великою кiлькicтю балок, які стали 
екокоридорами між залишками природних та трансформованих екосистем. Екомережі 
розглядаються як необхідні передумови збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття і забезпечення сталого розвитку окремих країн і цілих континентів. Екологічні 
коридори, зокрема, розглядаються як необхідна умова підтримання природної структури 
популяцій тварин і рослин (Котенко, 2007). 

На території міста Дніпро знайдено такі види рептилій: черепаха болотна – Emys 
orbicularis (Linnaeus,1758), ящірка піщана – Eremias arguta (Pallas, 1773), ящірка прудка – 
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758), ящірка зелена – Lacerta viridis (Laurenti, 1768), вуж звичайний – 
Natrix natrix (Linnaeus, 1758), вуж водяний – Natrix tessellata (Laurenti, 1768), гадюка степова – 
Vipera renardi (Christoph, 1861), полоз сарматський – Elaphe sauromates (Pallas, 1814); 
та амфібій: кумка червоночерева – Bombina bombina (Linnaeus,1761), землянка Паласа – 
Pelobates vespertinus (Pallas, 1971), райка східна – Hyla orientalis Bedriaga, 1890, тритон 
звичайний – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758), жаба озерна – Pelophylax ridibundus (Pallas, 
1771), ропуха звичайна – Bufo bufo (Linnaeus, 1758), ропуха зелена – Bufo viridis (Laurenti, 
1768). Більшість цих видів приурочені до долинно-річкових i балкових екосистем. 
Збереження у складі мережі екокоридорiв достатньої кількості таких балкових екосистем, 
де можуть існувати земноводні і плазуни, створять умови для виживання цих видів 
та збереження біологічної різноманітності в урбанізованому ландшафті. 

 

До середовищетвірної ролі землянки Паласа  
в екосистемах степових лісів 

О. Є. Пахомов, В. Я. Гассо 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, viktor.gasso@gmail.com  

On environment forming activity of  
Pallas spadefoot in ecosystems of steppe forests 

O. Ye. Pakhomov, V. Ya.Gasso 
Oles Honchar Dnipro National Univeristy, Dnipro, Ukraine, viktor.gasso@gmail.com  

Земноводні, внаслідок двоїстості своєї життєдіяльності, розмноження та розвитку, 
пов’язані як з водним, так і з наземним середовищем. Деякі види у середніх широтах північної 
півкулі можуть досягати значних чисельностей. Серед таких  видів, окрім озерної жаби, 
можна виділити і землянок (Pelobates). В умовах лісів Придніпров’я в межах північної 
підзони степової зони зустрічається землянка Паласа (Pelobates vespertinus (Pallas, 1971)). 
В останнє десятиріччя чисельність землянки знизилася, що в першу чергу пов’язано 
з посушливістю клімату, швидким висиханням тимчасових водойм, в яких відбувається 
їх розмноження та розвиток. Однак, загальна середовищетвірна роль цього виду в 
екосистемах свіжуватого бору притерасся (Самарський ліс) залишається досить значною 
через збереження чисельності в екосистемах та активну риючу діяльність особин.  

Проведені дослідження вказують на значний вплив землянок на фізичні властивості 
ґрунтів. Щодобове, за звичай, риття ґрунту призводить до зниження щільності ґрунтів, 
у середньому на 1,82 г/см3. При чому ефект зниження щільності спостерігається у всіх типах 
ґрунтів (і біогеоценозів), де зустрічаються землянки. Вертикальні пересування землянок 
підвищують також природну вологість верхніх шарів ґрунту через винос вологих частинок 
з нижніх горизонтів. В умовах аридизації клімату таке значення амфібій відчутно 
підвищується. На посушливих ділянках, на відміну від вологих, вологість хоч і на короткий 
час, але збільшується майже на 30 %. Тривалість такого збільшення залежить від погодних 
умов: температури, вологості повітря та швидкості вітру. 
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Фізична пертурбація ґрунту обов’язкового призводить до змін умов життєдіяльності 
ґрунтової мікрофлори та мікрофауни. А це, в сою чергу, відбивається на хімічних процесах 
та речовинах у ґрунтах. Так, прискорюються процеси кругообігу речовин, що відбивається 
на значному підвищенні кількості СО2 у ґрунтах, кількість якого у місцях пориїв 
збільшується майже на 55 %. 

З іншого боку, через зниження чисельності амфібій, загальна площа їх впливу 
на ґрунти екосистем скорочується, що потребує додаткових досліджень наслідків таких змін 
для різних біогеоценозів. 

 

Environmental problem of the port of Luanda, Angola 
Sebastião Mateus 

Oles Honchar Dnipro National Univeristy, Dnipro, Ukraine, senylson94@gmail.com 

Luanda bay is a relatively closed water area of the 8 km length and limited by the sand bar. 
There is a wharf at the west side of the bar. The shallow water area occupies about 400 ha of the 
bay’s southern part. The sea gulls, grey herons, wagtails, sea swallows, and other birds inhabit there. 
Luanda bay has a water depth of about from 20 to 30 m, that is absolutely suitable for most kinds 
of ship navigation. From 1980s, the marine pollution was caused by oil transportation activities 
(Neto, 1997). The National Oil Spill Contingency Plan considered shipping activities, including in 
ports as a major risk of oil spills. Tankers of different sizes and facilities are in use. Large tankers are 
used to export the crude oil to other countries overseas. Smaller tankers are used to transport crude 
oil from the production facilities to the refinery plant in Luanda and refined products back from the 
refinery to other ports or to adjacent countries. From time to time accidents take places and Angolan 
fisherfolk demanded compensation after an oil spill polluted the water areas. 

Angola has only one devoted operational industrial fishing port in Luanda. Other ports also have 
the capacity to receive industrial vessels, but they are commercial ones and not steadfast for fishing 
industry, and have no necessary infrastructures. Water quality of Luanda bay is apparently getting 
worse year by year owing to industrial activities and releasing sewage from the surrounding terrestrial 
areas; oil leakage from ships are usual, pollutants emission from growing number of automobiles and 
other man-made sources. Water pollution just around the shallow area of the bay is considered as a 
great problem. As a result of intensifying water contamination in the Luanda Bay, the authorities 
prohibited catching and eating of fish from December 2005. Annually Angola produces about 
380.000.000 m3 of wastewater that is equal to more than 1.000.000 m3 daily. An estimated 80 % are 
discharged effluent without treatment that flow in the oceans or rivers directly. 

Thus, further research of industrial contamination of the water areas in the port of Luanda is 
of great importance for theexpected sustainable development. 

 

Стан представників роду Chaenomeles Thunb. та засоби профілактики в 
умовах ботанічного саду ДНУ ім. О. Гончара. 

В. О. Кукуріка 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, alternative@ua.fm 

The state of the representatives of the genus Henomeles Thunb. and means of 
prevention in the conditions of the botanical garden of DNU. O. Honchar 

V. O. Kukurika 
Oles Honchar Dnipro National University 

Ботанічний сад ДНУ імені Олеся Гончара був заснований у 1929 році та перенесений 
на теперішнє місце у 1931 році. На даний момент це єдиний ботанічний сад у місті, його 
площа складає 33,0 га. Підпорядкований Дніпровському національному університету імені 
Олеся Гончара. Розташований у Соборному адміністративному районі міста. На території 
саду успішно акліматизувалися та ростуть представники роду Chaenomeles Thunb., 1834), 

mailto:alternative@ua.fm


Zoocenosis–2019. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
X Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпро, ДНУ, 18–19.11.2019 р. 

 57 

а саме: Chaenomeles speciosa, Сhaenomeles japonica, Сhaenomeles cathayensis, Сhaenomeles 
×superba, Сhaenomeles californica та Сhaenomeles maulei. Необхідно зазначити, всі види 
хеномелесу знаходяться в хорошому стані, так як за ними доглядають з дотриманням усіх 
рекомендацій. Ознаки декоративності рослин спільні для усіх представників даного роду 
й полягають в естетичному вигляді рослини як в самий період цвітіння, так і після нього. 
Забарвлення і розмір квіток варіюється в залежності від виду. Після цвітіння з’являються 
плоди, які довгий час вважали неїстівними і вирощували лише в декоративних цілях. 
В залежності від виду плоди можуть бути різноманітного кольору та можуть мати різні 
форми: від форми яблука до форми груші.  

Відомо, що основним шкідником хеномелесу є попелиця (Aphidoidea (Latreille, 1802)). 
Її поява може стати для рослини справжньою катастрофою. Тому при її виявленні кущ 
необхідно відразу обробити спеціальними засобами. При підвищеній вологості повітря в сіру 
і прохолодну погоду створюються сприятливі умови для появи різних грибкових захворювань: 

- при некрозах листя починає деформуватися і висихати; 
- при церкоспорозі з’являються коричневі плями, які з часом бліднуть; 
- при рамуляріозі на листках з’являються бурі плями. 
Ефективні способи боротьби – це застосування  розчинів мідно-мильної рідини і 0,2% 
фундазолу. Менш небезпечним є обприскування кущів настоєм цибулі. Для цього 
150 грам лушпиння протягом доби настоюють в 10 літрах води. Отриманим настоєм 
рослини обробляються кожні п’ять днів. Також в цілях профілактики рекомендується 
наступні процедури: 
- постійна підтримка грунту під кронами дерев чистої від бур'янів і падалиці; 
- використання ловчих поясів, які затримають шкідників і розповсюджувачів хвороб; 
- підзимовий полив з підживленням, особливо в посушливі роки; 
- проведення ранньою весною при стійкій температурі в 6–8 ° С обрізки і очищення 
штамба і скелетних гілок для знищення зимуючих шкідників і спор грибів; 
 

Значення деяких показників крові молоді риби Таромського рибного 
господарства після зимового періоду  

П.О. Корженевська*, Т.С. Шарамок* 
*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, polinka@3g.ua. 

Significance of some blood counts of young Tarom fisheries after winter 
P.O. Korzhenevska*,T.S. Sharamok* 

Oles Honchar Dnipro National University 

Кров,будучи внутрішнім середовищем організму, швидкота точно реагує на зміни 
навколишнього середовища, відображає фізіологічний стан організму, свідчить про 
характер і тяжкість відхилення від норми (Головіна, 1996). Дослідження крові дозволяє 
визначити адаптаційні можливості риб в умовах конкретних водойм, а картину крові можна 
використовувати як показник фізіологічного стану риб в період активного антропогенного 
впливу на водойми України.  

Матеріалом для досліджень були однорічки  коропа лускатого (Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758), коропа дзеркального (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), та сома 
європейського (Silurus glanis Linnaeus, 1758). При розвантаженні зимувального ставу у 
молоді риби відбирали проби крові з хвостової артерії.У крові молоді рибивизначали рівень 
вмісту гемоглобіну та загального білка за допомогою гематологічного аналізатора Abacus 3 СТ.   

Інформативним біохімічним показником фізіологічного стану риби є вміст 
загального білка в крові, який характеризує рівень білкового обміну. Проведені 
дослідження дозволили виявити, що у риби Таромського рибного господарства найвищий 
рівень вмісту загального білка в крові належить молоді сома європейського – 31,90 г/л. У 
дзеркального коропа цей показник становив 23,60 г/л, а у лускатого коропа спостерігалося 
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найменший вміст загального білка в крові – 20,60 г/л. Відповідно до літературними даними, 
фізіологічною нормою концентрації загального білка в сироватці крові коропа повинна 
бути не менше 35,0 г/л. Однак, під час зимівлі, вміст білка знижується (Давидов, 2006), чим 
і пояснюються отримані результати. 

Гемоглобіну належить роль транспортування кисню, також він забезпечує 
енергетичні процеси життєдіяльності риб (Дехтярьов, 2008). Тому, значення цього 
показника є важливою складовою фізіологічного стану організму риби в навколишньому 
середовищі. Найвищий рівень вмісту гемоглобіну у крові належить молоді коропа 
лускатого – 65,5 г/л,у дзеркального коропа цей показник відрізняється незначно та 
становить 59,5 г/л. Найменше значення цього показника було відзначено у молоді сома 
європейського – 40,5 г/л.  

Зміни у показниках крові молоді пояснюються впливом стресу на фізіологічний стан 
організму риби після зимового періоду. 
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