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Вступ. Теорія нейтральності важко піддається перевірці на практиці [9, 10, 16], насамперед тому, що ключові 

популяційні параметри для багатьох видів в угрупованні складно виміряти в польових умовах. Були зроблені спроби 

описати криві видової чисельності з позицій теорії нейтральності або за допомогою інших моделей [3, 4, 7, 13, 15], 

однак розбіжності у результатах застосованих підходів зневажливо малі. У випадку доброї відповідності моделі не 

дають інформації про біологічні процеси, які знаходяться в основі спостережуваних явищ [14].  

Були досліджені явища, які приблизно могли б виникати у випадку розвитку нейтральних процесів 

[8, 9, 16]. Одним з таких явищ може бути «дистанційне загасання» [11]. Тому що обмеження поширення 

видів лежить в основі розбіжності між місцеперебуваннями у нейтральному світі, то можна чекати, що 

більш далеко розташовані точки простору будуть населені більш відмінними угрупованнями [10]. 

Розбіжності локального видового багатства між місцеперебуваннями можуть пояснені випадковим 

зникненням і заміщенням видів у часі. Ці процеси С. Хаббелл [11] назвав «екологічним дрейфом». 

Теорія нейтральності може бути перевірена шляхом порівняння впливу на структуру угруповання 

локальних екологічних умов і явища просторового загасання. Відповідно до теорії ніші, подоба між 

матрицями вид-чисельність буде позитивно корельована із близькістю локальних екологічних умов. 

Теорія нейтральності пророкує негативну кореляцію видової структури з відстанню між 

місцеперебуваннями. Зазначені розбіжності часто складно встановити, тому що розбіжності екологічних 

умов часто корельовані з відстанню [9]. Такий підхід для перевірки теорії нейтральності може бути 

застосований, якщо локальні умови та просторовий фактор незалежні [14].  

 

Матеріал і методи. Матеріалом для роботи слугували збори герпетобіонтних павуків, що були 

проведені в долинно-терасових (заплавні луки та ліси) та привододільно-балкових (байрачні діброви) 

ландшафтах Дніпропетровської області. Стаціонари було розміщено в таких пунктах: с. Андріївка, 

с. Перещепіно (Новомосковський р-н), с. Булахівка (Павлоградський р-н), с. Перше Травня 

(Дніпропетровський р-н), с. Військове (Солонянський район). 

Застосовувалася наступна схема постановки ґрунтових пасток: у кожному біогеоценозі розмістили по 3 

пастки, які розташовувалися на вершинах рівностороннього трикутника з довжиною ребра 3 м. У якості пасток 

застосовували скляні ємності об’ємом 0,5 л з діаметром отвору 7,5 см, заповнені на 1/5 1 % розчином 

формальдегіду. Виїмка тварин з пасток виконувалась з інтервалом 7-30 діб. Загальна експозиція пасток – 

7638 пастко-діб (з квітня по липень 2009 р.). Усього було зібрано й оброблено 3803 екземпляри павуків. 

Угруповання павуків можна використати як модельний об’єкт для вивчення впливу екологічних і 

просторових факторів на видовий склад і чисельність. Як екологічні характеристики нами були 

використані умови зволоження едафотопа (гігротоп) і мінералізації ґрунтового розчину (трофотоп). 

Екологічні дані були використані для одержання матриці екологічних розбіжностей у евклідовому 

просторі. Просторова матриця була отримана як результат парних відстаней між місцеперебуваннями. 

Об’єднання просторової та екологічної матриць було зроблено шляхом додавання парних відстаней між 

місцеперебуваннями як змінних в екологічну матрицю, перш ніж була проведена стандартизація та 

редукція в матрицю евклидових відстаней. Щоб упевнитися, що екологічні просторові дані не 

корельовані, матриці відповідних відстаней були порівняні за допомогою тесту Мантеля [5, 12]. 

Розрахунки проведені за допомогою програми «Mantel Nonparametric Test Calculator» 

(http://www.terc.csiro.au/mantel.htm). Дані по чисельності павуків були зведені в матрицю парних 

коефіцієнтів подоби Брея-Куртіса [6]: 

,
,,

,,







kjki

kjki

nn

nn
BC  

де ni,k, nj,k – чисельність k-го виду в i- і j-місцеперебуванні.  

Матриці подоби були розраховані для угруповання павуків у цілому, а також для ценотичних груп 

павуків окремо: палюдантів (болотні види), пратантів (лугові види), пратантів-сильвантів (луго-лісові види), 

сильвантів (лісові види) і степантів (степові види) (виділення ценотичних груп обґрунтовано в наших роботах 

[1, 2]). Кореляцію між матрицями подоби угруповань павуків і матрицями-предикторами (екологічна матриця, 

матриця відстаней і екологічна+відстаней) оцінили за допомогою тесту Мантеля.  

http://www.terc.csiro.au/mantel.htm
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Результати та обговорення. Застосування тесту Мантеля показало, що між матрицею відстаней і 

екологічною матрицею існує дуже слабкий кореляційний зв’язок (рис. 1), що дозволяє вважати 

екологічну мінливість у межах вивченого регіону та розташування пунктів добору даних незалежними від 

просторовій компоненти.  
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Рис. 1. Співвідношення між локальними 

екологічними факторами (вісь ординат, 

евклідова відстань між 

місцеперебуваннями в просторі факторів) 

та просторовою відстанню  

( у метрах) між місцеперебуваннями  

(r=0.13; p=0.00) 

  
У межах діапазону добору проб, крайні пункти якого відстоять на відстані ледве менш 300 км, 

просторовий компонент не може не мати складової мінливості екологічних умов. Збори проведені як у 

степовій так і на півдні лісостепової зони, тому екологічні умови дуже різноманітні. Однак типологічно 

подібні умови зустрічаються як у лісостеповій так і степовій зонах (інтразональні байрачні діброви; 

азональні лугові та болотні угруповання, залишки зональних степових угруповань, які можуть бути 

зустрінуті в різних географічних ділянках регіону).  

Було встановлено, що між видовими матрицями угруповань павуків і екологічними та просторовими 

матрицями існує кореляційний зв’язок (табл. 1).  
Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції Пірсона за результатами тесту Мантеля між видовими матрицями угруповань павуків та 

матрицями просторових, екологічних та просторових і екологічних відстаней  (евклідовий простір) 

 

Компоненти  

населення 
Екологічна відстань Просторова відстань 

Екологічна та просторова 

відстань 

Всі павуки 0,21 0,16 0,21 

Палюданти 0,26 –0,03 0,08 

Пратанти 0,20 0,04 0,07 

Пратанти-сильванти –0,11 0,31 0,11 

Сильванти –0,09 0,03 –0,03 

Степанти 0,34 0,13 0,40 

 

Високі коефіцієнти кореляції з екологічними умовами характерні для степантів, палюдантів і пратантів. 

Негативні коефіцієнти кореляції встановлені для екологічних умов і пратантів-сильвантів та сильвантів.  

Найбільший коефіцієнт кореляції із просторовою матрицею характерний для пратантів-сильвантів, 

трохи менший – для степантів.  

Спільна матриця просторових і екологічних відстаней надає більш значну інформацію тільки у 

відношенні степантів, для інших екологічних груп і всього угруповання павуків у цілому об’єднання 

просторових і екологічних розбіжностей не дає приросту інформації.  

Графічне відображення взаємозв’язку між таксономічною відстанню та екологічним і 

просторовим предиктором дозволяє виявити нелінійний компонент у ряді залежностей (рис. 2, 3).  

Так, рівнянням другого ступеня може бути описаний взаємозв’язок між екологічною відстанню та 

таксономічної матрицею, отриманою на основі чисельності видів-сильвантів.  

Вплив відстані між місцеперебуваннями на їх таксономічну структуру також має нелінійний 

характер – після відстані 140-150 км спостерігається тенденція до зближення типів таксономічних 

структур. Поряд із загальним списком видів ця закономірність виражена для сильвантів і степантів.  

Павуки мають досить високу здатність до розселення та значну екологічну пластичність. Часто 

багато видів павуків зустрічаються у широкому діапазоні екологічних умов, наприклад, від 

ультрагігрофільних болотних до ксерофільних та мезоксерофільних степових. Всі павуки є хижаками, 

тому по ряду ознак можуть цілком відповідати передумовам теорії нейтральності. Однак, як показали 
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результати проведенного дослідження, роль екологічного простору в організації угруповань павуків дуже 

висока. Як для усього угруповання в цілому, так і для його екологічних груп (за винятком пратантів-

сильвантів) зі збільшенням екологічних розбіжностей місцеперебувань спостерігається збільшення 

розбіжностей таксономічної структури. Нелінійний характер взаємозв’язку екологічних умов і 

розбіжностей угруповань із погляду видів-сильвантів свідчить про гетерогенність механізмів формування 

комплексів лісових видів. Очевидно, що угруповання сильвантів складається як із стенотопних, так і 

евритопних видів.  

 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

-2

0

2

4

6

8

10

 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

 

1 2 3 4 5 6 7 8

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 
1 2 3 4 5 6 7 8

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 
 

Рис. 2. Співвідношення між екологічною відстанню (вісь абсцис, евклідова відстань в 
екологічному просторі) та таксономічною відстанню (вісь ординат, відстань Брея-Куртіса) 

А – для усіх видів (r = 0.27; p = 0.000); Б – для палюдантів (r = 0.24; p = 0.000); В – 
пратантів (r = 0.13; p = 0.000); Г – пратантів-сильвантів (r = –0.07; p = 0.000); Д – сильвантів 

(r = –0.05; p = 0.000); Е – степантів (r = 0.29; p = 0.0000) 
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Необхідно відзначити особливості простору, що сформовано мірами екологічних відстаней. 

Ліворуч на осі абсцис розташовані близькі з погляду відстані, але різні з погляду їх екологічних 

особливостей групи місцеперебувань. У міру просування вправо число можливих комбінацій відстаней 

зменшується та у найбільш крайню праву область графіка попадає обмежена кількість найбільш 

віддалених у екологічному просторі пар. Таким чином, серед сильвантів існує група видів, які 

зустрічаються в екологічно різних (можна сказати, протилежних) умовах. Сильванти займають середнє 

положення в екологічному просторі – вони зустрічаються в мезофільних і мезотрофних умовах. Отже, 

якщо вид належить до групи лісових видів (найбільш типове ценотичне оточення), але при цьому 

зустрічається в маргінальних умовах, то мова йде про групу евритопних видів.  

Таким чином, види-сильванти з позицій механізмів формування структури угруповань 

складаються із двох частин, чим і може бути пояснений нелінійний характер зміни таксономічної 

відстані між угрупованнями в градієнті екологічних умов. Одна частина (стенотопна) демонструє 

збільшення таксономічних розбіжностей при збільшенні екологічної відстані. Очевидно, для стенотопних 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Сер. А: Природничі науки, 2009, вип. 2 

 

Кунах О.М., Прокопенко О.В., Жуков О.В. 268 

видів компонента ніши є провідним структуроутворюючим фактором. Друга частина (евритопна) 

демонструє екологічну пластичність і для цієї частини комплексу роль нейтральності є істотною.  
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Рис. 3. Співвідношення між просторовою відстанню (вісь абсцис, м) та таксономічною відстанню 
(вісь ординат, відстань Брея-Куртіса) А – для усіх павуків (r = 0.16; p = 0.000), Б – для палюдантів (r = 
0.017; p = 0.09), В – пратантів (r = -0.06; p = 0.000); Г – пратантів-сильвантів (r = 0.43; p = 0.000); Д – 
сильвантів (r = -0.013; p = 0.000); Е – степантів (r = 0.09; p = 0.0000) 
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У просторовому аспекті для видів-сильвантів також спостерігається нелінійний характер залежності, що 

можна трактувати як дзеркальне відображення ситуації в екологічному просторі. Для частини видів 

(евритопних), як це припускає теорія нейтральності, спостерігається «дистанційне загасання» – зі збільшенням 

відстані таксономічні розбіжності збільшуються (ліва область графіка). Для іншої групи структура угруповання 

насамперед визначається екологічним факторами, а не відстанню (права область графіка).  

Для пратантів-сильвантів роль нейтральних факторів, пов’язаних із просторовим компонентом, дуже 

важлива. Очевидно, ця група, що займає азональні місцеперебування, дуже добре відповідає критеріям теорії 

нейтральності. Лучно-лісові місцеперебування в степовій зоні мають острівний характер розташування, а види, 

які цим місцеперебуванням надають перевагу, стикаються з істотними труднощами для поширення. Тому 

нейтральні механізми переважають у механізмах формування цієї групи павуків.  

Висновки. Очевидно, що екологічна обстановка є істотним аспектом, що визначає структуру 

угруповань павуків. Однак тільки одна теорія ніш не може пояснити закономірності мінливості їхньої 

організації. У ряді випадків теорія нейтральності має перевагу для пояснення типів динаміки угруповань 

павуків.  

РЕЗЮМЕ 

На примере населения герпетобионтных пауков байрачных дубрав и пойменных местообитаний Днепропет-

ровской области исследовано влияние пространственной и ценотической компоненты на его структуру. Очевидно, 

что экологическая обстановка выступает существенным аспектом, определяющим структуру населения пауков. Од-
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нако только одна теория ниш не может объяснить закономерности изменчивости их организации. В ряде случаев 

теория нейтральности имеет преимущество для объяснения типов динамики населения пауков. 

SUMMARY 

On example of the herpetobiont spider population of bairak forest and caughted biotopes of Dnepropetrovsk region 

explored influence spatial and coenotic components on its structure. Obviously that ecological situation emerges the essen-

tial aspect, defining structure of the spider population. However only one theory of the niches can not explain the regular i-

ties to variability to their organizations. In row of the events theory to neutralities have an advantage for explanation of the 

types speakers spider populations. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Жуков А.В. Экологическое разнообразие и организация животного населения байрака Яцев Яр / А.В.Жуков, 

О.Н.Кунах, Е.В.Прокопенко и др. // Вестник Днепропетровского университета. Биология. Экология. – 2008. – Т. 

16, вып. 2. – С. 51-59. 

2. Кунах О.Н. Экологическая структура животного населения байрака Яцев Яр / О.Н.Кунах, А.В.Жуков, 

Е.В.Прокопенко и др. // Вестник Днепропетровского университета. Биология. Экология. – 2008. – Т. 16, вып. 2. 

– С. 74-85. 

3. Adler P.B. Neutral models fail to reproduce observed species-area and species-time relationships in Kansas grasslands / 

P.B.Adler // Ecology. – 2004. – Vol. 85. – P. 1265–1272. 

4. Alonso D. Sampling Hubbell’s neutral theory of biodiversity / D.Alonso, A.J.McKane // Ecology Letters. – 2004. – Vol. 7. – 

P.901-910. 

5. Bonnet E. ZT: a software tool for simple and partial Mantel tests / E.Bonnet, Van de Peer Y. // Journal of Statistical 

Software. – 2002. – Vol. 7. – P. 1-12. 

6. Bray J.R. An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin / J.R.Bray, J.T.Curtis // Ecological 

Monographs. – 1957. – Vol. 27. – P.325-349. 

7. Chisholm R.A. The unified neutral theory of biodiversity and biogeography: comment / R.A.Chisholm, M.A.Burgman // 

Ecology. – 2004. – Vol. 85. – P. 3172-3174. 

8. Condit R. Beta Diversity in tropical forest trees / R.Condit, N.Pitman, E.G.Leigh and al. // Science. – 2002. – Vol. 295. 

– P.666-669. 

9. Gilbert B. Neutrality, niches and dispersal in a temperate forest understorey / B.Gilbert, M.J.Lechowicz // Proceedings 

of the National Academy of Sciences. – 2003. – Vol. 101. – P. 7651-7656.  

10. Harte J. Tail of death and resurrection / J.Harte // Nature. – Ecology. – 2003. – Vol. 424. – P. 1006-1007. 

11. Hubbell S.P. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography / S.P.Hubbell. – Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 2001. – 540 p. 

12. Mantel N. The detection of disease clustering and a generalized regression approach / N.Mantel // Cancer Research. – 

1967. – Vol. 27. – P. 209-220. 

13. McGill B.J. Strong and weak tests of macroecological theory / B.J. McGill // Oikos. – 2003. – Vol. 102. – P. 679–685. 

14. Thompson R., Townsend C. A truce with neutral theory: local deterministic factors, species traits and dispersal limitation 

together determine patterns of diversity in stream invertebrates / R.Thompson, C.Townsend // Journal of Animal Ecology. – 

2006. – Vol. 75. – P.476-484. 

15. Volkov I. Neutral theory and relative species abundance in ecology / I.Volkov, J.R.Banavar, S.P.Hubbell and. al. // 

Nature. – 2003. – Vol. 424. – P. 1035-1037. 

16. Wootton J.T. Field parameterization and experimental test of the neutral theory of biodiversity / J.T.Wootton // Nature. 

– 2005. – Vol. 433. – P. 309312. 

Надійшла до редакції 14.12.2009 р. 

 


