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Робота присвячена визначенню особливостей перебігу оогенезу медуз виду
Craspedacusta sowerbiі (Lankester, 1880), прогнозуванню чисельності популяції у
наступному році та потенційних загроз, які вони можуть спричинити для екології
Дніпровського водосховища. Актуальність даної роботи пов’язана з тим, що за останні
декілька десятиліть медуза виду C. sowerbiі поширилась по всьому світу, зокрема
потрапила і до головної водної артерії України – річки Дніпро. Як відомо інвазивні види
можуть призвести до серйозних змін екосистем, у які вони потрапляють. Вивчення
особливостей відтворення медуз виду C. sowerbiі, прогнозування чисельності популяції
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у наступному році та встановлення обсягів збитків, які вони потенційно можуть
створити має на меті привернути увагу зоологів, екологів та небайдужої спільноти до
існуючої проблеми і пошуку шляхів її вирішення.
Для досліджень здійснено експедицію до Дніпровського водосховища поблизу
села Старі Кодаки влітку 2020 року. Там спостерігали за поведінкою медуз у природних
умовах та зібрали 50 екземплярів цього виду для подальших досліджень їх
репродуктивного потенціалу. Для вивчення перебігу оогенезу відібрано статевозрілих
особин і зафіксовано їх для гістологічного аналізу.
В процесі дослідження проаналізовано вітчизняні і закордонні джерела
інформації щодо біології та екології прісноводної медузи континентальних водойм
світу; проведено відбір зразків медуз у Дніпровському водосховищі; здійснено
гістологічні дослідження гамет самиць медуз: побудовано шкалу зрілості ооцитів
медузи, визначено відсоток ікринок, готових до овуляції в першій генерації сезону
розмноження та встановлено величини ядерно-цитоплазматичного співвідношення в
ооцитах медуз і визначено особливості відтворення медузи виду C. sowerbiі; зроблено
спробу щодо прогнозування чисельності медуз наступних генерацій та оцінки можливих
наслідків стрімкого розмноження та поширення цієї медузи на екосистему і
рибогосподарське використання Дніпровського водосховища; доведено, що подальше
поширення медузи негативно вплине на біологічне різноманіття Дніпровського
водосховища і створить значні збитки рибним запасам через втрати кормових об’єктів.
У представленій роботі визначено, що у Дніпровському водосховищі масове
розмноження медуз C. sowerbiі може призвести до збитків рибопродукції у 5740 т/рік;
проаналізувавши гістологічні зрізи медуз, виявлено що їх відтворення порційне, частка
зрілих ікринок у першій генерації становить близько 13% від загальної кількості
ооцитів; встановлено, що зрілі ікринки мають площу в середньому 839,75 мкм2,а їх
діаметр дорівнює 32 мкм та незрілі майже в 10 разів менші; порахована індивідуальна
плодючість медуз, яка становила в середньому 457,5±23,1 ікринок; спрогнозовано, що у
наступному році слід очікувати приріст чисельності популяції медуз майже на 50%; на
підставі проведених досліджень розроблена схема гаметогенезу прісноводних медуз в
умовах Дніпровського водосховища.
Результати досліджень можуть бути корисними для науковців та екологів,
оскільки містять нові дані щодо біології прісноводної медузи в умовах Дніпра. Отримані
матеріали можна застосувати для біологічного та екологічного моніторингу, також для
оцінки поширення видів вселенців і прийняття управлінських рішень з питань
біологічних інвазій. Також результати досліджень будуть корисними для впровадження
на уроках біології, оскільки поглиблюють розуміння перебігу оогенезу
кишковопорожнинних.

Гематологічні показники крові карася сріблястого
Carassius gibelio (Bloch, 1782) та плітки звичайної Rutilus
rutilus (Linnaeus, 1758) річки Вовчої Дніпропетровської
області
А. В. Нарбєкова, Т. С. Шарамок
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, narbecova@ukr.net
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Hematological parameters of the blood of Prussian carp
Carassius gibelio (Bloch, 1782) and Roach Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758) river Vovcha Dnipropetrovsk region
V. Narbiekova, T. S. Sharamok
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, narbecova@ukr.net

Річка Вовча – ліва притока р. Самари – джерело водопостачання для промислових
та сільськогосподарських потреб міста Павлоград. Басейн Вовчої розташований в
основному в Дніпропетровській, але річка бере початок у Донецькій області. У систему
водойми скидаються шахтні води Центрального Донбасу, також недалеко від річки
розташований хімічний завод. Місто має невисоку чисельність населення, але мережа
промислових підприємств обумовлює скид у нижню частину річки стічних вод, що
містять забруднюючі речовини із перевищенням ГДК і, часто, з невстановленим складом
(Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області, 2018). Токсичні речовини, що надходять у водойму завжди
негативно впливають на гідроекосистему та здійснюють стресовий вплив на
гідробіонтів.
Кров швидко і точно реагує на зміни навколишнього середовища, відображає
фізіологічний стан організму, свідчить про характер і тяжкість відхилення від норми.
Це чутливий та інформативний індикатор стану захисних сил організму тварин.
За даними гідрохімічного аналізу річки Вовчої (Загубіженко, 2005)
спостерігається підвищення вмісту сульфат-іонів, хлорид-іонів, ХСК, марганцю та
загального заліза, що не відповідає значенням ГДК для водойм рибогосподарського
призначення.
Метою нашого дослідження було визначення гематологічних показників крові
карася сріблястого та плітки звичайної р. Вовчої в умовах антропогенного
навантаження.
Наші дослідження проводилися на двох ділянках р. Вовчої. Перша – ділянка
впливу – 250 метрів від Павлоградського хімічного заводу (точка 1), друга ділянка – на
відстані 4,5 км від ділянки впливу, за селом Межиріч (точка 2). Об’єктом дослідження
були чоторирічні особини карася сріблястого (Carassius gibelio) та плітки звичайної
(Rutilus Rutilus). Матеріал для дослідження збирали за допомогою гачкового знаряддя
під час проведення науково‐дослідних ловів у літній період 2021 року. Кров відбирали з
хвостової вени риб.
Концентрацію гемоглобіну (Hb), кількість еритроцитів, лейкоцитів та
лейкоцитарну формулу визначали за допомогою гематологічних аналізаторів «Micro
CC-20 Plus» HTI (США), та «NORMA ICON 3» (Угорщина).
Наші дослідження показали, що мінімальний вміст гемоглобіну був у риб,
які виловлені поблизу ділянки впливу. У карася сріблястого цей показник складав 93 г/л, у
плітки звичайної – 80 г/л. Відповідно, кількість еритроцитів, у карася становила 1,13
млн./мкл, а у плітки – 1,59 млн./мкл. У риб, що виловлені в точці 2 ці показники були
вищими. Так, вміст гемоглобіну був більшим на 6,5 та 7,5% у карася та плітки відповідно.
Кількість еритроцитів у карася з цієї ділянки вища на 86%, а у плітки – на 13%.
Дослідження білої крові риб показали більш високу кількість лейкоцитів у обох
видів, виловлених в річці поблизу зони впливу. Це може вказувати на зростаючу захисну
функцію крові в організмі під дією хімічних токсикантів. Загальна кількість клітин білої
крові у карася з ділянки впливу була значно більша, ніж у особин, виловлених за 4,5 км
від зони впливу і становило 63,66 тис./мкл і 40,5 тис./мкл відповідно. Подібну картину
ми спостерігаємо з плітками. Їхні показники лейкоцитів були такими: у плітки, яка
виловлена біля хімічного заводу – 37,6 тис./мкл, а у особини, яку виловили за селом
Межиріч – 28,8 тис./мкл.
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Проаналізувавши лейкоцитарну формулу карася та плітки р. Вовчої, виявлені
клітини, що належать до гранулоцитів та агранулоцитів. У обох видів риб кров мала
лімфоїдний характер, кількість лімфоцитів складала у карася – 93,3%, у плітки – 89,9%,
поблизу ділянки впливу. У особин, що виловлені в точці 2, показники майже не
відрізнялись, у карася сріблястого – 92,9%, у плітки звичайної – 91,9%. Мінімальна
кількість лейкоцитів виявлена серед гранулоцитів.
Таким чином, виявлено видову специфічність гематологічних показників крові
коропових риб р. Вовча. Спостерігалась захисна функція крові під дією хімічних
токсикантів. Адже, кров є однією з найбільш лабільних тканин, яка швидко реагує на
дію різних чинників і забезпечує динамічну рівновагу між організмом та навколишнім
середовищем.

Особливості розвитку фітопланктону Запорізького водосховища
Ю. В. Ніколенко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
jul.nikolenko@gmail.com

Features of phytoplankton development of Zaporizhia reservoir
Yu. Nikolenko
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, jul.nikolenko@gmail.com

Фітопланктон – первинний компонентом будь-якої гідроекосистеми, що визначає
мінливость розвитоку і динаміку всіх наступних трофічних рівнів, а отже є невід’ємним
компонентом моніторингу. Особливо актуальним є моніторинг угрупувань
фітопланктону значення в антропогенно постраждалих районах, до яких відноситься
Запорізьке (Дніпровське) водосховище.
Відбір проб фітопланктону здійснювали батометром Руттнера із поверхневого
горизонту (0,25 м) у пластикові ємності, впродовж вегетативних періодів 2019-2020
років на 5 ділянках вздовж русла Запорізького водосховища, які відрізняються
гідрологічними та гідрохімічними умовами: Самарська затока, Фестивальний причал, о.
Монастирський, гирло р. Мокра Сура та нижня ділянка водосховища (в районі с.
Військове). Фіксацію, концентрацію і камеральне опрацювання проводили відповідно до
загальноприйнятих гідробіологічних методів (Романененко, 2016).
Мета роботи – дослідити особливості розвитку фітопланктону Запорізького
водосховища.
Впродовж досліджуваного періоду, фітопланктон Запорізького водосховища був
представлений 82 видами та внутрішньовидовими таксонами, що належали до 5 відділів:
Chlorophyta (48), Bacillariophyta (18), Сyanophita (12), Euglenophyta (2), Chrysophyta (1),
Ochrpphyta (1).
Найбільше видове різноманіття зафіксовано в районі о. Монастирського (27 в.в.т.).
Найменша кількість видів – 10 в.в.т., а в середньому – 12-14 в.в.т, зафіксована
в Самарській затоці.
У період відбору проб серед груп фітопланктону в основному на більшості точок
відбору домінували представники синьо-зелених водоростей, що відображається
на їх процентному співвідношенні до загальної чисельності фітопланктону – від 66-70%
в жовтні місяці в районі Фестивального причалу, до 99% – в серпні місяці, в Самарській
затоці. По відношенню до загальної біомаси фітопланктону, ситуація різнилася:
у весняно-літній період домінуючою групою на більшості точок відбору були синьозелені водорості – від 30% в червні місяці, в гирлі р. Мокра Сура до 75-80% – в липні,
поблизу о. Монастирський. Проте варто враховувати, що на більшості точок відбору
у весняний період, в гирлі ріки Мокра Сура в червні місяці та на нижній ділянці
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водосховища (с. Військове) в серпні місяці, на рівні з синьо-зеленими, домінуючою
групою були також зелені водорості, що характерно для природної води. В осінній
період панівне положення на різних точках відбору, крім синьо-зелених, займали
діатомові та зелені водорості, так в жовтні місяці, в районі Фестивального причалу,
зелені водорості становили до 62% всієї біомаси фітопланктону, а у вересні місяці,
на нижній ділянці водосховища та о. Монастирський, близько 40% від загальної біомаси
становили представники діатомових.
Основу чисельності та біомаси формували роди Microcystis (Kütz, 1833),
Aphanizomenon (A.Morren ex Bornet & Flahault, 1888), Anabaena (Bory ex Bornet and
Flahault, 1886), в меншій мірі – Pediastrum (Meyen, 1829), Scenedesmus (Meyen, 1829).
Отже, спостерігалась тенденція до збільшення кількісних показників фітопланктону
з квітня по серпень-вересень, в залежності від точки відбору та зниження в жовтні,
що пов’язано зі змінами температури води, накопиченням у водній масі високих
концентрацій біогенних елементів, що призводить до посилення вегетації водоростей,
евтрофікації водойми.

Щитень літній Triops cancriformis (Triopsidae, Branchiopoda) в
Чернівецькій області
Н. А. Смірнов
Чернівецький обласний краєзнавчий музей, Чернівці, Україна, nazarsm@ukr.net

The tadpole shrimp Triops cancriformis (Triopsidae, Branchiopoda) in
Chernivtsi region
N. A. Smirnov
Chernivtsi Regional Museum, Chernivtsi, Ukraine, nazarsm@ukr.net

Щитень літній Triops cancriformis (Bosc, 1801) – представник зяброногих
ракоподібних, який мешкає переважно в тимчасових водоймах і адаптований до умов
періодичного тривалого пересихання останніх (Смирнов, 1940; Сідоровський, 2015).
Ареал виду охоплює значну частину Європи (у тому числі Британські острови) (Korn et
al., 2006). В Україні він відомий за спорадичними знахідками у Житомирській, Київській,
Одеській, Тернопільській та Харківській областях (Сідоровський, 2013). На території
Буковини літній щитень раніше не згадувався.
З огляду на це, ми наводимо інформацію про спостереження T. cancriformis
на території Чернівецької області.
Уперше літній щитень був виявлений 22.07.2010 р. у тимчасовій калюжі на
польовій дорозі в с. Шипинці на той час Кіцманського (тепер – Чернівецького) району
Чернівецької області. Біотоп – ефемерна мілка водойма антропогенного походження
(колія від транспорту), з усіх боків оточена перелогами, що заросли трав’янистою
рослинністю заввишки до 50-70 см. Координати: 48.3658 N, 25.7327 E, 178 м н.р.м.
З північного боку (близько 15 м) розташовані невеликий cад і город, а за ними –
приватна забудова. Ґрунтова дорога, на якій розміщувалася водойма, на час обстеження
нерегулярно використовувалася для руху автотранспорту. Під час огляду калюжі була
виявлена лише одна особина щитня.
Спеціальні обстеження у наступні роки не дали позитивних результатів – хоча
водойма періодично після дощів наповнювалася водою, щитнів виявити не вдавалося.
Не знайдені вони й у кількох інших ефемерних і сезонних водоймах (придорожній рів,
калюжі в колії), що розташовувалися неподалік (у радіусі до 100 м).
Повторно в цій же локації T. cancriformis були зареєстровані аж у 2018 р. Так, під
час візуального огляду 14.07.2018 р. виявили кілька особин; 15.07.2018 р. – 4 ос.
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(1 мертва); 16.07.2018 р. – 3 ос. (2 мертвих), 13.08.2018 р. – 2 ос.; 14.08.2018 р. – 4 ос.
(1 мертва); 15.08.2018 р. – 3 ос. (всі мертві; водойма повністю висохла).
Під час обстежень 14-16.2018 р. липня калюжа була дуже мілка та розділена на
дві відокремленні частини розміром приблизно 30х20 і 40х25 см. Глибина в них не
перевищувала 3-4 см. Згодом, після сильних дощів, розмір водойми відчутно
збільшився. Так, 22.07.2018 р. липня площа складала вже близько 4,5 м2 (3х1,5 м), а
глибина сягала 10 см. Аналіз фізико-хімічних параметрів води за допомогою тестера
Ezodo 7200 (GOnDO Electronic Co., Ltd., Тайвань) показав наступне (22.07.2018 р.):
температура – 29,8 °С, pH – 7,75, електропровідність – 603 мкСм/см, загальна
мінералізація – 402 мг/дм3, окисно-відновний потенціал – 167 мВ. Отримані нами
показники загалом співставні з даними, відомими з літератури (Boix et al., 2002; David,
Balázs, 2014).
Повторні огляди 13-14.2018 р. серпня показали швидке обміління водойми. А вже
15.08.2018 р. ми зафіксували її повне пересихання та загибель всіх щитнів.
У 2019 р. обстеження упродовж літніх місяців також виявилися
безрезультатними. 13 червня 2020 р., після тривалого дощового періоду спостерігали не
менше 5 особин T. Cancriformis). У 2021 році щитнів у калюжі знову не виявили.
Таким чином, у Чернівецькій області на цей час відоме єдине місце існування
щитнів літніх. За останні два десятиліття автор повідомлення у процесі інвентаризації
місць нересту земноводних обстежив сотні різних водойм у всіх ландшафтних зонах
Буковини, проте в жодній з них T. cancriformis не були виявлені. Зважаючи на це,
можемо припустити, що вид для регіону доволі рідкісний і поширений локально. Тому
видається доцільним включити щитня літнього до переліку регіонально рідкісних видів
тварин Чернівецької області. Крім того, останніми роками посилюються загрози для
існування єдиної відомої на даний час популяції виду. У 2016 році на ділянці
колишнього поля, де розташована водойма, розпочали індивідуальне будівництво та
обробку земельних ділянок для ведення сільського господарства. Це призвело до
збільшення інтенсивності руху транспорту по ґрунтовій дорозі, на якій утворилася
водойма. Що негативно позначається на її стані та призводить до загибелі гідробіонтів
(унаслідок руху по колії). Крім того, існує загроза знищення водойми шляхом
її осушування або засипання для покращення руху авто або для підготовки цієї території
під забудову чи ведення сільського господарства.
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ЭКОЛОГИЯ
ВОДНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ

Possible biomarkers of mercury-caused neuro- and genotoxicity in brain
of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Actinopterygii: Salmonidae)
V. S. Nedzvetsky*,**, V. Y. Gasso*, B. Herrmann***,
R. O. Novitskiy****, I. A. Hasso*
*Research Institute of Biology, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
viktor.gasso@gmail.com
**Bingöl University, Bingöl, Turkey, nedzvetskyvictor@ukr.net
***University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom, Benedikt.Herrmann@ec.europa.eu
****Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine, zoolog@ukr.net

Heavy metals in model conditions as well as industrial pollution launch disturbances in
neural cells of different animals and human beings. Mercury is confirmed as one of the most
toxic environmental contaminants for all living organisms including humans. Global
industrialization causes mercury pollution and generates dangerous risk factor for both human
and animal health due to high mercury potential bioaccumulation in living organisms. The
neurotoxicity of mercury is one of the most toxic heavy metals. However, its low doses chronic
exposure effects for neural tissue cells are still unwell known.
There was demonstrated an interaction of inorganic mercury with the cells of the bloodbrain barrier (BBB) that induces the disturbance in the BBB integrity. One of the consequences
of mercury cytotoxicity is a generation of redox imbalance, which entails the lesions of
macromolecules including DNA. The genotoxic effect of mercury is known, but its influence
on DNA repairing machinery remains uncovered.
One of the DNA lesions is single-strand breaks (SSB). The enzymatic system of the
SSB restoring is the base excision repair (BER). The key enzyme of BER is
apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1). Dysregulation of APE1 are associated with
abnormalities in the cell functioning and viability.
The purpose of our research is to clarify the mechanism of mercury genotoxicity, the
role of APE1 in neural tissue, and the response to inorganic mercury-induced neurotoxicity.
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Four groups of rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) (seven fish
each) were exposed to low doses of 9, 18, and 36 µg/L HgCl2 for 60 days. The rainbow trouts
were killed according to the protocol of Bioethics Committee of Oles Honchar Dnipro National
University. The reactive oxygen species (ROS) level was measured by using the fluorometric
method. The analysis of markers of the DNA repair (APE1) and apoptosis (B cell lymphoma-2
anti-apoptotic protein – Bcl-2) was carried out with western blotting. We use ANOVA and
Duncan multiple comparison test.
We found a concentration-dependent increase in ROS content in exposed to mercury
fish groups in comparison with the untreated control. The decline in APE1 expression was
detected in groups exposed to 18 and 36 µg/L mercury chloride doses. The detection of antiapoptotic protein Bcl-2 as a marker of programmed cell death has shown that exposure to
inorganic mercury is potent to inhibit this apoptosis suppressor.
Our data demonstrated the cytotoxicity of inorganic mercury is accompanied the dosedependent increase of ROS and the decline in the content of APE1 and Bcl-2 in brain tissue.
The detection of DNA repair enzymes in the brain cells is a prospective way to evaluate
neurotoxic and genotoxic effects of environmental pollutants.
Taking into account obtained results, APE1 could be considered as one of the important
target for mercury genotoxicity. Furthermore, the decline in APE1 expression could be
proposed as prospective biomarker to evaluate mercury-induced genotoxicity.
The suppression of APE1 in neural cells can inhibit DNA repair response, increase
genomic instability and trigger the cells to apoptosis. Mercury-induced oxidative stress can
directly initiate programmed cell death. The decrease in anti-apoptotic protein Bcl-2 initiates
apoptotic deviations. Therefore, mercury is potent to induce programmed cell death in neural
tissue cells via two independent ways: genome instability and apoptosis.
Thus, the exposure to low doses of inorganic mercury induces oxidative stress, inhibits
DNA repair response, and activates mitochondria-dependent apoptosis in neural cells. The
evaluation of decrease in DNA repair response via detection of the apurinic/apyrimidinic
endonuclease 1 expression can be a prospective biomarker to reveal the deleterious effects
of environmental contaminants as well as their genotoxicity.

Вплив посушливих 2019 та 2020 років на стан популяцій амфібій
(Amphibia) борової тераси НПП «Слобожанський» (Україна)
З. С. Бондаренко
Національний природний парк «Слобожанський», смт Краснокутськ, Україна,
zoya.ophidi@gmail.com

Effect of dry years on the amphibian (Amphibia) populations state of the
pine forest terrace in Slobozhanskyi National Nature Park (Ukraine)
Z. S. Bondarenko
Slobozhanskyi National Nature Park, Krasnokutsk, Ukraine, zoya.ophidi@gmail.com

Національний природний парк «Слобожанський» розташован на північному
заході Харківської області в долині річки Мерла (басейн р. Дніпро). У соснових лісах
вздовж р. Мерла знаходиться найбільший в області комплекс лісових мезотрофних боліт
та озер поліського типу зі сфагновими мохами, оточених березовими та березовоосиковими кілками. Борова тераса Слобожанського парку також відрізняється великою
часткою широколистяних лісів та суборів.
Друга половина 2019 року та 2020 рік видалися найбільш посушливими за весь
період спостережень, що проводяться у парку. Рівень води у борових водоймах сильно
знизився, біля половини озер залишалися без води більше 1,5 років: з літа 2019 до весни
2021 року. Весна 2020 року також характеризувалась відсутністю весняних ефемерних
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водойм, навіть у заплаві. Посуха призвела до заростання дна озер коловодною
рослинністю. Навесні 2021 року вода з’явилась в усіх водоймах, але зберігався низький
рівень (здебільшого10-50 см), наприкінці року знов спостерігається пересихання.
Спостереження за станом популяцій амфібій в НПП проводиться з 2013 року,
більшість обліків – з 2015 року. Основні методики, що використовуються: візуальний
маршрутний облік та облік за вокалізацією самців, метод канавок та парканчиків з
ловчими циліндрами (Гаранин, Панченко, 1987, Даревский, Щербак, 1989, Челинцев,
1996). Пастки встановлені у 4 біотопах: березняк на березі болота, змішаний ліс на межі
із заплавою, молодий та стиглий сосняки поруч з березняком. Також фіксуються місця
нересту та зустрічі рідкісних видів.
В НПП мешкають 11 видів амфібій. На боровій терасі систематично
зустрічаються 9 з них. Є одиничні знахідки (за вокалізацією самців) ропухи зеленої
(Bufotes viridis, Laurenti, 1768) та квакши східної (Hyla orientalis, Bedriaga, 1890), але в
останні роки вони не відмічались.
Проведені у 2021 році дослідження дають змогу попередньо оцінити вплив
екстремальних кліматичних умов на популяції амфібій, що пов’язані із вразливими
інтразональними біотопами.
Тритони звичайний та гребінчастий на боровій терасі тримаються
широколистяних і змішаних ділянок лісу. Гребінчастий тритон (Triturus cristatus,
Laurenti,1768) – рідкісний вид. За рік зустрічаються чи трапляються у пастки 1-2
особини, у 2021 році не траплявся. Звичайний тритон (Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758)
– поширений вид, при обстежені під час нересту зазвичай він траплявся у 70-80%
водойм. Навесні 2021 року виявлений у 7 з 13 водойм (54%), з них 3 піддалися
довгостроковому повному пересиханню. Уловистість L. vulgaris пастками у
широколистяних біотопах у 2015-2018 роках складала 3,4-8,1 особин на 100 пастко-діб,
у 2019 знизилась до 2 ос/100 пастко-діб, у 2020-2021роках – до 0.
Найбільш чисельний вид амфібій бору, часничниця Палласа (Pelobates vespertinus,
Pallas, 1771), використовувала під час нересту майже усі водойми. У 2020 році у половині
з них нересту не було через відсутність води, однак навесні 2021 року у 4 з 7 обстежених
таких озер було зафіксовано крики самців. За даними обліку вокалізуючих самців,
чисельність P. vespertinus зростала у 2017-2019 роках з 127,2 до 221,7 особин самців на 1 га
водойми, а у 2021 році знизилась до 110,1 ос/га. Часничниці домінували у відловах
пастками у сосняках серед інших видів амфібій, траплялися переважно молоді особин. У
попередні роки їх уловистість складала 2,2-10 ос/100 пастко-діб, у 2020 році вона
знизилась до 1,7, і у 2021 році часничниць у відловах не було.
Кумка червоночерева (Bombina bombina Linnaeus, 1761) масово нереститься у
заплаві, на водоймах борової тераси фіксуються лише одиничні крики самців. У 2021
році помітної зміни їх чисельності чи розповсюдженості не спостерігалось. Схожа
ситуація з жабою сірою (Bufo bufo Linnaeus, 1758), вона трапляється у бору у тому числі
у відловах пастками, але розмножується лише у заплаві, переважно у річках. При
обліках на місцях нересту у 2021 році зниження її чисельності не спостерігалось.
Зелені жаби (Pelophilax) – широко розповсюджений комплекс видів, які
зустрічались на всіх водоймах парку. На боровій терасі НПП «Слобожанський» домінує
ставкова жаба (Pelophylax lessonae, Camerano,1882), частка їстівних (Pelophylax
esculentus Linnaeus,1758) зростає ближче до заплави, озерні (Pelophylax ridibunda, Pallas,
1771) зустрічаються навесні на крайніх озерах. Після посухи 2019-2020 років зелені
жаби майже зникли з тих борових водойм, що залишались без води більше 1,5 років (на
деяких траплялись лише поодинокі особини при вологій погоді). Слід зазначити, що
весною 2021 року не зустрічались молоді особини (менше 45 мм). На одному з трьох
моніторінгових озер, де проводиться облік Pelophilax (у травні-червні), жаб не виявлено
зовсім. Середня чисельність їх у 2020 та 2021 роках складала 43,4 та 26,3 ос/га водойми
відповідно, тоді як на протязі 2015-2019 років вона зростала з 39,4 до 148 ос/га.
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При обстежені місць нересту жаби гостромордої (Rana arvalis, Nilsson, 1842) на
боровій терасі її ікра виявлена лише у 2 нерестових водоймах (по 1-2 грудки) з 8 раніше
відомих. У тому числі зникло масове нерестовище у призаплавній діброві, де у
попередні роки нараховувалось до 55 грудок ікри – водойма піддалася довготривалому
пересиханню, у 2021 році там відновили нерест лише часничниці. Слід зазначити що R.
arvalis більш поширена у заплавних лісах ніж у глибині бору. Її трапляємість у пастки
останні 3 роки була нульова, хоча у 2016-2018 роках складала 1,6-33 ос/100 пастко-діб (у
широколистяних біотопах). Маршрутний облік жаб у призаплавному вільшняку восени
показав незначне зниження чисельності до 1-1,5 ос/км у 2019-2021 роках (з 2-4,3 ос/км у
2015-2018 роки), та відсутність у 2020 році молодих особин на маршуті.
Довготривале зниження рівня води та пересихання чутливих до кліматичних умов
водойм борової тераси НПП «Слобожанський» стало помітним стресом для найбільш
залежних від них популяцій амфібій, особливо L. vulgaris, P. vespertinus, P. lessonae, R.
аrvalis. Відсутність нормального рівня води більше року, особливо навесні, може стати
причиною припинення використання такої водойми амфібіями як нерестовища у
подальшому, особливо чутливою до цього фактору виявилась жаба гостроморда. Наразі
рівень води не відновився, наприкінці 2021 року знов спостерігається значне
пересихання, тому попередні прогнози щодо відновлення цих популяцій амфібій бору
поки не є позитивними.

Закономірності викидів китоподібних і фактори, які їх визначають
О. О. Голубєв*, П. Є. Гольдін**, К. О. Вишнякова***, С. А. Мякушко*
*Київський Національний Університет Імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
www.cichlida@gmail.com
**Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна, pavelgoldin412@gmail.com
***Український Науковий Центр Екології Моря, Одеса, Україна karinavishnyakova@gmail.com

Patterns of cetacean strendings and factors, which determine them
A. Golubev*, P. Gol’din**, K. Vishnyakova***,S. Myakushko*
*Science and Educational Center Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
**I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
***Ukrainian Scientific Centre of Ecology of the Sea, Odessa, Ukraine

Метою даного дослідження був пошук закономірностей викидів (виносів тіл)
китоподібних на узбережжя України. У Чорному та Азовському морях мешкають три
види ряду Китоподібні (Cetacea, seu Delphiniformes Brisson, 1762), серед них два види
родини Дельфінових (Delphinidae Gray, 1821) і один вид родини Фоценових (Phocoenidae
Gray, 1825). Всі вони представлені такими ендемічними підвидами: чорноморський
дельфін білобокий або чорноморська білобочка (Delphinus delphis ponticus BarabashNikiforov, 1935), афаліна чорноморська (Tursiops truncatus ponticus Barabash-Nikiforov,
1940) і морська свиня (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905).
Разом на афаліну та білобочку припадає 17,5% від загальної кількості знахідок.
Можливо вони менше страждають від тих факторів, під вплив яких підпадає P. p. relicta.
Останній вид є найменшим за розмірами серед китоподібних, потрапляючи у пастки
його особин найчастіше не можуть з них вибратися, через що помирають. Представники
інших видів є крупнішими, через що сітки для них являють меншу загрозу.
Матеріал щодо викидів китоподібних на узбережжі Чорного та Азовського морів
збирали упродовж 2017-2020 років. Зафіксовано 481 особину, які були знайдені
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мертвими на узбережжі або в морі. Для узагальнення цих даних, узбережжя було
розділено на кілька зон. Мертві особини по береговій лінії розподіляються дуже
нерівномірно. Встановлено, що одним із факторів, якій обумовлює специфічний
розподіл є морські течії. Цьому також сприяють складні обриси узбережжя. Тут
утворюються своєрідні кишені, де концентрується велика кількість трупів, що були
занесені у певну місцевість коловою течією. Такі течії, що створюють концентричний
рух води, є дуже характерними для Чорного та Азовського морів. Через це тіла загиблих
на певній відстані від узбережжя тварин потрапляє на суходіл не відразу, а тягнеться
течією по спіралі, поступово наближаючись до берегової лінії (відцентрова сила
поступово зміщує їх до берега). Існуючі випинання берегової лінії у бік моря,
утворюють певні перешкоди на шляху течій. Завдяки цьому формуються вищезгадані
кармани, де відбувається концентрація трупів.
В Азовському морі схема течій дещо відрізняється від течії Чорного моря.
Завдяки його витягнутій формй тут навна не лише колова, але й прибережна течія, що
омиває віддалені від центру ділянки узбережжя. Конфігурація узбережжя та особливості
вітрових потоків поблизу нього сприяють концентрації винесених тіл у певних місцях.
Так формуються невеликі кишені уздовж берегової лінії, в які потрапляє до 90% всіх
мертвих особин.
Наведена просторова специфіка розподілу викидів була доповнена вивченням
їх розподілу у часі. З’ясовано, що упродовж року китоподібних найчастіше знаходять з
травня по липень. Останні місяці вагітності припадають саме на кінець весни – початок
літа. При цьому старші особини народжують раніше, ніж молоді. Витрати енергії в цей
час у самок суттєво зростають. Шлюбна поведінка, парування, а потім вагітність і
лактація, потребують відповідного енергетичного забезпечення. Це досягається
активізацією процесів живлення у літній період. В дикій природі ця проблема зазвичай
регулюється зміною цільової здобичі і переміщенням на інші кормові ділянки. Так,
самки живляться здебільшого на мілині, в той час, коли самці полюють у глибших
водах. Тварини намагаються використовувати найбільш ефективні способи полювання.
Одним з таких способів є полювання поблизу риболовних сіток, а його негативним
наслідком – зростання ризиків заплутатися і загинути.
В усі інші сезони кількість викидів може становити до 50% від сезону
розмноження. Наприклад, у зимовий період фіксують лише поодинокі випадки. На
інтенсивність викидів може сильно впливати температура, від якої залежить швидкість
розкладання трупів як у воді, так і на суходолі. Так влітку ця швидкість є значно вищою.
Залежно від течій, трупи можуть дрейфувати доволі довгий час. Цілком ймовірно, що
певна кількість тіл не потрапляє до узбережжя. Це здебільшого ті мертві особини, що
загинули власною смертю або в результаті природних причин (хвороби, паразити та ін.).
Є підстави вважати, що більша частина трупів буде належати тим особинам, що
загинули в результаті людської діяльності. Таким чином, однією з причин різкого
збільшення викидів у період розмноження може бути початок інтенсивного лову риби,
який також припадає на весняно-літній період.

Оцінка промислового вилову краснопірки Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758) в Дніпровському (Запорізькому) водосховищі
Н. Г. Гудим, О. М. Маренков, Т. С. Шарамок
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, hydro-dnu@ukr.net
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The estimation of commercial fishing for Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758) in Zaporozhye (Dnipro) reservoir
N. H. Hudym, O. M. Marenkov, T. S. Sharamok
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

Поступова тенденція до підвищення обсягів загального вилову риби у
Дніпровському (Запорізькому) водосховищі спостерігається останні 10 років, але
показники промислової рибопродуктивності залишаються досить низькими – на рівні 1618 кг/га, що майже у 3-4 рази нижче за потенційну рибопродуктивність, яка обумовлена
резервами природної кормової бази.
На Дніпровському (Запорізькому) водосховищі аналіз іхтіологічного матеріалу
проводили під час проведення науково-дослідних виловів водних біоресурсів в рамках
квоти користувачів водних біоресурсів. Для вилову старших вікових груп
використовували стандартний набір ставних сіток із кроком вічка 30-150 мм. Аналіз
улову у перерахунку на 100 сіткодіб контрольного поряду за окремими видами
стабільний, коливався в межах показників минулих (2014-2020) років, та відповідав
середньобагаторічному показнику.
За статистичними даними Державного агентства меліорації та рибного
господарства в Дніпропетровській області в 2020 році в Дніпровському (Запорізькому)
водосховищі вилучено 1166,62 т водних біоресурсів, що на рівні вилову 2018 року та на
3 т вище, ніж показник 2019 року. Серед яких найбільший відсоток припав на карася
сріблястого – 55,06% (що на 3,2% вище за показник 2019 року). Наступною в
промислових уловах домінувала плітка звичайна – 15,62%, лящ – 6,17, плоскирка –
6,07% рослиноїдні – 4,61%, інший дрібний частик (краснопірка та інші) – 2,75%.
Промислові улови інших частикових видів таких як краснопірка протягом
останніх 10 років знаходяться на стабільно низькому рівні, аналіз їх вилову
контрольними знаряддями лову свідчить про випадковість їх потрапляння до знарядь
лову, тому вони можуть розглядатися як прилов при промисловому вилові частикових
видів риб.
Освоєння квоти видів риб категорії «інший дрібний частик» останні 5 років
тримається на рівні 80,89%. Промисловий вилов риб іншого дрібного частику в 2019
році склав 33,34 т, що становило 74,1% від прогнозу. У 2020 році цей показник сягнув
32,09 т (64,2%).
Краснопірка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) – у складі аборигенного
іхтіокомплексу з виду домінанту стала другорядним видом, улови якого в контрольних
знаряддях лову сягають 0,05%. У Дніпровському (Запорізькому) водосховищі в
прибережних ділянках краснопірка один із найпоширеніших видів, який активно
освоюється рибалками-аматорами. Чисельність цьоголіток у 2017 та 2018 роках складала –
5,23 та 4,23 екз./100 м2 відповідно.
Біологічні показники краснопірки в уловах 2021 р. були майже аналогічні 20192020 рр. – основний улов краснопірки формувався за рахунок сіток з кроком вічка 3840 мм, які обловлювали середні вікові групи даного виду риб. Середні лінійно-вагові
показники дорівнювали: довжина – 20,41,52 см, маса – 192,424,2 г. Співвідношення
самців та самок у стаді визначається як 1:1, що вказує на збалансованість статевої
структури популяції.
Коефіцієнт природної смертності краснопірки складає 0,24, коефіцієнт загальної
смертності сягає 0,32, промислом освоюється приблизно 55-75% рекомендованого обсягу.
Таким чином, враховуючи біологічні показники виду та дані статистики уловів,
запас краснопірки в Дніпровському (Запорізькому) водосховищі можна оцінити на рівні
63 т. При раціональному вилові краснопірки, прогноз допустимого вилову даного виду в
2022 році може триматися на рівні 15 т.
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Морфофізіологічна характеристика молоді дзеркального коропа
(Cyprinus carpio) рибних господарств Придніпров'я
П. О. Корженевська, Т. С. Шарамок, М. І. Якушкіна, Г. І. Лубенець, М. М. Ерух
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, polinka@3g.ua.

Morphophysiological characteristics of young mirror carp
(Cyprinus carpio) of Dnieper fisheries
P. О. Korzhenevska, T. S. Sharamok, M. I. Yakushkina, H. I. Lubenets, M. M.
Yerukh
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, polinka@3g.ua.

Короп – це традиційний та перспективний об’єкт рибництва в Україні. Вплив
навколишнього середовища та умов вирощування призводять до формування адаптацій
вагових і лінійних показників риби. У зв'язку з цим, доцільно застосовувати метод
морфо-фізіологічних показників, який дозволяє оцінити фізіологічний стан особин з
урахуванням вікової та сезонної специфіки риби. Відносна маса деяких
життєвоважливих органів (печінки та нирок) дозволяє судити про стан організму в
цілому в тих чи інших умовах. Саме тому, особливої актуальності набувають
дослідження, присвячені визначенню закономірностей адаптації риб до мінливих умов
навколишнього середовища.
Метою роботи було дослідити динаміку морфо-фізіологічних показників молоді
дзеркального коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), що вирощувався в умовах
Таромського та Криничанського рибних господарств Дніпропетровської області.
Дослідження проводили восени 2019 р. Проби відбирали у ставах Таромського
та Криничанського повносистемних рибних господарств (Дніпропетровська область).
Матеріалом для досліджень були цьоголітки дзеркального коропа (Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758). Під час осіннього облову ставів методом рандомізації відбирали по 50
екземплярів риб. Збір та обробка матеріалу проводились за загальноприйнятими
методиками (Романенко, 2006).
Результати попередніх досліджень води ставів показали, що вміст Pb та Fe в обох
рибгоспах знаходився в межах гранично допустимих концентрацій. У воді
Криничанського рибгоспу вміст Cd перевищував ГДК у 2 рази. У воді Таромського
рибгоспу рівень вмісту Mn був в 3 рази вище порівняно з ГДК. Рівень вмісту Zn в обох
рибгоспах перевищував гранично допустимі концентрації майже в 3 рази. Концентрація
Cu також перевищувала ГДК у воді обох господарств: в Таромскому господарстві в 5
разів та в Криничанському в 14 разів.
Дослідження показали, що короп дзеркальний, який виріс в умовах Криничанського
рибгоспу мав гірші морфометричні показники, ніж одновікові особини Таромського
господарства. Вага дзеркального коропа Таромського рибгоспу (39,02±3,97 г) була в 2,4 рази
більше, довжина абсолютна (14,04±1,6 см) в 1,28 разів та промислова (11,38±0,9 см) в 1,34
рази в порівнянні з молоддю Криничанського господарства. Висота (3,73±0,05 см) та ширина
тіла (1,98±0,04 см) дзеркального коропа Таромського рибгоспу у 1,3 та 1,4 раз перевищувала
такі ж показники коропа Криничанського господарства відповідно.
Коефіцієнти вгодованості за Фултоном, що відображає темпи зростання риб, та
Кларк у молоді дзеркального коропа обох досліджуваних водойм знаходилися майже на
одному рівні.
При дослідженні зафіксовано, що середня маса гепатопанкреасу молоді коропа
Таромського рибгоспу перебувала на рівні 1,47 г і була в 2,4 більша за середню масу
цього ж органу у цьогорічок Криничанського господарства. Індекс гепатопанкреасу
дзеркального коропа Таромського господарства по відношенню до тіла на 21,9%
перевищував цей показник риб Криничанського рибгоспу.
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Було виявлено, що середня маса нирок у коропа Таромського господарства
становила 0,31 г, що в 2,6 раз більше, ніж у дзеркального коропа Криничанського
рибгоспу. Але індекси нирок риб Таромського та Криничанського рибгоспів були майже
ідентичними.
При цитологічному досліджені нирок молоді риби було виявлено, що площа
звивистих канальців нирок коропа Таромського рибгоспу була в 1,4 раз більше, ніж
такий же показник одновікових особин Криничанського рибгоспу.
Проаналізувавши отримані дані, можна відзначити, що всі показники цьоголіток
дзеркального коропа умовах Таромського та Криничанського рибних господарств були в
межах норми, але морфологічні показники молоді Таромського рибгоспу загалом були
кращими, ніж показники риб Криничанського рибгоспу. Досліджені морфобіологічні
показники молоді коропових риб також свідчать про достатній ступінь підготовки
рибопосадкового матеріалу до зимівлі.

Вплив низьких концентрацій імідаклоприду у водному середовищі
на цитометричні показники еритроцитів
Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae)
П. О. Корженевська*, С. В. Єрмоленко*, В. Я. Гассо*, В. А.Спіріна**
*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
yermolenko_sv@i.ua
**Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, Україна, lereena.sp@gmail.com

Influence of imidacloprid low concentrations in the aquatic environment
on erythrocyte cytometric features of
Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae)
P. O. Korzhenevska*, S. V. Yermolenko*, V. Ya. Gasso*, V. A. Spirina**
*Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
**Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine

Сільське господарство в Україні є однією з основних галузей економіки, що
передбачає широке використання пестицидів різної природи. Імідаклоприд – інсектицид
системної дії класу неонікотиноїдів, які є синтетичними похідними нікотину. Цей інсектицид
є водорозчинною сполукою, яка при потраплянні у водні об’єкти створює токсичне
навантаження на екосистеми. Летальні та сублетальні концентрації імідаклоприду змінюють
чисельність тварин у природних водоймах, а ефективні концентрації впливають на обмін
речовин, змінюючи гематологічні, імунні, ендокринні та репродуктивні показники.
На сьогодні залишається багато недосліджених аспектів токсичної дії імідаклоприду
на водні організми, а сам пестицид широко використовується в світі, тому детальні
дослідження впливу цієї речовини на стан гідробіонтів є актуальним.
Озерна жаба Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) є найбільш розповсюдженим видом
земноводних Палеарктики. Тому вона широко залучається для біологічної індикації впливу
різних екологічних факторів, у тому числі антропогенного походження, та використовується
для біологічного моніторингу водних та навколоводних екосистем.
Мета роботи – визначити вплив різних концентрацій імідаклоприду на цитометричні
показники крові озерної жаби. Матеріалом для роботи служили статевозрілі P. ridibundus,
виловлені у природній прибережній екосистеми (межа природного заповідника
«Дніпровсько-Орільський») влітку 2021 р.
У ході експерименту тварин було поділено на п’ять груп. Кожна особина з групи була
поміщена в індивідуальну ємність з 1 л відстояної води. В експериментальних групах у воду
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додавали імідаклоприд. Концентрація розчинів імідаклоприду становила 100 мг/л (групи І та
ІІІ) та 10 мг/л (групи ІІ та ІV). Тривалість дослідження становила 7 діб (групи ІІІ, ІV) та 21
добу (групи І, ІІ). Контрольну групу утримували у відстояній воді. Мазки крові
забарвлювали за допомогою гематоксилін-еозину. Препарати фотографували на камеру
«Sciencelab T500, 5.17 M», яка підключалась до мікроскопа «MICROmed XS-2610».
При цитометричному дослідженні показників ядра еритроцитів озерної жаби
найбільша площа ядра була виявлена у групі II (39,1±1,44 мкм2). Вона була на 10% більша
порівняно з контрольною групою. Лінійні параметри великого діаметра ядра еритроцитів
були майже ідентичними у озерних жаб всіх груп. У жаб групи II показники малого діаметра
ядра були на 10% більшими, ніж у тварин інших груп, що й відбилося на збільшенні площі
ядра їх еритроцитів.
Що стосується самих еритроцитів в цілому, відмінностей між показниками великого
діаметру цих клітин у жаб всіх експериментальних груп не виявлено. У контрольній групі
малий діаметр клітин був більшим на 10% порівняно з еритроцитами тварин
експериментальних груп. Тому найбільшою площа клітин еритроцитів була у жаб
контрольної групи. Таким чином, відмічено тенденцію до зменшення площі еритроцитів
у озерних жаб в експериментальних групах, які піддавалися дії імідаклоприду.
Ядерно-цитоплазматичне співвідношення (ЯЦС) відображає прояв компенсаторних
реакцій крові тварин. У озерних жаб групи II ЯЦС було на 10% вище порівняно з групою
контролю. Підвищення ЯЦС еритроцитів у тварин вказує на зменшення функціональної
площі цитоплазми, яка є місцем окиснювально-відновлювальних процесів (основних
метаболічних реакцій) у клітині, що може опосередковано вказувати на зміни
в її функціональній діяльності.
Таким чином, у ході експерименту були виявлені зміни у цитометричних
показниках еритроцитів крові озерної жаби внаслідок токсичної дії низьких
концентрацій імідаклоприду.

Дослідження живлення судака звичайного Sander lucioperca
у Дніпровському водосховищі
Є. С. Пилипенко, О. М. Маренков
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
lisa97277884110@gmail.com

Study of the nutrition of pike-perch Sander lucioperca
in the Dnieper reservoir
Y. Pylypenko, O. M. Marenkov
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

Судак звичайний Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) є одним із найцінніших об’єктів
промислу в Дніпровському водосховищі. Хижак зустрічається по всій акваторії водойми
та відіграє активну роль у формуванні іхтіофауни. Будучи типовим пелагічним хижаком,
судак виконує роль біомеліоратора та контролює чисельність інших видів риб
(Зусмановский, 1994).
Дослідження особливостей харчування судака в сучасних умовах Дніпровського
водосховища має важливе практичне значення, оскільки в даний час в іхтіофауні
водосховища спостерігається значне збільшення ролі малоцінних в промисловому аспекті
видів риб (Таиров, 2016).
Метою даної роботи є дослідження лінійно-вагових показників та аналіз спектру
харчування судака звичайного Sander lucioperca Дніпровського водосховища на сучасному
етапі його існування.
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Відбір іхтіологічного матеріалу проводили у період з травня по липень 2021 року
на акваторії Самарської затоки Дніпровського водосховища. Науково-дослідні лови
проводили на підставі дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів. Вивчали
лінійно-вагові показники і коефіцієнти вгодованості за Фультоном і Кларк, а також ступінь
жирності та наповненості шлунків. Біологічний аналіз матеріалу здійснювали у
відповідності до загальноприйнятих методик.
Середня довжина особин судака складала: самки – 31,71±0,35 см, самці –
30,55±0,44 см. Середні показники маси: самки – 305,9±12,45 г, самці – 234,2±11,54 г.
Коефіцієнти вгодованості за Фультоном: самки – 1,46±0,06 од., самці – 1,26±0,07 од..
Коефіцієнти вгодованості по Кларк: самки – 1,24±0,03 од., самці – 1,11±0,04 од..
Показники наповненості шлунків особин: самки – 1,9 од., самці – 2,57 од.. Показники
ступеню жирності: самки – 2,86 од., самці – 2,83 од.
За спектром живлення судак звичайний є хижим видом. При дослідженні харчової
грудки – основним об’єктом у харчуванні був чебачок амурський Pseudorasbora parva,
довжиною 3-4 см, бичок кругляк Neogobius melanostomus від 4,5 до 5 см та молодь карася
сріблястого Carassius gibelio до 4 см. За чисельністю домінував чебачок амурський (78%),
менше бичок кругляк (18%) та лише 4% – молодь карася.
Встановлено загальну позитивну динаміку вгодованості судака звичайного
за Фультоном та за Кларк, високий ступінь жирності та наповненості шлунків. Отримані
результати дозволять дослідити спектри живлення хижих видів риб і роль видів-вселенців
Дніпровського водосховища у формуванні кормової бази хижаків.

Зміни формених елементів крові Sander lucioperca
внаслідок інвазії Eustrongylides еxcisиs
В. С. Сидоренко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

Changes in the formed elements of Sander lucioperca blood
due to the invasion of Eustrongylides excisis
V. S. Sidorenko
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

Часто в літературі можна зустріти інформацію про розповсюдження та високу
інвазію риб паразитичними нематодами Eustrongylides excisis. Цикл розвитку даного
паразита досить добре вивчений. Відомо, що риби є проміжними господарями і
заражаються, поїдаючи інвазованих олігохет. Остаточним господарем є рибоїдні птахи.
Паразит заражає багато видів риб, локалізуючись в черевній порожнині і м'язах, і
відноситься до потенційно небезпечних видів для ссавців і людини. Однак залишаються
слабовивченими питання патогенезу при інвазії риб еустрогелідесами.
Оскільки риба є популярним об’єктом харчування та дієтичним продуктом
важливо знати вплив паразитів на якість рибної продукції.
Також, у цьому аспекті особливу увагу привертають дослідження щодо
структурно-функціональних змін формених елементів крові у риб під впливом
паразитичних нематод, оскільки саме еритроцити відповідають за переніс іонів кисню до
тканин. Отже, вивчення біологічних, клінічних і епізоотичних особливостей
паразитичних гельмінтів представляє актуальний інтерес і для науки, і для виробництва.
Кров риб є унікальною системою, котра виконує багато функцій: дихальну,
трофічну, регуляторну. Дослідження гематологічних параметрів дає цінну інформацію
про стан організму в конкретних умовах проживання.
Об’єктом досліджень є судак звичайний (Sander lucioperca Linnaeus, 1758)
виловлений у верхній та нижній частині Дніпровськоговодосховища.
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Паразитологічні дослідження проводились класичним методом повного
паразитологічного розтину риб (Низова, 2008). Відбір крові у риб та дослідження
формених елементів здійснювались зазагальноприйнятими в іхтіології методами
(Селиверстов, 1999).
Для досліджень використовували по 10 екземплярів риб (інвазованих та не
інвазованих). Кров відбирали з хвостової вени.Підсохлі мазки без фіксації забарвлювали
за методом Романовського стандартним розчином Гімзи.
Наші дослідження щодо форми та морфологічних показників еритроцитів судака
звичайного при інтенсивності зараження 14±1,13 екз/рибу, нематодою E. еxcisиs,
показали наступне. Більшість еритроцитів судака мають еліпсоїдну форму з чітко
вираженою оболонкою. Є наявність невеликої кількості молодих форм еритроцитів.
Ядро овальної форми, розміщується по центру, чітко виражене.
Загальна кількість еритроцитів становить 93±0,74 шт. п.з. Даний показник
свідчить про високу активність еритропоезу у судака. Поздовжній і поперечний
діаметри дорівнють 11,84±0,09 та 5,62±0,07 мкм, відповідно, і знаходяться в межах
норми. Відсоток зрілих еритроцитів знаходиться в межах 94%, а молодих – 6%. При
дослідження мазків крові судака також були виявлені зміни форми еритроцитів. Дана
патологія може свідчити про зниження еластичності клітинної оболонки. Тому можна
зробити припущення, що у досліджених екземплярів риб спостерігається порушення
осмотичної резистентності мембрани еритроцитів у легкій формі, тобто, не можна
виключати оборотність даного процесу.
Лейкоцити крові риб становлять менш однорідну, в порівнянні з еритроцитами,
групу клітин з більшим різноманіттям лінійних розмірів, різноманітною структурою
ядра, цитоплазми і, навіть, клітинної оболонки. Лімфоцити – клітини крові риб, які
становлять близько 99% лейкоцитарного ряду. В дослідних мазках крові лімфоцити
мають дуже велике ядро, яке займає майже весь об’єм клітини. Загальна кількість
лейкоцитів в полі зору становить 13±1,25 шт./п.з., серед них більшу частину складають
лімфоцити – 11±2,35 шт./п.з., це 85% від загальної кількості лейкоцитів.
Дуже важливим показником стану риб є відношення клітин лейкопоезу та
еритропоезу. У дорослих риб лейкоеритробластичне співвідношення знаходиться в
межах 25-35%. В дослідному зразку лейкоеритробластичне співвідношення становить
10%, що значно менше норми (Моисеенко, 2009). Можна зробити припущення, що при
ураженні судака нематодом E. еxcisиs спостерігається зниження функцій імунітету і, як
наслідок, зменшення кількості клітин лімфоїдного ряду. Також на неоднорідність
експериментальних даних про кількість лейкоцитів в кров’яному руслі може свідчити
той факт, що лейкоцити легко мігрують із кровоносної системи в лімфатичну і навпаки.
Таким чином, при зараженні судака нематодом E. еxcisиs у кількості
14±1,13екз/рибу спостерігалися наступні зміни у формених елементах крові риб. У
клітинах еритроїдного ряду відмічався низький показник молодих форм еритроцитів,
виявлено зниження еластичності еритроцитарної оболонки та зменшення кількості
лімфоцитів. Каріолізису, каріопікнозу, амітотичного ділення еритроцитів не виявлено.
Клітини білої крові представлені, в основному, лімфоцитами – 85%.
Лейкоеритробластичне співвідношення на 40% менше норми, що вказує на суттєве
зниження імунітету у судака.
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ECOLOGY
OF TERRESTRIAL INVERTEBRATES
ЕКОЛОГІЯ
НАЗЕМНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ
ЭКОЛОГИЯ
НАЗЕМНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

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»,
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
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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 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 HuismanOlff-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.

Invasive leaf-mining moths (Lepidoptera, Gracillariidae) in Ukraine
K. K. Holoborodko, I. M. Loza
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, holoborodko.kk@gmail.com

Інвазійні молі-строкатки (Lepidoptera, Gracillariidae) України
К. К. Голобородько, І. М. Лоза
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

The project is devoted to elucidating the bioecological characteristics of the existence
and the influence degree of invasive leaf-mining insect species from Gracillariidae family
(Lepidoptera) on dendroflora in Ukraine. Results were obtained for the first time that
demonstrate the taxonomic, faunal and zoogeographic structure of the species complex in
family of leaf-mining insects (Gracillariidae) in Ukraine. Biological characteristics of invasive
insect species within this family of Lepidoptera were clarified. The invasion degree in five
Gracillariidae species on the territory of Ukraine has been determined. The scientific work
found the effect of Gracillariidae feeding on the forage plants. Caterpillars of invasive species
affect the functional state of forage plants, which was confirmed by changes in soluble protein
content, activity and isoenzyme composition of benzidine peroxidase during the growing
season of these plants. The study of easily soluble protein dynamics showed their decrease
when a high-degree leaf damage. An indicator of biochemical adaptation of plants to the diet of
caterpillars of invasive leaf miners involves the restructuring of both the activity and the
isozyme profile of peroxidase. Statistically significant differences were found for soluble
peroxidase which activity increased by average of 2.1 times due to the high-level damage of
leaves in forage plant by the caterpillars. High level of leaf damage by the phytophage was
reflected in the change in the isozymic profile of benzidine peroxidase. The main pattern of
negative effects of Gracillariidae caterpillars involves a significant increase in the activity of
the most acidic molecular forms of cytoplasmic peroxidase in the leaves of forage plants.
The results obtained demonstrate an activation of enzymatic antioxidant protection system in
forage plants due to the damaging effect of Gracillariidae invasive caterpillars, which allows a
plant organism to survive and complete the ontogenesis program in adverse conditions.
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The most significant factor in protecting cells from caterpillar activity involves an increase in
the activity of guaiacol peroxidase, which indicates an increase in the cell barrier properties. It
was established that the caterpillars of Gracillariidae invasive species effect significantly on the
photosynthetic apparatus of forage plants. This effect was clearly determined with the
fluorescence technique which was carried out using a portable fluorometer "Floratest".
Analysis of the Kautsky curves in damaged and non-damaged leaves allow to state that the
feeding of miners from the Gracillariidae family significantly affects the four main parameters
of chlorophyll fluorescence intensity (CFI). The studies have shown that CFI technique allows
to determine the general condition of plant organism in an express regime by evaluating
photosynthesis as the main process in plant life. A range of parasitoids and fungal diseases of
preimaginal stages of invasive development has been identified for the first time in Ukraine.

Influence of imidacloprid low doses on oxidative stress in neural cells
of earthworm Eisenia fetida (Clitellata, Lumbricidae)
A. O. Huslystyi*, V. S. Nedzvetsky*,**, S. V. Yermolenko*,
V. Y. Gasso*, V. B. Petrushevskyi*
*Research Institute of Biology, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, E-mail:
viktor.gasso@gmail.com
**Bingöl University, Bingöl, Turkey, E-mail: nedzvetskyvictor@ukr.net

Imidacloprid is a widely used pesticide that belongs to the class of neonicotinoids.
Neonicotinoids act as agonists in the insect nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) and their
promised low toxicity to vertebrates is determined by their dissimilar target receptor sites. The
continuous agricultural application of neonicotinoids is a critical cause of significant pollution and
permanent intoxication of non-target organisms including animals and humans.
Earthworms provide key soil functions entailed in positive ecosystem services that are
important for agroecosystem sustainability. Pesticides in general and insecticides, in particular, can
strongly affect earthworms at all organization levels. They disrupt enzymatic activities, increase
individual mortality, decrease fecundity and growth, change feeding rate and decrease the overall
community biomass and density. The simple nervous system of earthworms may be critically
susceptible to neonicotinoids toxicity. Besides, the earthworm Eisenia fetida (Savigny, 1826) are
widely used convenient experimental objects of environmental toxicity studies. The tissue-specific
molecular biomarkers could be a fruitful tool of assessment of pesticide toxicity effects.
The aim of the present work was the study of neurotoxic effect induced by the exposure of
earthworms to nature-realistic doses of imidacloprid.
The exposure of earthworms E. fetida to imidacloprid in the doses of 0,1, 0,2, and
0.4 µg/cm2 was carried out using the filter paper contact test (OECD, 1984). Each earthworm was
treated under conditions of 20±1°C in the darkness for 24 hours. After 24 h treatment, the
earthworms were removed into artificial soil in a 500-mL beaker for 24 h for rehabilitation. The
exposure–rehabilitation procedure was repeated for 14 days. Earthworms were sacrificed according
to the rules adopted by the Bioethics Committee of Oles Honchar Dnipro National University. The
earthworm tissue was washed with ice-cold phosphate buffer saline (PBS). Then the tissue samples
were subjected to protein extraction. The reactive oxygen species (ROS) level was measured by
using the fluorometric method. Each sample was tested in triply parallels. Malondialdehyde (MDA),
the end-product content of lipid peroxidation (LPO), was measured with the absorbance estimation
of the complex MDA-thiobarbituric acid by spectrophotometric method at 532 nm. Western blotting
was performed using SDS-PAGE electrophoresis in a 5-20% gradient of acrylamide. The results of
western blot were developed based on the chemiluminescence method with the use of the automatic
X-ray machine (Carestream Health Inc., USA) with the following densitometric analysis. We use a
one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey’s post-hoc test for statistical analysis.
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A dose-dependent increase in ROS content was observed in the earthworms exposed to
imidacloprid in doses of 1.4-5.6 µg in comparison to the control worms. A statistically significant
increase in LPO level was observed in all treated earthworm groups as compared to control. Neuronspecific enolase (NSE) is an acidic protease, which wn for as a thoughtful bioindicator of the injury
and diagnosis of nervous cells. The progressive decline in NSE expression was observed in
earthworm groups exposed to 2.8 and 5.6 µg doses. Cyto- and neurotoxic outcomes originated by
imidacloprid are associated with the oxidative stress and decline in the NSE content in earthworms
exposed to imidacloprid low doses. Moreover, that effect of imidacloprid is accompanied by the
dose-dependent growth of ROS and LPO.
Finally, low doses of imidacloprid affect the earthworm Eisenia fetida by generating
oxidative stress, which is associated with the increase in neuron-specific enolase expression. Thus,
the imidacloprid-caused cytotoxicity is accompanied by neuronal damage and the neurotoxicity
because of imidacloprid impact.
The study was funded by the Ministry of Education and Science of Ukraine (Project No
0120U102258).

Bio-ecological features of the horse chestnut leaf miner (Cameraria
ohridella Deschka & Dimic, 1986) in the steppe zone of Ukraine
O. V. Selyutina
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, ksushichka1@gmail.com

Біо-екологічні особливості каштанового мінера
(Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) у степовій зоні України.
О. В. Селютіна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

In project work, the features of Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae, 1854)
invasion were studied in various park urban ecosystems (on the example of Dnipro city). The
study shows a reliable dependence of the degree of leaf blade damage on height above sea level at
which the park urban ecosystem is located. Dependence between number of leaf mines and
concentration of heavy metals (Zn, Cu, Pb, Cd) in various park urban ecosystems was found. In
the park areas that have the highest heavy metal concentration in Aesculus hippocastanum
(Linnaeus, 1753) tissues, there was also a large number of mines on the leaf blade. Maximum
values of the mine number on individual leaves of A. hippocastanum reached 450-465. Leaf
damage dynamics, content of high soluble proteins, activity of peroxidases and composition of
acidic isoforms of enzymes in the leaves of A. hippocastanum were analyzed on exposure to C.
ohridella. Destruction of leaves on relatively stable horse chestnut trees caused by the miner
increased during July-August to 13,3%, while in unstable trees this value reached 97.5%. In July,
maximum amount of proteins in the leaves of A. hippocastanum was found, this value
significantly decreased in August and correlated with the level of leaf damage caused by C.
ohridella. The damaged horse chestnut leaves were characterized by increased cytoplasmic
peroxidase activity more than twice when a level of leaf damage by phytophage was high. These
findings indicate that damage of the leaves by C. ohridella resulted in oxidative stress which leads
to enzyme activation. In the leaves of A. hippocastanum trees having high-level damage by the
miner, expression of the enzyme isoforms is significantly activated within the pH range of 4.084.15, which can be considered as a reliable biochemical marker of A. hippocastanum plants
sensitivity to the phytophage C. ohridella attack. High total activity of peroxidase established by
us, as well as the active rearrangements in the spectrum of peroxidase system obviously
contribute to the maintenance of functional integrity of the photosynthetic system in leaves A.
hippocastanum under C. ohridella influence through the neutralizing of reactive oxygen species.
23

Zoocenosis–2021. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The XI International Conference. Ukraine, Dnipro, DNU, 10–12.11.2021

Біомаса ґрунтової мезофауни лісових екосистем
на ділянках із різним видом антропогенного навантаження
О. О. Бєдункова, Ю. Р. Ціпан
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна,
bedunkovaolga@gmail.com

Biomass of soil mesoafauna of forest ecosystems
at sites with different anthropogenic loads)
O. O. Biedunkova, Yu. R. Tsipan
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine, y.r.tsipan@nuwm.edu.ua

Формування стійкості та різноманіття екосистем є результатом збалансування
біогеохімічних процесів, у яких активну участь приймають живі організми. Сучасні
наукові дослідження відображують вичерпне розуміння процесів формування
біорізноманіття наземних екосистем під впливом різноманітних чинників, однак дещо
менше уваги приділяється сценаріям, які спричинюють зміни біорізноманіття під землею.
Знання про особливості життя та функціональне значення ґрунтової біоти є доволі
обширними, проте одним з актуальних напрямків лишається інвентаризація та ґрунтової
мезофауни, адже її присутність підтримує здоров’я грунтових екосистем, що є
невід’ємною складовою стійкості біосфери.
Безхребетні ґрунтової мезофауни залучаються до трофічних ланцюгів на різних
рівнях, підвищують аерацію та родючість ґрунту, сприяють кругообігу речовин через
прискорення розкладу рослинних решток (Дмитренко та ін., 2005), забезпечують
мінералізацію вуглецю (Eisenhauer et al., 2012) та стабілізацію інтенсивності
мікробіологічних процесів (Thakur et al., 2014). Одночасно, ґрунтова мезофауна проявляє
чутливість як до змін клімату і географічного розміщення місцевості так і до екологічних
характеристик ґрунту (Симочко & Симочко, 2010).
Наприклад, такі фактори середовища як температура та вологість можуть
обумовлювати внесок ґрунтової мезофауни в розклад лісової підстилки в протилежних
напрямках. Так, порівняння видових угруповань ногохвісток (Collembola) і панцирних
кліщів (Oribatida) у зразках мохів, органічних та мінеральних ґрунтів через 2 роки після
обробки лісу виявило значно меншу щільність та видове багатство (α-різноманіття) у
відповідь на видалення біомаси порівняно з непорушеними стиглими насадженнями. Ці
відмінності були особливо помітні при двох найбільш інтенсивних обробках: вирубка
цілого дерева з видаленням пнів та обробка з додатковим видаленням лісової підстилки.
Зміну угруповань мезофауни автори дослідження пояснюють зниженням багатства
поживних речовин і кислотності ґрунту, а також підвищенням температури ґрунту після
видалення лісової підстилки (Rousseau et al., 2018).
У наукових публікаціях описано і вплив видового складу та чисельності мезофауни
на втрату маси підстилки. Зокрема, швидкість розкладу підстилки позитивно корелювала з
індивідуальною та груповою щільністю ґрунтової мезофауни, а вклад останньої у розклад
підстилки сосни корейської та ясеня маньчжурського склав 1,70% та 4,83% відповідно
(Jiang et al., 2014). Вивчення впливу на розклад надземної та підземної підстилки трав’яної
рослинності різних видів Collembola показало, що біомаса коріння трави зменшувалась зі
зростанням різноманіття коллембол (ногохвісток) у верхньому та нижньому шарі ґрунту,
а біомаса коріння бобових збільшувалась, особливо в нижньому шарі ґрунту. Цікаво, що
присутність Collembola зменшувала розклад наземної підстилки (Eisenhauer et al., 2011).
Метою наших досліджень було визначення біомаси ґрунтової мезофауни суборів
південно-східної частини Волинського Полісся на ділянках з різним рівнем
антропогенного навантаження. Ґрунтово-зоологічні дослідження проводили методом
ручного розбирання ґрунтових зразків (Гиляров, 1975) з прикопками 50х50х10 см,
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визначення ваги зібраних представників ґрунтової мезофауни проводили безпосередньо на
місці за допомогою прецизійної лабораторної ваги моделі ТВЕ-2,1-0,01-а, II класу точності
згідно з ДСТУ EN 45501. Оцінку біомаси проводили шляхом перерахунку в г/м2,
чисельність представників виражали в екз/м2. Температуру ґрунту на місці відбору зразків
визначали за допомогою цифрового термометру TP-101 (в-во Китай); вологість ґрунту – за
допомогою термостатно-вагового методу (Кауричев, 1986) після доставки ґрунту в
лабораторію. Повторність вимірювання кожного показника була трикратною.
Роботи проводили на ділянках лісу у межах суборів південно-східної частини
Волинського Полісся. Ділянка №1 (50°54'24.6"N 26°29'45.5"E) розташована поблизу
автомобільної траси, де наявні обладнані зони для пікніків, помітні зміни лісової
підстилки, несанкціоновані звалища сміття та залишки від розведення багаття. Ділянка №2
(50°47'53.0"N 27°03'58.4"E) знаходиться в межах лісництва, яка не зазнає впливу
антропогенного навантаження. Ділянка №3 (50°50'44.4"N 26°56'30.0"E) – лісова територія
в перші місяці після пожежі середньої інтенсивності. Ділянка №4 (50°48'05.1"N
27°05'21.4"E) – після суцільної рубки лісу. Всі досліджувані ділянки мають дерновосередньопідзолистий поверхнево-оглеєний суглинковий тип ґрунту із розріджений
деревостаном, переважно соснових порід та листяного підліску природного походження,
тип лісорослинних умов В2 – свіжі субори. Період досліджень – червень 2021 р.
Так, середня біомаса ґрунтової мезофауни на ділянці №1 становила 3,78±0,2 г/м2;
на ділянці №2 – 2,25±0,13 г/м2; на ділянці №3 – 0,22±0,02 г/м2; на ділянці №4 – 1,22±0,11
г/м2. При цьому, загальна чисельність виявлених представників ґрунтової мезофауни була
відповідно 30,0±2,5; 17,0±2,12; 7,3±1,77 та 4,3±0,82 екз/м2.
Вимірювання фізичних показників ґрунту виявило, що найвищі значення вологості
в досліджуваному шарі мали ділянки №2 (15%) та №1 (13%). Вологість ґрунту виявилась
помітно нижчою на ділянці після лісової пожежі (11%), а на ділянці лісу після суцільної
рубки вона становила 12%. При цьому, показники температури ґрунту, відповідно на
ділянках №№1-4 були наступними: 14,13±0,11; 12,17±0,04; 15,27±0,15 та 14,23±0,10 ºС.
Побудова лінійної залежності біомаси ґрунтової мезофауни від фізичних
показників ґрунту дозволила встановити, що вплив вологості на біомасу ґрунтового
населення описується рівнянням: а=-4,88+0,51·x; (r=0,76), де а – величина біомаси, х –
вологість ґрунту. Вплив температури ґрунту на показник біомаси мезофауни описувався
рівнянням: а=9,3153-0,5595·x (r=-0,62), де а – величина біомаси, х – температура ґрунту.
Таким чином, нами було помічено, що величини біомаси ґрунтової мезофауни
на ділянках лісу з різним видом антропогенного навантаження помітно відрізнялись.
Її найвищі значення були характерні для рекреаційної ділянки (3,78±0,2 г/м2) та ділянки
в межах лісництва (2,25±0,13 г/м2), позбавленої антропогенного навантаження.
Припускаємо, що в межах першої ділянки порівняно високі значення досліджуваного
показника пов’язані з присутністю в ґрунті більшої кількості органічних речовин, які
потрапляють у нього внаслідок наявності тут харчових залишків та іншого сміття.
Одночасно, кількість виявлених представників ґрунтової мезофауни на ділянці №1
(30,0±2,5 екз/м2) була майже вдвічі вищою за їх кількість у межах другої ділянки (17,0±2,12
екз/м2). Біомаса та чисельність живого населення ґрунту на ділянках після лісової пожежі
та суцільної рубки були вкрай низькими, відповідно 0,22±0,02 г/м2 при 7,3±1,77 екз/м2
та 1,22±0,11 г/м2 при 4,3±0,82 екз/м2. Певним чином на величину біомаси мезофауни
впливали вологість (r=0,76) та температура ґрунту (r=-0,62).
Очевидно, що для більш точного розуміння впливу на існування ґрунтової
мезофауни в межах досліджуваних лісових ділянок, необхідно продовження відстеження
впливу факторів природного та антропогенного походження. Однак, отримані на даному
етапі дані дозволяють узагальнити, що антропогенні зміни суборів південно-східної
частини Волинського Полісся супроводжуються кількісними та якісними змінами
ґрунтово-зоологічних комплексів лісових біогеоценозів.
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Різноманіття угруповання ґрунтової макрофауни арени р. Дніпро
у межах природного заповідника «Дніпровьско-Орільський»
А. М. Волкова, О. М. Кунах
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
a.m.v.volkova@gmail.com

Diversity of the soil macrofauna community of the Dnipro rive arena
within the natural reserve area of the Dniprovsko-Orilsky
A. M. Volkova, O. M. Kunakh
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, a.m.v.volkova@gmail.com

Ґрунт являється середовищем існування для багатьох живих організмів, а ґрунтові
безхребетні займають важливе місце у будь-якій наземній екосистемі за своїм
біологічним різноманіттям, багатством та широтою трофічних зв’язків. Різноманіття
угрупувань педобіонтів є предметом пильного інтересу фахівців багатьох галузей
екології та охорони довкілля, оскільки різноманіття є проявом існування життя на землі,
основою збереження генофонду живої природи, функціонування екосистем на планеті.
Дослідження особливостей середовища існування, яке враховує також оцінку
біологічного різноманіття, є необхідною умовою для ідентифікації властивостей
навколишнього середовища, важливих для охорони довкілля і підтримки функцій
екосистем.
Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський» розташований у долині р.
Дніпро. Вивчення біологічного різноманіття педобіонтів є однією зі складових
подальшого аналізу їх ролі у функціонуванні біогеоценозів та збереження унікального
ландшафту долини середньої течії Дніпра і річки Оріль з плавневими лісами і озерами,
рідкісною флорою і фауною, особливо враховуючи то факт, що ґрунтова макрофауна
арени р. Дніпро вивчена недостатньо.
Дослідження ґрунтової макрофауни проводилось у межах пробного полігону,
який був закладений у лісовому біогеоценозі, що знаходиться у заплаві притоки р.
Протіч. Полігон складається з 15 трансект, кожна з яких включає 7 пробних
майданчиків. Відстань між рядами в полігоні становить 3 м, таким чином кожен
пробний майданчик представляє собою квадрат розміром 3×3 м. Для обліку ґрунтових
безхребетних був застосований метод пошарового викопування і розбирання проб
ґрунту, який вважається найбільш універсальним, технічно простим і таким, що може
застосовуватись при роботах на ґрунтах з різним механічним складом і різною мірою
окультуреності. Оптимальний розмір пробних майданчиків для обліку ґрунтових
безхребетних даним методом становить 0,25 м2. Менші майданчики містять мало
великих форм безхребетних, а розбирання великих майданчиків є трудомістким та
часовитратним.
У межах пробного полігону встановлена наявність 29 видів педобіонтів, таким
чином гама-різноманіття становить 29 видів. Бутстреп-оцінювання показало, що у 95%
випадків цей показник знаходиться у діапазоні 26,4-31,4 видів. Альфа-різноманіття
угруповання становить 3,4 види на кожну пробу (у 95% випадків цей показник
знаходиться у діапазоні 3,3-3,5 видів). Бета-різноманіття становитть 8,5. Таким чином,
оцінка бета-різноманіття вказує на високий рівень гетерогенності угруповання
ґрунтових безхребетних у межах дослідженного угруповання.
Загальна чисельність угруповання становить 91,4±20,2 екз./м2. Домінантним
видом серед представників ґрунтової макрофауни на арені р. Дніпро являється Serica
brunnea (Linnaeus, 1758), в середньому його щільність склала 19,58 екз/м2. Наступним за
чисельністю являється вид Isomira murina (Linnaeus, 1758), щільність якого склала 10,37
екз/м2. Також достатньо чисельними являються види дощових червів Aporrectodea
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caliginosa trapezoides (Dugès, 1828), Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884), Aporrectodea
rosea rosea (Savigny, 1826), щільності яких склали 9,3, 9,22 та 7,85 екз/м2 відповідно.
Майже однаковою щільністю характеризуються Enchytraeus albidus (Henle, 1837) – 5,41
екз/м2 та Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) – 5,3 екз/м2. Наступні види
наведені за зменшенням їх щільності: Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) –
4,96 екз/м2; Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) – 4,72 екз/м2; Rhipidia (Rhipidia) uniseriata
(Schiner, 1864) – 3,96 екз/м2; Tabanus bromius (Linnaeus, 1758) – 2,36 екз/м2; Tipula
(Lunatipula) (Edwards, 1931) – 2,21 екз/м2; Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) – 1,76
екз/м2; Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) – 1,37 екз/м2; Polyphylla (Polyphylla) fullo
(Linnaeus, 1758) – 1,15 екз/м2; однакову щільність мають представники видів Thereva
nobilitata (Fabricius, 1775) та Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777) – 1,07 екз/м2. Незначну
щільність мають такі представники: Lithobius (Lithobius) lucifugus L. (Koch, 1862) –
0,99 екз/м2; Pachymerium ferrugineum (C.L.Koch, 1835) та Ampedus (Ampedus) balteatus
(Linnaeus, 1758) – 0,69 екз/м2; Cyrtopogon lateralis (Fallen, 1814) та Pardosa sp.
(Koch, 1847) – 0,38 екз/м2; Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826), Carabidae
(Latreille, 1802), Carabus (Pachystus) Hungaricus scythus (Motschulsky, 1847), Chrysolina
(Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763), Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) та Cochlicopa
lubrica (O.F. Muller, 1774) – 0,23 екз/м2.
У межах досліджуваного полігону ценоморфічна структура ґрунтової
макрофауни представлена палюдантами, пратантами, сильвантами та степантами.
Найбільшу частку в структурі ценоморф займають протанти (44,8%). Частка сильвантів
становить 31%, степантів – 17,2%, та найменшу частку займають палюданти – 6,9%.
Гігроморфічна структура мезофауни досліджуваного полігону представлена
широким діапазоном – від ксерофілів до гігрофілів. Найбільшу частку в структурі
гігроморф складають гігрофіли (38,0%). Однокову частку становлять ксерофіли та
мезофіли – 31,0%. Гігроморфічну структуру угруповання ґрунтових безхребетних
можна охарактеризувати як стабільну.
Трофоценоморфічна структура макрофауни досліджуваного полігону включає
оліготрофоценоморфи,
мезотрофоценоморфи,
мегатрофоценоморфи,
ультрамегатрофоценоморфи. Найбільшу частку у трофоценоморфічній структурі
займають мегатрофоценоморфи (48,3%). Дещо менше значення в угрупованні мають
мезотрофоценоморфи (31,0%), однакову частку становлять оліготрофоценоморфи та
ультрамегатрофоценоморфи – по 10,3%. Найменша частка в угрупованні належить
оліготрофоценоморфам, варіюючи в діапазоні від 12 до 19%. Різноманіття спектру
трофоценоморфічної структури угруповання ґрунтової макрофауни досліджуваного
полігону свідчить про оптимальні умови для його існування.
Серед аероморф досліджувальної ділянки є представники аерофілів, субаерофілів,
геміаерофобів. Найбільшу частку серед них становлять субаерофіли (62,1%), а
найменшу – геміаерофоби 3,4%.
Карбонатоморфи досліджуваної території представлені наступними екоморфами:
карбонатофоби,
акарбонатофіли,
гіперкарбонатофіли,
карбонатофіли,
гемікарбонатофіли. Однакову частку у їх структурі займають карбонатофіли та
акарбонатофіли (24,1%). Дещо менше значення в угрупованні мають карбонатофоби
(20,7%) та гемікарбонатофіли (17,2%). Найменшу частку становлять гіперкарбонатофіли
(13,8%).
У структурі топоморф очевидною є перевага власне ґрунтових мешканців (58,6%)
над підстилковими (37,9%). Але слід особливо зазначити топоморфу норників.
Незважаючи на відносно малу їх частку в структурі угруповання (3,4%), ці тварини
відіграють важливу роль у його функціонуванні, оскільки відрізняються великими
розмірами та масою, а, відповідно, відіграють помітну середовищетвірну роль.
У трофічній структурі безумовними домінантами є зоофаги, частка яких складає
37,9%, однакову частку мають сапрофаги та фітофаги – 31%.
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Значне різноманіття видового та екоморфічного різноманіття угруповання
ґрунтової макрофауни арени р. Дніпро у межах природного заповідника «ДніпровськоОрільський» говорить про його стійкість. Також можна зробити висновок, що на
дослідженій частині території арени склались умови, притаманні для залісненого луку з
ознаками степу, а умови зволоження є нерівномірними.

Біологічне різноманіття угруповань ґрунтової макрофауни
ботанічного саду Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара
А. В. Головня, О. М. Кунах
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро, Україна, tinaalev1709@gmail.com

Biological diversity of the soil macrofauna communities of Oles Honchar
Dnipro National University Botanical Garden
A. V. Holovnia, O. M. Kunakh
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, tinaalev1709@gmail.com

Просторова гетерогенність властивостей ґрунту істотно зростає в антропогенно
трансформованих ґрунтах, що, у свою чергу, відображається на закономірностях
просторового розміщення ґрунтової макрофауни Але особливості структури ґрунтових
безхребетних у міських ґрунтах достатньо не досліджені, хоча висока функціональна
активність і різноманіття даної групи є важливим фактором стійкості урбанізованих
екосистем.
Для дослідження різноманіття угруповань ґрунтової макрофауни на території
ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у
травні 2021 року було закладено чотири полігони. У 2019 році частина території
ботанічного саду зазнала реконструкції, тому два полігони були закладені безпосередньо
на реконструйованій території, а два полігони – на території без реконструкції. Кожен
полігон складався з 7 лінійних трансект, у межах яких з інтервалом 3 м проводився
відбір проб ґрунтової макрофауни методом пошарового ручного викопування та
розбирання проб ґрунту. Таким чином, на кожному полігоні було відібрано 105
ґрунтово-зоологічних проб, розмір проби складав 25x25 см.
Встановлено, що угруповання ґрунтової макрофауни ботанічного саду
представлено 48 видами із щільністю 291,28 екз./м2. Серед представників ґрунтової
макрофауни зустрічаються кільчасті черви, членистоногі та молюски. Домінуючою
групою являється вид дощових черв’яків Aporrectodea trapezoides (Duges, 1828),
щільність якого складає 110,06 екз./м2, наступними за щільністю видами черв’яків є
Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) (85,22 екз./м2) та Lumbricus rubellus (Hoffmeister,
1843), представник ґрунтово-підстилкових форм (60,65 екз./м2).
Найбільшу частку в структурі ценоморф досліджуваних полігонів займають
сильванти (43,8%). Частка пратантів становить 29,3%, степантів – 20,8%, найменшу
частку займають палюданти – 6,2%. На ландшафтному рівні ценомофорфічний вигляд
тваринного населення ґрунту парку є лісо-лучним.
Серед гігроморф в угрупованні переважають мезофіли (47,9%), дещо меншу
частку займають гігрофіли (31,2%) і ксерофіли – (16,7%), а найменшу – ультрагігрофіли
(4,2%). Наявність у спектрі представників усіх гігроморф свідчить про стабільність
досліджуваного угруповання.
У
трофоценоморфічній
структурі
найбільшу
частку
складають
мегатрофоценоморфи (43,7%). Дещо менше значення в угрупованні мають
мезотрофоценоморфи (29,2%) та ультрамегатрофоценоморфи (16,7%), а найменшу
частку складають оліготрофоценоморфи (10,4%).
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У структурі топоморф переважають епігейні форми, які складають понад
половину від усіх представників (52,1%). Представників ендогейних форм у
топоморфічній структурі угруповання також досить багато (47,9%).
У трофічній структурі спостерігається майже однакова кількість зоофагів (37,5%)
та сапрофагів (35,4%). Дещо менша частка припадає на фітофагів (27,1%).
Серед фороморф ґрунтової макрофауни переважають тварини, які переміщуються
за допомогою існуючої шпаруватості ґрунту і мають розмір тіла менше, або є
співрозмірними з діаметром тріщин у ґрунті (A1 – 22,9%; A2 – 20,8%; A3 – 16,7%).
Меншу частку складають тварини, які активно прокладають ходи зі зміною товщини
тіла (В4 – 18,8%), та інші представники, які мають С-подібну форму тіла (10,4%) або
переміщуються без змін товщини тіла (8,3%). Найменше в угрупованні безхребетних, які
риють нори за допомогою кінцівок (2,1%).
Серед аероморф найбільша частка припадає на субаерофілів (43,7%), дещо меншу
частку складають аерофіти (35,4%). Геміаерофоби складають 14,6%, та найменшу
кількість мають аерофоби (6,3%).
Серед карбонатоморф найбільшу чисельність у трофоценоморфічній структурі
(68,7%) мають карбонатофіли. Акарбонатофіли та гемікарбонатофіли мають однакову
частку (14,6%). Найменшу частку складають гіперкарбонатофіли (2,1%).
Значне різноманіття екоморфічної структури угруповання ґрунтової макрофауни
Ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
свідчить про його стійкість та можливість подальшого використання для
біоіндикаційних досліджень з метою визначення наслідків реконструкції.

Видовий склад шкідників запасів пшениці в Дніпропетровській
області
Т. М. Коломбар
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, t_kolombat@i.ua

Species composition of wheat pests in Dnipropetrovsk region
T. M. Kolombar
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, t_kolombat@i.ua

Шкідники запасів зернових культур – небезпечні вороги зерна та продуктів
його переробки. У зернових і продовольчих складах, коморах, на переробних
підприємствах продовольче та фуражне зерно, насіннєвий матеріал, крупи та інші
запаси зазнають нападу комірних шкідників, більша частина яких припадає на комах
і кліщів.
Економічний потенціал небезпечних шкідників запасів продукції пов’язаний
не тільки з розміром втрат врожаю, що зберігається, але й зі зниженням якості зерна
– схожості, забруднення личинковими шкурками, екскрементами, павутинням,
трупами. Масове накопичення кліщів і комах нерідко слугує причиною підвищення
вологості хлібних запасів, швидкого злежування і самозігрівання.
Щороку під час зберігання, навіть за наявності зерносховищ сучасних
модифікацій, таких як: елеватори силосного типу збірної або суцільнозварної
металевої конструкції, різних форм та комплектацій, втрачається від 5% до 30%
зібраного зерна, при цьому істотно знижуються його харчові, фуражні та посівні
якості. Проведені дослідження показали, що в складських приміщеннях будівництва
другої половини минулого століття, а також у старих елеваторах залізобетонної
конструкції, обладнання яких істотно програє сучасним технологіям, від шкідників
хлібних запасів у деяких випадках втрачається майже до 50% зернової продукції.
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Завдяки співпраці з Дніпропетровською обласною фітосанітарною
лабораторією у 2017 році проведено уточнення видового складу членистоногих –
шкідників запасів пшениці на восьми підприємствах Дніпропетровської області.
Відбір проб зерна, призначеного на продовольчі, фуражні та технічні потреби,
здійснювали згідно з ГОСТ 13586.4-83. Для виявлення шкідників і встановлення
ступеня заселеності зерна брали середню пробу (масою 2 кг), яка має
характеризувати дану партію.
Середня проба складається з невеликих порцій – точкових проб, відібраних у
різних місцях, залежно від способів зберігання зерна. Для відбору точкових проб
(виїмок) користувалися конусним щупом. Крім того, проби відбирали в місцях
можливого скупчення шкідників: у найвищих точках поверхні зернового насипу,
місцях найбільш вологих і запилених, місцях, де шар найдужче прогрівається,
поблизу стовпів, колон і стін й приєднували до проб із відповідного шару насипу. За
наявності на поверхні насипу грудочок зерен, обплетених гусеницями метеликів, їх
вибирали руками і приєднували до середньої проби. У разі наявності в зразку живих
або мертвих імаго довгоносиків, а також пошкодженого зерна цими шкідниками
заселеність зерна в прихованій формі визначали методом забарвлення «пробочок».
Видовий склад шкідників установлювали за допомогою визначників комах.
Дані у таблиці наведені у вигляді +, ++, +++, що відповідає кількості виявлених
шкідників.
У результаті обстеження восьми елеваторів Дніпропетровської області
сформовано список найпоширеніших комірних шкідників, який включає 12 видів з
восьми родин (табл. 1).
Таблиця 1. Перелік найпоширеніших (12 видів) комірних шкідників Дніпропетровської
області
Ряд

Родина

Tenebrionidae

Вид
латинська назва
Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758)
Tribolium confusum (Jacquelin du Val,
1863)
Tribolium castaneum (Herbst, 1797)

Curculionidae
Coleoptera

Anobiidae
Ostomatidae
Ptinidae
Silvanidae

Lepidоptera

Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)
Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)
Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)
Tenebrioides mauritanicus (Linnaeus,
1758)
Rhizopertha dominica (Fabricius,
1792)
Ptinus fur (Linnaeus, 1758)
Oryzaephilus surinamensis
(Linnaeus, 1758)

Pyralidae

Plodia interpunctella (Hübner, 1813)

Gelechiidae

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)

українська назва
Хрущак борошняний
Малий борошняний
хрущак
Хрущак малий
борошняний булавовусий
Комірний довгоносик
Рисовий довгоносик
Хлібний точильник
Кузька мавританська
Каптурник зерновий
Облудник-злодій
Борошноїд суринамський
Вогнівка південна
комірна
Міль зернова

Серед виявлених комірних шкідників найчастіше зустрічається хлібний
точильник Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758) – 22% від загальної кількості
виявлених комах, рисовий довгоносик Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763) – 16%,
комірний довгоносик Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) та хрущак малий
борошняний булавовусий Tribolium castaneum (Herbst, 1797) – по 15% та облудникзлодій Ptinus fur (Linnaeus, 1758) – 13%. Меншою кількістю характерні представники
виду кузька мавританська Tenebrioides mauritanicus (Linnaeus, 1758) – 6%, каптурник
зерновий Rhizopertha dominica (Fabricius, 1792) та хрущак борошняний Tenebrio
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molitor (Linnaeus, 1758) – по 4%, борошноїд суринамський Oryzaephilus surinamensis
(Linnaeus, 1758) – 3% та інші три види по 1%. Кількість цих видів на кожному з
підприємств показана в таблиці 2
Таблиця 2. Зараженість елеваторів Дніпропетровської області шкідниками
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)

Ptinus fur (Linnaeus, 1758)
++
++
+++

Plodia interpunctella (Hübner, [1813])

++
+
-

Oryzaephilus surinamensis
(Linnaeus, 1758)

+++
+++
+++
+
+++
++
+++
Кількість виявлених шкідників:
«+» – від 1 шт. до 5 шт.
«++» – від 6 шт. до 20 шт.
«+++» – від 21 шт. до 50 шт

Rhizopertha dominica (Fabricius,
1792)

Tenebrioides mauritanicus (Linnaeus,
1758)

+++
+++
-

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)

+++
+++

Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)

Tribolium confusum (Jacquelin du
Val, 1863)
+
+
-

Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)

+
++
-

Tribolium castaneum (Herbst, 1797)

Щ1
А1
А2
А3
Ю1
Н1
Ц1
П1

Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758)

Умовна позначка елеватору

Комірні шкідники зерна та продуктів його переробки

++
-

+

+
-

Найбільша кількість видів шкідників запасів належить до ряду Coleoptera – 10.
Найбільшою кількістю видів представлена родина Tenebrionidae (3 види), з інших родин
у списку по одному-два види.
Найбільша кількість видів шкідників запасів належить до ряду Coleoptera – 10.
Найбільшою кількістю видів представлена родина Tenebrionidae (3 види), з інших родин
у списку по одному-два види.
Деякі шкідники розповсюджені на території України, внесені до списку
карантинних видів у таких країнах як Індія, Саудівська Аравія, Південна Корея,
Марокко та Китай.
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Зміна кількості генерацій Lucilia sericata (Meigen)
в умовах глобальних кліматичних змін
М. В. Макайда, М. В. Шульман, В. В. Бригадиренко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

Global climate change effect on seasonal generation number
in Lucilia sericata (Meigen)
M. V. Makaida, M. V. Shulman, V. V. Brygadyrenko
Oles Honchar Dniprovsk National University, Dnipro, Ukraine

Муха Lucilia sericata (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) – вид-космополіт,
присутній практично в усьому світі. Дана комаха тісно пов’язана з людиною, оскільки вона
є синантропним видом, що не тільки широко зустрічається в урбанізованих зонах, а й
викликає міази крупної рогатої худоби та людини. Також, разом з іншими двокрилими
некрофагами, ‒ є ключовим елементом некроекокомплексів, бере активну участь у процесах
розкладання мертвої органіки.
Головним фактором швидкості розвитку комах є температура навколишнього
середовища. Основним параметром обчислення швидкості розвитку є накопичені градусодні. Для отримання більш точних даних у сучасних наукових працях також
використовуються накопичені градусо-години. Для переходу комахи в наступну фазу
розвитку потрібна певна кількість накопичених градусо-годин, цей показник є константою
для певного виду, і для L. sericata складає 6023 за даними Wang M. та ін. (2020). Проведений
нами аналіз на базі фактичних погодинних показників температури метеостанції Губініха
(Дніпропетровська область) показав значне збільшення точності обчислень при
використанні погодинного підходу за рахунок урахування короткочасних підйомів
температури навесні та восени, які, за даними досліджень, спричинюють пролонгацію
розвитку комах на всіх стадіях.
Інший важливий показник – порогова температура розвитку комахи, що також
є константою для кожного вида. У літературі присутня велика кількість даних щодо цього
показнику, але у рамках дослідження нами був обраний показник у 9°С за Марченко М. І.
(2001), оскільки він базується на найбільш повних дослідженнях та є географічно
наближеним до екосистеми, вплив кліматичних змін на яку ми симулювали.
У дослідженнях фактичні показники погодинної температури метеостанції Губініха
були послідовно збільшені 30 разів з кроком у 0,2°С для симуляції підвищення середньої
температури у природі. Для кожної з 30 симуляцій була обчислена кількість накопичених
градусо-годин та градусо-днів. У результаті нами була знайдена лінійна залежність між
підвищенням температури та збільшенням кількості поколінь – кількість поколінь
збільшувалась на 0,85 з кожним градусом. Також на основі аналізу історичних кліматичних
даних нами було виявлено, що між 2005 та 2020 роками, кількість поколінь L. sericata в
симульованій екосистемі збільшилась на дві генерації, а довжина періоду активного
розвитку комахи зросла на один місяць.
Таким чином, подальше підвищення середньої температури може викликати
порушення екокомплексів, пов’язаних з комахами, оскільки впливає на періодичність їх
розвитку, що, у свою чергу, може призводити до змін характеристик їх еконіш.

Морфологічна мінливість Bembidion aspericolle
у навколоводних екосистемах Присамар’я Дніпровського
В. О. Комлик, Л. І. Фали
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, slinko@ua.fm
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Morphological variability of Bembidion aspericolle
in riparian ecosystems of Prisamarie Dniprovskoye region
V. O. Komlyk, L. I. Faly
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, slinko@ua.fm

Розмір тіла безхребетних тварин контролюється факторами навколишнього
середовища (Di Grumo & Lovei, 2016; Tseng & Pari, 2018). Один із найважливіших
факторів, що діють на морфологічну мінливість жуків, – антропогенний вплив. Нині
інтенсивно розвивається дослідження морфологічної мінливості турунів за дії
антропогенних факторів (Lagisz, 2008; Sukhodolskaya & Saveliev, 2014). Реакція різних
видів Carabidae на антропогенний вплив може відрізнятися. Результати досліджень
суперечливі: в одних видів жуків за збільшення антропогенного навантаження розміри
тіла зменшуються, в інших – збільшуються, у третіх – не змінюються (Sukhodolskaya,
2013). Мета досліджень – дослідити вплив антропогенних факторів на морфологічну
мінливість Bembidion aspericolle (Germar, 1872) у навколоводних екосистемах
Присамар’я Дніпровського.
B. aspericolle – галофільний вид, який зустрічаються в навколоводних
екосистемах зі слабким і помірним засоленням ґрунту. Літературні дані щодо
морфологічних характеристик B. aspericolle обмежені інформацією про довжину тіла,
яка складає 2,0-2,8 мм (Hůrka, 1996; Neri, 2004).
У дослідженні проведено оцінювання морфологічної мінливості B. aspericolle за 12
лінійними характеристиками та 6 морфометричними індексами у трьох екосистемах,
що відрізняються за рівнем антропогенного впливу. Виявлено, що середня довжина тіла
самок у досліджених екосистемах (2,35-2,44 мм) більша довжини тіла самців (2,21-2,27 мм).
У самок B. aspericolle зі збільшенням інтенсивності антропогенного впливу
відбувається зміна лінійних розмірів тіла. Для самців така закономірність не
простежується. Згідно з результатами однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA),
самки в екосистемі з високим рівнем антропогенного навантаження мають меншу
довжину тіла на 3,72% та довжину надкрил на 6,02% порівняно із самками в екосистемі
з низьким рівнем антропогенного впливу. Статевий диморфізм B. aspericolle за
довжиною тіла найбільш виражений в екосистемах із низьким і середнім рівнем
антропогенного навантаження, де самки більші за самців на 7,16% та 7,03% відповідно.
У цих екосистемах статевий диморфізм B. aspericolle спостерігається за довжиною тіла,
шириною голови, довжиною та шириною передньоспинки, довжиною надкрил. В
екосистемі з високим рівнем антропогенної трансформації самки більші за самців на
3,57%, статевий диморфізм спостерігається тільки за шириною голови та
передньоспинки.
Таким чином, самки B. aspericolle більш чутливі до впливу антропогенних
чинників порівняно з самцями у навколоводних екосистемах Присамар’я Дніпровського.
Схожі дані отримані іншими дослідниками для Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius,
1787) (Lagisz, 2008) і для Carabus aeruginosus (Fischer von Waldheim, 1823)
(Sukhodolskaya, 2013).
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Вплив харчових ароматизаторів на рухову активність Pyrhocoris
apterus
В. В. Негрій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, negrij36@gmail.com

Effects of food flavorings on motor activity of Pyrhocoris apterus
V. V. Negriі
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

Ароматизатори – речовини, що додають до продуктів харчування. Зазвичай
використовують їх суміші. Продукти харчуваня набувають інтенсивного аромату,
привабливого для людини (Адамчук & Чумак, 2016). Стратегія виживання багатьох
організмів повязана з феромонами (статевими, трофічними тощо). Поява феромонів у
комах зумовлен необхідністю оцінювання змін умов навколишнього середовища. У
сучасному світі одним із найважливіших у міському середовищі для комах стає
забруднення довкілля ароматизаторами від різних побутових виробів і продуктів
харчування. Організм, як цілісна відкрита система, оперативно реагує на зміни умов
навколишнього середовища (Балуцкая, 2003). Розуміння впливу факторів
навколишнього середовища на домінантні види міських комах має велике значення для
збереження стану урбанізованого середовища. Але вплив ароматизаторів на цих тварин
залишається недостатньо вивченим. Дія ароматичних речовин може спричинити
зменшення чисельності або, навіть, зникнення окремих рідкісних видів комах.
Ароматична речовина може чинити репелентний, атрактантний або фумігантний вплив
на особини певного виду. Якщо фумігантна дія досить помітна через утворення значнох
кількості загіиблих комах, то репелентна або атрактантна дія найчастіше залишається
для людини непоміченою. Мета цього дослідження – виявити вплив ароматичних
речовин на рухову активність клопів-солдатиків Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758).
У цьому дослідженні 10 летких речовин (розчинників, ароматизаторів тощо)
застосовано по відношенню понад 850 клопів-солдатиків (17 клопів використано в
одному тесті, кожен ароматизатор протестовано 5 разів).
Під час дослідження виявлено репелентну, атрактантну, а також фумігантну дію
ароматичних речовин на клопів-солдатиків. Репелентна дія речовин проявилась більшою
руховою активністю клопів під час експерименту, атрактантна – навпаки, зменшенням їх
рухливості. В одному з досліджень комахи померли, що є проявом фумігантної дії
мурашиної кислоти.
Хеморецепція комах – важливий елемент процесу їх сприйняття та подальшого
аналізу інформації з навколишнього світу. Хімічні стимули допомагають отримати
інформацію про смакові якості, безпеку, енергетичну цінність їжі, попереджають клопів
про присутність хижаків, спрямовують соціальні взаємодії для багатьох видів комах.
Запахи, смаки та інші хімічні стимули розпізнаються різноманітним набором
хемосенсорних систем у різних тварин. У комах за сприйняття запахів відповідають
нюхові чутливі нейрони (olfactory sensory neurons – OSN), які експресують у своїх
дендритах нюхові рецептори. OSN локалізуються у придатках голови: на вусиках
(антенах) і верхньощелепних щупиках (Соколинская и др., 2019). Вивчення
ароматизаторів – важливий крок у виявленні негативного впливу певних речовин, їх
впливу на різноманіття комах.
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Листоїди-дендробіонти Харківської області
І. М. Соколова
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації
ім. Г.М. Висоцького, Харків, sok.ef.ir@gmail.com

Leaf beatles-dendrobionts of Kharkiv region
І. M. Sokolova
Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration named after G.M. Vysotsky

Жуки-листоїди – одна з численних родин ряду твердокрилих. Імаго вигризають
на листі наскрізні отвори різної величини та /або обгризають по краях, знищуючи таким
чином значну частину асимілюючої поверхні. Личинки представників більшості родів
скелетують листя, інколи живляться квітами, плодами, підземними частинами рослин.
Пошкоджені рослини знижують приріст, а у разі масового ураження можуть навіть
загинути.
Дослідження проведені в 2017-2020 рр. у лісових, паркових і лісопаркових
насадженнях м. Харків та Балаклійського, Богодухівського, Великобурлуцького,
Вовчанського,
Дворічанського,
Дергачівського,
Зміївського,
Ізюмського,
Красноградського, Краснокутського, Куп'янського, Первомайського, Харківського,
Чугуївського районів Харківської області. Обстежували деревні рослини 11 родів
листяних – Populus, Salix, Quercus, Betula, Alnus, Ulmus, Tilia, Acer, Sorbus, Viburnum,
Crataegus і хвойних порід (Pinus).
Матеріал збирали загальноприйнятими методами: косінням ентомологічним
сачком деревно-чагарникової рослинності, обтрушуванням гілок дерев і чагарників у
ентомологічний сачок, маршрутним збором. Крім власних зборів, оброблено матеріал,
наданий колегами. Матеріал визначали в лабораторії захисту лісу УКРНДІЛГА.
На підставі власних досліджень і аналізу літератури встановлено, що фауна
листоїдів, які трофічно пов'язані з деревами та чагарниками досліджуваного регіону,
представлена не менше ніж 84 видами, які належать до 7 підродин.
Підродина Clytrinae – клітрини (16 видів): Labidostomis beckeri Weise, 1881,
L. cyanicornis (Germar, 1822), L. humeralis (Schneider, 1792), L. lepida Lefèvre, 1872, L.
longimana (Linnaeus, 1760), L. pallidipennis (Gebler, 1830), L. tridentata (Linnaeus, 1758),
Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763), Tituboea macropus (Illiger, 1800), Smaragdina affinis
(Illiger, 1794), S. aurita (Linnaeus, 1767), S. hypocrita (Lacordaire, 1848), S. flavicollis
(Charpentier, 1825), S. salicina (Scopoli, 1763), Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837, C.
quadripunctata (Linnaeus, 1758).
Підродина Cryptocephalinae – скритоголови (35 видів): Cryptocephalus biguttatus
Suffrian, 1848, C. bipunctatus (Linnaeus, 1758), C. caerulescens Sahlberg, 1839, C. chrysopus
Gmelin, 1790, C. connexus Olivier, 1807, C. cordiger (Linnaeus, 1758), C. coryli (Linnaeus,
1758), C. elegantulus Gravenhorst, 1807, C. exiguus Schneider, 1792, C. fulvus (Goeze, 1777),
C. janthinus Germar, 1824, C. labiatus (Linnaeus, 1761), C. laevicollis Gebler, 1830, C.
marginatus Fabricius, 1781, C. nitidulus Fabricius, 1787, C. nitidus (Linnaeus, 1758), C.
ocellatus Drapiez, 1819, C. octacosmus Bedel, 1891, C. octomaculatus Rossi, 1790, C.
octopunctatus (Scopoli, 1763), C. parvulus Müller, 1776, C. pini (Linnaeus, 1758), C.
planifrons Weise, 1882, C. populi Suffrian, 1848, C. pusillus Fabricius, 1777, C. quadripustulatus Gyllenhal, 1813, C. quinquepunctatus Scopoli, 1763, C. schaefferi Schrank, 1789, C.
sexpunctatus (Linnaeus, 1758), C. violaceus Laicharting, 1781, Pachybrachis hieroglyphicus
(Laicharting, 1781), P. scriptidorsum Marseul, 1875, P. tessellatus (Olivier, 1791), Plagiodera
versicolora (Laicharting, 1781), Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758).
Підродина Chrysomelinae – хрізомеліни (8 видів): Chrysomela collaris Linnaeus,
1758, Ch. populi Linnaeus, 1758, Ch. tremulae Fabricius, 1787, Ch. vigintipunctata Scopoli,
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1763, Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802), G. linnaeana (Schrank, 1781), Phratora
vitellinae (Linnaeus, 1758), Ph. vulgatissima (Linnaeus, 1758). Підродина Galerucinae –
галеруцини (10 видів): Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758), L. crataegi (Forster, 1771),
Galerucella lineola (Fabricius, 1781), G. luteola (Müller, 1776), G. viburni (Paykull, 1799),
Agelastica alni (Linnaeus, 1758), Luperus flavipes Apfelbeck, 1912, L. longicornis (Fabricius,
1781), L. xanthopoda (Schrank, 1781), Euluperus xanthopus (Duftschmid, 1825). Підродина
Alticinae – блішки земляні (10 видів): Crepidodera aurata (Marsham, 1802), C. fulvicornis
(Fabricius, 1792), C. lamina (Bedel, 1901), C. nitidula (Linnaeus, 1758), C. pluta (Latreille,
1804), Altica aenescens (Weise, 1888), A. brevicollis Foudras, 1859, A. quercetorum Foudras,
1860, A. tamaricis Schrank, 1785, Chaetocnema semicoerulea (Koch, 1803). Підродина
Zeugophorinae представлена Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781), Z. flavicollis
(Marsham, 1802) та Z. scutellaris Suffrian, 1840, підродина Orsodacninae – Orsodacne cerasi
(Linnaeus, 1758) та O. humeralis Latreille, 1804. Водночас деякі літературні джерела
відносять підродину Zeugophorinae до складу родини Megalopodidae, а підродину
Orsodacninae – до родини Orsodacnidae.
Найчастіше траплялися 14 видів: Labidostomis, longimana, Clytra quadripunctata,
Cryptocephalus bipunctatus, C. ocellatus, C. octacosmus, C. violaceus, Pachybrachis
hieroglyphicus, Chrysomela populi, Ch. vigintipunctata, Galerucella luteola, Agelastica alni,
Crepidodera fulvicornis, Altica quercetorum, Orsodacne cerasi.
Найбільшу кількість видів листоїдів (53) виявлено на вербі (Salix): Labidostomis.
cyanicornis, L. lepida, L. longimana, L. pallidipennis, L. tridentata, Smaragdina affinis, S.
aurita, S. flavicollis, S. salicina, Clytra laeviuscula, C. quadripunctata, Cryptocephalus
bipunctatus, C. exiguus, C. fulvus, C. labiatus, C. marginatus, C. nitidulus, C. nitidus, C.
ocellatus, C. octopunctatus, C. parvulus, C. planifrons, C. populi, C. quadripustulatus, C.
quinquepunctatus, C. schaefferi, C. violaceus, Pachybrachis hieroglyphicus, P. scriptidorsum,
Plagiodera versicolora, Chrysomela collaris, Ch. populi, Ch. tremula, Ch. vigintipunctata,
Gonioctena decemnotata, G. linnaeana, Phratora vitellinae, Ph. vulgatissima, Lochmaea
caprea , Galerucella lineola, Agelastica alni, Luperus flavipes, L. longicornis, L. xanthopoda,
Crepidodera aurata, C. fulvicornis, C. plutus, Altica quercetorum, A. tamaricis, Chaetocnema
semicoerulea, Zeugophora subspinosa, Z. flavicollis, Z scutellaris. З них лише верби
пошкоджують 3 види – Labidostomis lepida, L. longimana та Gonioctena linnaeana.
Рослини з роду тополя (Populus) пошкоджують 34 види листоїдів: Labidostomis
cyanicornis, L. pallidipennis, L. tridentata, Clytra quadripunctata, Cryptocephalus
bipunctatus, C. caerulescens, C. cordiger, C. exiguus, C. fulvus, C. ocellatus, C. populi, C.
quinquepunctatus, Plagiodera versicolora, Chrysomela collaris, Ch. populi, Ch. tremula, Ch.
vigintipunctata, Gonioctena decemnotata, Phratora vitellinae, Ph. vulgatissima, Pachybrachis
scriptidorsum, Lochmaea caprea, Galerucella lineola, Agelastica alni, Luperus longicornis, L.
xanthopoda, Crepidodera aurata, C. fulvicornis, C. plutus, Altica tamaricis, Zeugophora
subspinosa, Z. flavicollis, Z. scutellaris, Orsodacne cerasi.
З деревами роду дуб (Quercus) трофічно пов'язані 24 види листоїдів: Labidostomis
beckeri, L. humeralis, L. tridentata., Lachnaia sexpunctata, Tituboea macropus, Smaragdina
affinis, S. hypocrita, Clytra laeviuscula, C. quadripunctata, Cryptocephalus bipunctatus, C.
chrysopus, C. cordiger, C. coryli, C. labiatus, C. marginatus, C. nitidulus, C. nitidus, C.
octacosmus, C. octomaculatus, C. parvulus, C. schaefferi, Pachybrachis tessellatu, Luperus
flavipes, L. longicornis.
На березах (Betula) живляться 27 видів: Labidostomis tridentata, Smaragdina aurita,
Clytra laeviuscula, C. quadripunctata, Cryptocephalus bipunctatus, C. caerulescens, C.
cordiger, C. coryli, C. janthinus, C. labiatus, C. marginatus, C. nitidulus, C. nitidus, C.
ocellatus, C. octopunctatus, C. parvulus, C. quinquepunctatus, C. sexpunctatus, Pachybrachis
hieroglyphicus, Linaeidea aenea, Phratora vulgatissima, Lochmaea caprea, Galerucella
lineola, Agelastica alni, Luperus flavipes, L. longicornis, Altica aenescens.
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Вільхи (Alnus) пошкоджують 19 видів листоїдів: Smaragdina flavicollis, Clytra
quadripunctata, Cryptocephalus bipunctatus, C. exiguus, C. marginatus, C. ocellatus,
C. octacosmus, C. octopunctatus, C. pusillus, C. quinquepunctatus, Linaeidea aenea, Phratora
vitellinae, Lochmaea caprea, Galerucella lineola, Agelastica alni, Luperus flavipes, L.
longicornis, Altica aenescens, A. quercetorum.
На в’язах (Ulmus) під час живлення виявлено 8 видів листоїдів: Clytra laeviuscula,
Cryptocephalus connexus, C. cordiger, C. coryli, Galerucella luteola, Luperus longicornis,
L. xanthopoda, Euluperus xanthopus.
Клени (Acer) є кормовими деревами для 5 видів листоїдів: Cryptocephalus
cordiger, C. labiatus, Luperus longicornis, Orsodacne cerasi, O. humeralis.
Глоду (Crataegus) шкодять 7 видів листоїдів: Smaragdina salicina, Clytra
quadripunctata, Cryptocephalus laevicollis, C. octopunctatus, Lochmaea crataegi, Luperus
longicornis, Orsodacne cerasi.
Горобину (Sorbus) можуть пошкоджувати 2 види: Cryptocephalus marginatus
та Orsodacne cerasi
На калині (Viburnum) виявили 1 вид листоїдів – Galerucella viburni, на липах
(Tilia) – також 1 вид – Smaragdina salicina. На соснах (Pinus) траплялися 2 представники
роду Cryptocephalus: C. quadripustulatus та C. pini.
Таким чином, у Харківській області фауна листоїдів, які трофічно пов’язані з
деревами та чагарниками, представлена 84 видами з 22 родів і 7 підродин. Найширше
листоїдами представлена ентомофауна верб. Ці данні є першим фауністичним зведенням
листоїдів-дендробіонтів Харківщини, яке в майбутньому буде доповнюватися.

Уровень повреждения ДНК целомоцитов дождевых червей в
зависимости от времени после облучения в дозе 4 Гр
К. М. Фабушева, Е. М. Кадукова, Н. Н. Веялкина
Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии Национальной академии наук
Беларуси», Гомель, Беларусь, fabusheva_kseniya@mail.ru

The level of DNA damage in earthworm coelomocytes depending on the
time after irradiation with a dose of 4 Gy
K. M. Fabushava, A. M. Kadukova, N. N. Veyalkina
Institute of Radiobiology of NAS of Belarus, Gomel, Belarus, fabusheva_kseniya@mail.ru

Введение. Дождевые черви являются космополитами и биоиндикаторами
экологического состояния почвенной среды, играя одну из ключевых ролей в
почвообразовательных процессах. Питаясь почвой, в которой обитают, дождевые черви
участвуют не только в ее переработке и обогащении, но и оздоровлении, потребляя
мицелий патогенных грибов. Стимулируют деятельность аммонификаторов,
денитрификаторов и нитрификаторов, что значительно усиливает азотфиксацию.
Создают развитую дрилосферу, способствуя развитию симбиотических связей
микрофлоры и мезофауны. А так же, изменяя и улучшая свойства почвы, являются
важным фактором формирования благоприятных условий для роста растений.
Дождевые черви применяются в качестве стандартных моделей для мониторинга
загрязнения окружающей среды. Эти животные являются чувствительными
биоиндикаторами экологического состояния почвенной среды.
Для оценки генетических эффектов загрязнителей среды широко применяется
метод ДНК-комет, в связи с его высокой чувствительностью и возможностью детекции
повреждений на уровне единичных клеток. Метод ДНК-комет, позволяет оценивать не
только повреждения, но и процессы репарации ДНК у различных организмов.
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Цель работы. Оценить влияние рентгеновского излучения на динамику уровня
однонитевых разрывов ДНК в целомоцитах дождевых червей семейства Lumbricidae,
отобранных на контрольных участках.
Материалы и методы. В работе использовали дождевых червей семейства
Lumbricidae, обитающих на контрольных участках (Гомельская область). Дождевых
червей в лабораторных условиях подвергали общему однократному равномерному
облучению с помощью рентгеновской облучательной установки X-Rad 320 (PRECISION
X-RAY, США) в дозе 4 Гр (мощность дозы 0,98 сГр/мин).
Целомоциты дождевых червей были выделены непосредственно после
облучения, через час и через сутки после облучения инвазивным методом. Путем
центрифугирования в фосфатном буферном растворе проводили отмывку клеток.
Уровень повреждений ДНК целомоцитов определяли стандартным методом щелочного
гель-электрофореза (метод ДНК-комет), используя в качестве показателя
поврежденности процентное содержание ДНК в хвосте ДНК-комет (% ДНК в хвосте).
Результаты. В контрольной группе дождевых червей уровень повреждения ДНК
в целомоцитах составил 12,04±1,32%. Непосредственно после облучения в дозе 4 Гр, в
целомоцитах дождевых червей уровень поврежденности ДНК возрос практически вдвое
и составил 27,34±2,31% (р<0,001). Через час после облучения данный показатель
составил 26,08±2,92%, (р<0,001). Через сутки после облучения наблюдалось снижение
уровня повреждений ДНК целомоцитов и данный показатель составил 23,46±3,91%,
(р<0,001), что значимо ниже по сравнению с группой особей, у которых клетки были
выделены непосредственно после облучения.
Выводы. Согласно полученным результатам, у дождевых червей семейства
Lumbricidae, обитающих на территории Гомельской области, отмечено резкое
увеличение уровня ДНК повреждений целомоцитов как непосредственно, так и через
час после облучения. Через сутки после облучения была отмечена активная работа
репарационных систем организма дождевого червя, выраженная в положительной
динамике снижения процентного содержания ДНК в хвосте ДНК-комет.

Вплив харчових добавок на тривалість життя
підстилкових видів твердокрилих в умовах експерименту
Л. І. Фали*, О. О. Бойко**, В. О. Комлик*, М. Є. Тараненко*
*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, faly@ua.fm
**Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна

Influence of food additives on longevity
of litter species of beetles in experimental conditions
L. I. Faly*, O. O. Boyko**, V. O. Komlyk*, M. E. Taranenko*
*Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, faly@ua.fm
**Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine

Токсичний вплив харчових добавок на живі організми, зокрема на окремі групи
підстилкових безхребетних вивчений недостатньо. Шляхи надходження цих речовин до
навколишнього середовища різноманітні. Використані синтетичні добавки потрапляють
у довкілля переважно з побутовими і промисловими стічними водами. Невикористані –
опиняються на сміттєзвалищах.
В лабораторних умовах досліджено вплив окремих хімічних речовин з
1% концентрацією (пропіонової, адипінової, уксусної кислот, натрію метабісульфіту,
натрію азотнокислого, гідроксиду натрію, кальцію мурав’їнокислого, гідроксиду
кальцію, бензил ацетату, етил ацетату, коречного альдегіду, нітриту калію,
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гідросульфіту натрію, 2-фенілфенолу) на тривалість життя хижих підстилкових
безхребетних. Об’єкти досліджень – звичайні фонові для зелених зон м. Дніпро види
турунів і стафілінід (Harpalus rufipes (De Geer, 1774), H. smaragdinus (Duftschmid, 1812),
Harpalus sp., Calathus fuscipes (Goeze, 1777), Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798).
Жуків відловлювали у штучних лісових насадження у тальвезі балки Тунельна за
допомогою ґрунтових пасток Барбера. Твердокрилі трималися у садках з об’ємом 1000
см3 у термостаті при постійній температурі повітря 26℃. В якості субстрату
використовували пісок, який періодично зволожували для підтримання оптимальних
мікрокліматичних умов. Хижих жуків годували кормом (личинки Diptera, Chironomidae,
Chironomus sp.), який попередньо поміщали у водний розчин хімічних речовин
(концентрація 1%) на 30 хвилин.
За результатами досліджень встановлено, що використані у досліді хімічні
речовини з концентрацією 1% майже не впливають на тривалість життя підстилкових
твердокрилих. 100% виживання жуків спостерігали при додаванні до їжі пропіонової,
адипінової, уксусної кислот, коречного альдегіду, гідроксиду кальцію, бензил ацетату.
При вживанні більшості інших харчових добавок смертність жуків не перевищувала
3,4%. Для етил ацетату та натрію метабісульфіту показники смертності незначно вищі, і
склали 6,5 та 16,7% відповідно.

Актуальність вивчення наземних черевоногих молюсків в умовах
Степової зони Укрвїни
П. Федоров, Ю. Л. Кульбачко
Дніпровcький національний університет імені Олеся Гончара, Україна , Fedorov@i.ua

The relevance of the study of terrestrial gastropods in the steppe zone of
Ukraine
P. Fedorov, Yu. L. Kulbachko
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

Наземні черевоногі молюски невідємна складова представників грунтового
зооценозу. Не зважаючи на те, що перші відомості стосовно цієї групи представників
грунтових безхребетних датуються ще карбоном, у різних регіонах України вони
вивчені не достатньо. Особливо це стосується біогеоценозів, розташованих у Степовій
зоні України.Розглядається можливість використкння циих представників мезофауни у
грунтово-екологічних дослідженнях.
Наземні черевоногі молюски – це досить своєрідна група безхребетних тварин.
Наявність мушлі, яка захищає тіло тварин, дозволяє їм існувати у більшості
географічних зон та на різних типах ландшафтів. Не зважаючи на те, що зявились вони
ще в карбоні, вивчені ці тварини не достатньо. Пояснюється це тим, що вони досить
чутливі до дії абіотичних чинників, зокрема до температури. В різних регіонах України
показники температури та вологості досить мінливі. Не зважаючи на пристосування до
існування в жорстких гідро- термічних умовах (наявність епіфрагми) підвищення
температури впливає на них досить негативно. Тому в степових біогеоценозах їх
таксономічний склад не відзначається різноманіттям, а чисельність великою кількістю.
Тому видовий склад наземних черевоногих молюсків в умовах Степової зони України
вивчений не достатньо. Більш сприятливі умови для існування наземні черевоногі
молюски знаходять в лісових природних біогеоценозах та штучних деревних
насадженнях. Тому найбільш докладно представники малакофауни вивчені в західних
регіонах України, зокрема в Карпатах (Байдашніков 1989; Сверлова 2008) та на західній
частині Подільської височини (Сверлова, Гураль 2004 ).
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Не зважаючи на не достатню вивченість представників малакофауни в окремих
регіонах України представники цих тварин здавна при вертали до себе увагу науковців.
Проводились фенетичні та конхіометричні дослідження представників родів Helix,
Cepaea. При цьому слід зазначити, що наземні черевоногі молюски є невідємною
складовою частиною представників грунтового зооцензу.Завдяки цьому вони посідають
чільне месце у прведенні грунтових досліджень екологічної спрямованості. Їх
використовують у прведенні екотоксикологічних досліджень окремих органах, особливо
в мушлі, оскільки тут накопичується велика кількість мікроелементів, зокрема важких
металів. Це дозволяє використовувати наземних черевоногих молюсків у якості
біоіндикаторів антропо-техногенного забруднення. Відомості щодо таксономічного
складу, чисельності можуть використовуватись при аналізі структурної організаціїї
представників грунтового зооценозу. Характер живлення черевоногих молюсків
розширює відомості стосовно формування трофічних ланцюгів представників грунтової
мезофауни.
Зміни клімату, які відбуваються останній час, призводять до появи у складі
малакофауни окремих регіонів України нових видів, які до цього в них не зустрічались. На
території Дніпропетровщини зафіксований представник роду Brephulopsis – Brephulopsis
cylindrica (Menke, 1828). Цей вид здебільшого зустрічається на півдні України.
Не зважаючи на те, що в умовах Степового Придніпровя формуються не досить
сприятливі умови для існування представників наземних черевоногих молюсків, деякі
види зустрічаються особливо рідко. Так Cochladina laminata (Mont, 1803) зустрічається у
обмеженій кількості в заплавних біогеоценозах річки Самара. Такі види безумовно
потребують охорони.
Виходячи з вище наведеного слід зазначити, шо навіть в умовах Степового
Придніпрвя наземні черевоногі молюски є перспективним обєктом вивчення для
прведення фауністичних та екологічних досліджень.

Особливості інвазії Parectopa robiniella Clemens, 1863 у
протиерозійних лісосмугах Дніпропетровської області
А. В. Холодов*, О. М. Головко**, К. К. Голобородько*
*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро,
**Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна,
sgolovko270@gmail.com

Peculiarities of Parectopa robiniella Clemens, 1863 invasion in antierosion forest belts of Dnipropetrovsk region
A. V. Holodov*, O. M. Golovko**, K. K. Holoborodko*
*Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
**Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine

За оцінками ФАО та МСОП, щорічно збільшується кількість видів, які під
впливом прямої чи опосередкованої дії людини потрапляють у непритаманні для себе,
нові умови (Šefrová, 2003). Частина цих організмів, пристосувавшись, починає
конкурувати із аборигенними видами (Vitousek et аl., 1996), втручаючись у сталі
екологічні функції різних екосистем (Ivinskis, Řimsаité, 2008). Результатом такого
проникнення часто можуть бути невиправні екологічні наслідки (Neţoiu, 2006), які
призводять до суттєвих біологічних порушень в життєдіяльності цілих екосистем
(Lopez-Vааmonde et. al., 2010), у результаті чого спричиняються значні економічні
збитки різним галузям господарства. Наразі для європейських країн визначено перелік із
435 видів карантинних організмів (Sаnders et. al., 2003), які мають різні статуси
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небезпеки, як екологічної, так і економічної, адже своєю життєдіяльністю щорічно
наносять прямі збитки господарству. Коло потенціальних інвайдерів які здатні
проникнути на територію України зараз фахівцями оцінюється у 1500 видів. Порушення
у природному функціонуванні екосистем, викликані впливом інвазійних видів, здатні
викликати й пряму та опосередковану загрозу безпосередньо здоров’ю людини. На
початок ХХІ ст. проблема оцінки ризиків проникнення інвазійних видів та контролю
вже існуючих, лежить у царині національної безпеки кожної сучасної держави.
Невід’ємною частиною ведення сучасного садово-паркового та лісового
господарства стають питання пов’язані із з’ясуванням статусу адвентивних видів комах
та масштабів їх інвазій. Провідного значення такі дослідження набувають при фітосанітарному моніторингу штучних деревних насаджень в яких відсутні механізми
природного контролю спалахів чисельності фітофагів.
Заселення полезахистних лісосмуг відбувається не рівномірно, як з’ясувалось
головним чинником у цьому процесі є вік дерев. Оскільки найбільшу площу серед
штучних полезахисних насаджень в Україні займають посадки робінії звичайної (Robinia
pseudoacacia Linnaeus, 1753), нами були здійснені дослідження особливостей їх заселення.
З’ясувалось, що майже в усіх природних зонах України R. pseudoacacia проявляє себе
відносно активно, переважно за рахунок поширення через кореневу поросль. Обстежені
нами лісосмуги, дозволили виділити три вікові варіанти дерев R. pseudoacacia (власне
насадження під час створення лісосмуги (50-70 років), порослеві особини (15-25 років) та
молодняк (до 15 років)). В усіх географічних зонах країни на робінії пвсевдоакації
виявлено Pаrectopа robiniellа (Clemens, 1863) та Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859).
Моніторингові дослідження показали різний ступінь заселення інвазійними Gracillariidae
трьох вікових груп дерев. З’ясувалось, що обидва інвайдери переважно утворюють міни на
листках молодих дерев (до 15 років).
За результатами підрахунку середньої кількості мін на простому листочку
з’ясувалось, що для всіх трьох вікових груп дерев найчастіше інвайдери міну
утворювали на нижньому (причерешковому) сегменті. Визначення особливостей
відносного заселення простих листочків від загальної кількості пошкоджених листочків
показало, що заселеність листкової пластинки найбільша у положеннях серединних
листочків на складному листі робінії.
Такі особливості заселення можна пояснити різними темпами росту листкової
пластинки в R. pseudoacacia та якісними характеристиками тканин листка. Таким чином,
наші дослідження підтвердили припущення Сінчука О. В. (2016), що топічна
специфічність заселення обумовлена особливостями дивергентного розвитку листа та
акропетальним розвитком листочка кормової рослини.

Активність та ізоферментний склад пероксидази листя
Robinia pseudoacacia L. за дії Parectopa robiniella Clemens, 1963
Л. В. Шупранова, М. В. Шульман, М. О. Щелокова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
kamelina502@ukr.net

Peroxidase activity and isoenzyme composition in leaves of
Robinia pseudoacacia L. under the influence of Parectopa robiniella Clemens,
1963
L. V. Shupranova, M. V. Shulman, M. O. Shchelokova
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
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В останні десятиліття інвазії комах-фітофагів стали серйозною екологічною
проблемою Степової зони України. Так, відмічено проникнення двох інвазійних видів
молей-строкаток (Lepidoptera: Graсillariidae) Північно-американського походження –
Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859) та Parectopa robiniella (Clemens, 1863). Ці види
знайдені на листочках Робінії білоакацієвої як у природних, так і в штучних
насадженнях України.
У межах своєї рідної області Parectopa robiniella є олігофагом, який пошкоджує
листя декількох деревних видів роду Fabaceae: Robinia pseudoacacia L., Robinia hispida
L., Robinia viscosa Vent., Amorpha fruticosa L., Desmodium sp., Galactia volubilis (L.) Britt. і
Meibomia sp. (Davis, De Prins, 2011). З моменту появи P. robiniella є предметом
багаточисельних екологічних і біологічних досліджень, особливо в Італії, Румунії,
Угорщині, Білорусі та інших країнах, де Робінія білоакацієва широко використовується
в насадженнях різного призначенні і відноситься до стратегічних культур (Kirichenko et
all, 2018).
Стреси різного походження (абіотичні, біотичні) викликають функціональні
порушення багатьох фізіологічних процесів у рослинах через окислювальну дію
стресорів. Експериментальні дослідження (Oszmian´ski et all, 2014) показали, що у
рослин є сильні антиоксидантні системи, що включають високі рівні глутатіону (GSH),
поліфеноли, антоціани, каротиноїди та ін., які корисні для толерантності до атак комахфіллофагів. Але крім неферментативних антиоксидантів дослідження також
повідомляли про антиоксидантну ферментну активність рослин у відповідь на атаки
комах-шкідників, особливо про активність пероксидази, яка відображає загальний
фітотоксичний ефект (Sánchez-Sánchez, Morquecho-Contreras, 2013). Тому вивчення
особливостей захисних реакцій R. pseudoacacia L. від шкідливих комах є вельми
актуальним, так як очікується, що в майбутньому роль робінії зросте через її високу
екологічну амплітуду і біологічні характеристики, які роблять її придатною для
посушливих земель (Enescu, Dӑnescu, 2013).
Мета нашого дослідження – аналіз особливостей активності та ізоферментного
складу пероксидази листя дерев R. pseudoacacia L. різного віку за атаки комахиінвайдера P. robiniella.
Дослідження проведені у вересні 2018 р. у промисловому місті Дніпро (підзона
Північного степу України). У зелених насадженнях м. Дніпро, як об’єкт досліджень,
були виділені п’ять груп модельних дерев Robinia pseudoacacia L. різного віку (5-ти і 3540-річного віку) з наявним ураженням листя мінером P. robiniella.
Отримані результати свідчать про активізацію фермента антиоксидантної системи
захисту пероксидази в листках R. рseudoacacia за впливу молі-мінера P. robiniella у
дерев різного віку (5-ти і 40-річного віку). Встановлено, що молоді дерева виявились
більш чутливими до впливу мінуючої молі: активність бензидин-пероксидази була
підвищена в 3.8 рази порівняно із середньовіковими деревами. Причиною такого
суттєвого підвищення активності можна вважати більш високий рівень гетерогенності
пероксидази у 5-річних дерев робінії білоакацієвої, який складав 10 ізоформ порівняно із
шістьма у 40-річних рослин. Активація пероксидазної реакції на атаку шкідника у 40річних дерев виявилась значно меншою порівняно із листям без мін. Показано, що
одним із механізмів захисту рослин R. рseudoacacia від шкідників є активізація ізоформ
цитоплазматичної пероксидази в діапазоні з більш кислими значеннями рН. Виявлено,
що рівень активності гваякол-пероксидази був вищим на 62,3% за дії інсекта порівняно з
листям без мін, що свідчить про посилення бар’єрних властивостей клітин, оскільки цей
ензим бере участь у процесах суберинізації та лігніфікації. Майбутні дослідження у
перспективі мають зосередитись на розумінні механізмів захисту рослин Robinia
pseudoacacia L. від інвазійних видів комах із залученням більш широкого кола ензимів.
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ECOLOGY OF TERRESTRIAL
VERTEBRATES
ЕКОЛОГІЯ НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ
ЭКОЛОГИЯ НАЗЕМНЫХ
ПОЗВОНОЧНЫХ

Structural and fibrosis markers in the experiment with rats in the
modeling of injury liver and correction of detected disorders
О. Halinskyі, О. Hrabovska, I. Konenko, I. Klenina, V. Didenko
SI «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipro,
Ukraine, е-mail: alexejgalinskij@gmail.com

Introduction. Nowadays in the world there are hundreds of millions of patients with
liver fibrosis due to excessive alcohol consumption (Han et al., 2019). Alcoholic liver disease
(ALD) covers a wide range of illnesses initiated by simple steatosis, which can progress to
more severe pathologies such as steatosis, fibrosis, alcoholic hepatitis, cirrhosis and, in extreme
cases, hepatocellular carcinoma, because the liver is the main site of ethanol metabolism. Now
more researches are focusing on liver disease using animal models.
The number of large-scale studies that show high efficiency 2D-SWE in estimating liver
fibrosis increases every year. Diagnostic accuracy 2D-SWE exceeded p-SWE at severe fibrosis
and cirrhosis (Zhu G, 2017). The introduction and spread of elastographic techniques have
significantly changed clinical practice in medicine. Elastography becomes more accessible and
the number of non-invasive diagnostic methods for fibrosis stage detection increases.
The aim: was to study of the fibrosis markers in the experiment with rats in the
modeling of chronic alcohol injury liver (CAIL) in the early and long terms and the correction
of detected irregularities.
Materials and methods. The research was conducted following the standards of the
European Convention of Bioethics (1997), the provisions of EU Directive 2010/63/64 of
22.10.2010, the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for
experimental and other scientific research, general ethical principles experiments on animals,
approved by the law of Ukraine (№ 3447-IV of 04.08.2017) "On protection of animals from
cruel treatment" by the decisions of the 1st National Congress of Ukraine on Bioethics
("General ethical principles of animal experiments", 2001) .
The research was conducted with 73 laboratory rats (weight 180-230 g), it were divided
into the following groups:
- Intact group (control) (n=15);
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- Group I – modeling of CAIL (n=15) by two-phase alcoholization with ethanol
aqueous solution, with chronicity of the pathological process for 4 weeks,
Ia group – CAIL 4 weeks + metadoxine (n=8) – 30 days of the standard diet with the
addition of metadoxine (Liveria IC) at a dose of 320 mg/kg for a day;
Ib group – CAIL 4 weeks + prebiotic (n=8) – 30 days of the standard diet with prebiotic
added in food (Hylak forte) at a dose of 2.8 ml/kg for a day;
- Group II – modeling of CAIL (n=16) by two-phase alcoholization with ethanol
aqueous solution, with chronicity of the pathological process for 12 weeks,
IIa group – CAIL 12 weeks + metadoxine (Liveria IC) (n=7) – 30 days standard diet
with the addition of metadoxine in food (Liveria IC) at a dose of 320 mg/kg for a day;
IIb group – CAIL 12 weeks + prebiotic (n=6) – 30 days standard diet with the addition
of prebiotic in food (Hylak forte) at a dose of 2.8 ml/kg for a day.
The structure of the liver was studied by evaluating the stiffness of the tissue (kPa) by
the method of shear wave elastography (SWE) on the Ultima PA ultrasound machine
(Ukraine). Three states were measured – lifetime (in vivo), decapitated and phantom (in vitro).
Prepared 10% liver homogenate on 0.1g phosphate buffer (pH 7.4). Centrifuged for
15 minutes at 5000 g, used the supernatant for further research. The presence of fibrosis
processes was assessed by the content of biochemical markers in the liver homogenate – HP
free (HPf), HP protein-bound (HPp/b) and GAG. In the liver homogenate, the content of GAG
investigated by Rimington's method, HPp/b and HPf – by Osadchuk's method.
Results. According to SWE data of the rats of the control group, it was found that the
median of liver stiffness (Eavg., kPa) was the highest at decapitated approach – 8.33 kPa; when
animals were exsanguinated, liver stiffness was 51.0% (p<0.05) higher than in vivo.
The maximum liver stiffness was found in rats of group II compared to the control
(p<0.05). Liver stiffness increased regardless of drug use compared with the control (p˂0.05):
in vivo and decapitated state in group IIa – by 27.8% and 24.0% (p˂0.05), respectively; in IIb –
by 14.8% and 26.7% (p˂0.05), respectively and by 81.3% in the acoustic phantom approach
(p˂0.05).
Reliable changes in the levels of fibrosis markers in the rat liver homogenate were
detected at a 4-week and 12-week simulation of CAIL. HPf level significantly decreased in
both early and long terms of CAIL in 1.5 times (p<0.001), GAG – in 1.8 times (p<0.001) and
1.7 times (p<0.01), respect-tively, compared to the control group.
In animals that received prebiotic, the levels of hydroxyproline free decreased in 1.6
times (p<0.01) at the 4 week and in 1.8 times at the 12 week (p<0.01), glycosaminoglycans
decreased in 1.7 times (p<0.01) at the 12 week in liver homogenate in the CAIL model.
Conclusions.
1.
Elastography allows to identify structural changes in the liver in the early
stages of the formation of fibrosis in modeling of CADL.
2.
Modeling of CADL for 4 weeks caused an increase in the stiffness of the
liver parenchyma by 16% (p<0.05), prolongation of chronic alcoholism to 6 weeks led to a
further increase of stiffness by another 11% (p<0.05) compared with group I:
a. In rats of group II, the stiffness of the liver parenchyma continued to increase by 10%
(p<0.05) (subgroup IIb), the use of prebiotics (subgroup IIb) under these conditions caused a
decrease in stiffness by 12% (p<0.05).
b.
Reliable changes in the levels of fibrosis markers in the rat liver homogenate
were detected in a 4-week and a 12-week simulation of CAIL. HPf level significantly
decreased in both early and long terms of CAIL in 1.5 times (p<0.001), GAG – in 1.8 times
(p<0.001) and in 1.7 times (p <0.01), respectively, compared to the control group.
c.
It was found that in animals receiving prebiotic, the content of HPf decreased
in 1.6 times (p<0.01) at the 4 week and in 1.8 times at the 12 week (p<0.01), GAG – in 1.7
times (p<0.01) at the 12 week in the liver homogenate in the CAIL model.
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Африканська чума свиней в популяцію дикого кабана в Україні
Л. В. Бездітко, В. В. Кобернюк
Поліський національний університет, Житомир, Україна, bezditkolv@ukr.net,
kobernukvera@gmail.com

African swine fever in the wild boar population in Ukraine
L. V. Bezditko, V. V. Koberniuk
Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine, bezditkolv@ukr.net, kobernukvera@gmail.com

Африканська чума свиней (АЧС) – небезпечна, висококонтагіозна вірусна
хвороба свійських і диких свиней. АЧС в природних умовах зустрічається серед свиней
різних порід та віку, характеризується швидким розповсюдженням і летальністю тварин
у 80-100%.
Вперше в України спалах АЧС зареєстровано у 2012 році серед домашніх свиней.
Загалом в Україні зареєстровано 547 спалахів АЧС. З них: 395 – домашні тварини, 120 –
дикі свині та 32 інфіковані об’єкти.
Починаючи з 2014 року зафіксовано випадки захворюваності на АЧС у 12 диких
кабанів і лише 4 випадки серед домашніх тварин. Вивчення спалахів АЧС по роках
показав, що у 2015 році зареєстровано – 40 випадків, з них 34 у домашніх свиней, 5 у
диких кабанів і 1 інфікований об’єкт. У 2016 році зареєстровано – 91 випадок (84 –
домашні і 7 – дикі тварини), у 2017 році – 163 випадки (119 – домашні і 38 – дикі
тварини, 6 – інфіковані об’єкти), у 2018 році – 145 випадків (93 – домашні і 39 – дикі
тварини, 13 – інфіковані об’єкти), у 2019 році – 53 випадків (35 – домашні і 11 – дикі
тварини, 7 – інфіковані об’єкти), у 2020 році – 28 випадків (19 – домашні і 5 – дикі
тварини, 4 - інфіковані об’єкти), а в поточному 2021 році – 10 випадків (6 – домашні і 3 –
дикі тварини, 1 – інфікований об’єкт). За останні п’ять років вірус АЧС не оминув жодну
з областей України (www.asf.vet.ua, 2021).
Хаотичне розповсюдження збудника АЧС в дикій фауні, не може свідчити про
дикого кабана, як основне джерело поширення захворювання на території України. Але
неможливо виключати з ланцюга передачі збудника та поширення АЧС диким кабаном.
Популяція дикого кабана на території нашої країни знаходиться під постійним
впливом мисливців, власників домогосподарств та ветеринарних лікарів. Починаючи з
2014 року чисельність дикого кабана скоротилася більше ніж на 50% (за офіційними
даними). Навіть при низькій щільності тварин (0,4 голови на км2) передача збудника
АЧС всередині популяції зберігається, частими є випадки загибелі всього поголів’я
диких кабанів у заповідних територіях, закритих лісових вольєрах, мисливських і
спеціалізованих вольєрних господарствах (Неволько О. М., 2015).
Оскільки АЧС є небезпечним вірусним захворюванням і проти нього відсутні
специфічні засоби профілактики (вакцини), в нашій країні рекомендується максимальне
зниження поголів’я дикого кабана або повна депопуляція тварин у вогнищі зараження і
на прилеглій території. Такі заходи необхідно застосовувати у господарствах по
утриманню свійських тварин, а до дикого кабана при його невисокій щільності
заселення в нашій країні це робити не доцільно. Проведення в Україні повної
депопуляції дикого кабана наносить значні збитки мисливському господарству і не може
вирішити саму проблему.
Існує думка, що на теперішній час до поширення АЧС дикий кабан мало має
відношення. За статистичними даними встановлено, що впродовж 5 років частота випадків
захворювання у диких кабанів від загальної кількості спалахів АЧС становила максимум
27% випадків.
При вивченні загальної ситуації щодо виникнення нових спалахів АЧС, збудник
може з’являтися за тисячі кілометрів від найближчого випадку. Відповідно, даним
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способом вірус АЧС може поширювати тільки людина і її не свідома, або навмисна
недбалість. Водночас, в Україні спалахи АЧС були зафіксовані в закритих
свиногосподарствах, куди не могли потрапити дикі кабани.
Дикі кабани заражаються виключно від домашніх свиней, заражених продуктів,
розкиданих трупів загиблих тварин. Наскільки відомо про АЧС, дикий кабан не може
бути носієм та розповсюджувачем АЧС на значні відстані через свої біологічні
особливості, адже хвора тварина в першу чергу втрачає міграційний інстинкт. У
зараженої тварини хвороба розвивається настільки швидко в гострій формі з 100%-м
летальним результатом, що кабан не здатен швидко пересуватися на великі відстані.
Швидкість поширення захворювання, за даними сусідніх країн, з урахуванням
однакових коротких інкубаційного й інфекційного періодів становить 8,5 км за 14 діб.
Проаналізувавши статистику, а саме співвідношення кількості випадків
захворювання на АЧС серед диких кабанів та свійських свиней можна побачити, що
останніх значно більше, то ж постає питання, наскільки справедливою є повна
депопуляція диких кабанів в масштабах декількох областей? Справа в тому, що безліч
вчених та експертів ставлять під сумнів «вину» дикого кабана у розповсюдженні цієї
хвороби. Дикі кабани з достатньою кормовою базою рідко покидають обжиті території, з
людьми вони фактично не контактують, тому набагато менше, ніж свійські, небезпечні
щодо поширення АЧС. Це визнають і інші експерти. Наприклад, приведена думка
іспанського професора Хосе Санчеса Віскаіно, що керує програмою по викорененню
АЧС у цій країні, який вважає, що кабани не є основним джерелом розповсюдження
АЧС, а підхоплюють цю хворобу при споживанні заражених харчових відходів і при
контакті зі свійськими свинями. Ні в одній европейській країні не змогли довести, що
кабан є резервуаром інфекції.
До того ж, деякі автори ставлять під сумнів ефективність депопуляції дикого
кабана. По-перше, при відстрілі кабани починають масово мігрувати, по-друге, при
відстрілі тварин на території, що вільна від чуми, але суміжна з ендимічною зоною,
кабани з сусідніх регіонів починають займати звільнені території. В обох випадках, при
наявності вірусу у популяції, він буде лише розповсюджуватися на нові території.
Замість цього експерти радять забезпечити перебування популяції на одній території –
приміром, облаштувати підкормовий майданчик, де буде легко слідкувати за здоров’ям
тварин та контролювати зміну їх чисельності (www.asf.vet.ua, 2021).
Нові європейські дані говорять про те, що цей вірус (АЧС) нестійкий у
навколишньому середовищі. Що достатньо до тижня, аби вірус був знешкоджений. Але
вірус добре зберігається у біологічному матеріалі. Найнебезпечнішим джерелом вірусу
АЧС є кров хворих тварин, яка за звичайних (і особливо за низьких) температур, навіть у
мізерних кількостях, здатна дуже довго зберігати велику кількість збудника. Тобто,
якщо лишатимуться трупи (диких кабанів), які будуть розноситися бродячими собаками,
іншими тваринами – це може спровокувати підвищення ризику зараження свійських
і сільськогосподарських тварин АЧС. Найнебезпечнішим джерелом вірусу АЧС є кров
хворих тварин, яка за звичайних (і особливо за низьких) температур, навіть у мізерних
кількостях, здатна дуже довго зберігати велику кількість збудника (Ситюк, 2012).
Щоб вирішити проблему з АЧС необхідно дотримуватись заходів біобезпеки не
тільки в сільськогосподарських господарствах, а й мисливцями під час полювання, при
роботі з впольованою здобиччю (проходити через дезбар’єр перед заходом у мисливські
господарства і на виході з них, робити розтин туш диких кабанів на спеціально
обладнаних майданчиках, знищувати відходи в утилізаційних ямах, перевезення туш
тільки в водонепроникній тарі, проводити ретельне миття і дезінфекцію транспортних
засобів після перевезення туш дикого кабана, не залишати нутрощі і шкури та інші
побічні продукти від добутих кабанів, не згодовувати термічно необроблених решток
для мисливських собак на місці полювання і вдома.
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Населення птахів природних та штучних біотопів району
розташування м. Горішні Плавні, як важлива складова формування
біорізноманіття регіону.
Г. Г. Гаврись*, М. Л. Клєстов**
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Avifauna of natural and artificial biotopes in the area of the Horishni
Plavni City, as important component of the region biodiversity forming
G. G. Gavris*, M. L. Klestov**
*Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
gavris@izan.kiev.ua
**National Nature Park “Nyzhniosulsky”, Orzhytsia, Ukraine, klestov@sozocentre.org.ua

Район розташування м. Горішні Плавні включає, безпосередньо, територію міста,
існуючі об’єкти ПрАТ «Полтавський ГЗК», прилегле узбережжя та острівну зону
Дніпра, а також гирлову ділянку р. Псел. Загалом, цей регіон вирізняється
різноманітними біотопічними умовами та своєрідним складом рослинного і тваринного
світу, що сформувалися під впливом діяльності антропогенних факторів різного
ступеня. До таких відносяться, головним чином, селитебні й техногенні ландшафти та,
досить розповсюджені, сільськогосподарські угіддя. Ділянки придніпровської частини є
менш трансформованими, де які в значній мірі зберегли природні риси.
В історичному плані, орнітофауна району почала набувати сучасного складу після
зарегулювання Дніпра та утворення Дніпродзержинського (наразі – Кам’янського)
водосховища, у 1963-1964 рр. а, з кінця 1970 р., після запуску в експлуатацію та будівництва
технічних споруд Дніпровського гірсько-збагачувального комбінату (зараз «Полтавський
ГЗК») у м. Комсомольськ-на Дніпрі (зараз Горішні Плавні) в Полтавській області.
Дослідження стану пташиного населення проводились нами періодично з 2016 по
2020 роки, переважно у весняно-літній та зимовий періоди (Гаврись та ін., 2017;
Клєстов та ін., 2021). Окремі цінні дані щодо розповсюдження рідкісних видів були
надані місцевим орнітологом-любителем Сорішем Р. В..
Таким чином, на наш час, встановлено гніздування або перебування в літній
період 146 видів птахів, які відносяться до чотирьох головних екологічних груп:
деревно-чагарникової, водно-болотної, лучно-степової та синантропної. В цілому, цей
показник є середнім для всього регіону Середнього Подніпров’я.
Відмічено, що у межах території згаданого потужного комплексного гірничозбагачувального підприємства «Полтавський ГЗК», сформувалися специфічні штучні
ландшафти з своєрідними біотопами та орнітокомплексами, які, загалом, не мають аналогів у
Подніпров’ї.
В першу чергу, це стосується старих відвалів порід, віком 20-30 років, розташованих
поряд з головним кар’єром з добутку залізної руди. Відвали є природно залісненими
(маслинка срібляста, груша дика, тополя, сосна, береза тощо) і відрізняються досить
збідненим складом гніздових птахів, у першу чергу Ряду Горобцеподібних. У той же час, тут
виявлене на початку 2000 років гніздування рідкісного сокола сапсана (Соріш Р.В., особисте
повідомлення).
Іншим значним за розмірами техногенним об’єктом комбінату є хвостосховище,
яке являє собою ряд штучних басейнів для відстоювання води, що використовувалась в
процесі збагачення залізної руди і, відгороджене між собою та, по периметру ділянки,
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земляними дамбами. Тут сформувався досить специфічний набір гніздових гідрофільних
птахів: норець великий Podiceps cristatus, зуйок малий Charadrius dubius, крячок малий
Sterna albifrons Pallas, крячок річковий Sterna hirundo, кулик-сорока Haematopus ostralegus.
Також, на хвостосховищі влітку та напочатку осені постійно перебуває значна
кількість водоплавних птахів, що тут не розмножуються: баклан великий Phalacrocorax
carbo, чапля сіра Ardea cinerea, гуска сіра Anser anser, крижень Anas platyrhynchos
L.1758, чирок-тріскунець Anas querquedula, реготун чорноголовий Larus ichthyaetus,
мартин жовтоногий Larus cachinnans, мартин звичайний Larus ridibundus, а з куликів –
окремі особини або зграйки травника Tringa totanus, перевізника Tringa totanus, фіфі
Tringa glareola, чорниша Tringa ochropus, уліта великого Tringa nebularia, веретенника
великого Limosa limosa та турухтана Philomachus pugnax.
Зовнішні схили хвостосховища вкриті деревно-чагарниковою рослинністю, де
домінують горобцеподібні птахи. Досить численними тут є боривітер звичайний Falco
tinnunculus та, на виходах відвалів, кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe. Понизу по
периметру проходить обвідний канал, щільно порослий вищою водною рослинністю, де
мешкають очеретянки, водяна курочка Gallinula chloropus, бугайчик Ixobrychus minutus
тощо.
Зауважимо, що в межах всього досліджуваного району, у весняно-літнього
періоду в різні роки відмічена значна кількість раритетних видів птахів. В цілому тут
зареєстровано 17 видів, занесених до Червоної книги України, 7 видів – до Червоного
списку Міжнародного союзу охорони природи, а також 16 видів – до Переліку видів
тварин, які перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території
Полтавської області. Це, наприклад, такі рідкісні види, як чапля жовта Ardeola ralloides,
огар Tadorna ferruginea, гоголь Bucephala clangula, шуліка чорний Milvus migrans, орланбілохвіст Haliaetus albicilla, балабан Falco cherrug, сапсан, деркач Crex crex, куликсорока, реготун чорноголовий, крячок малий, голуб-синяк Columba oenas, сич хатній
Athene noctua та інші.
Найбільша кількість рідкісних і зникаючих видів птахів у гніздовий період
трапляється у придніпровській частині та островах (16 видів) та гирлі р. Псел (13 видів),
де ще збереглися природні біотопи, мало змінені антропогенною трансформацією.
У зимовий період на території досліджуваного регіону трапляється 75 видів
птахів, основними місцями перебування та концентрації яких є місто Горішні Плавні та
його звалище побутових відходів. Серед зимуючих видів домінують осілі птахи (40
видів).
Птахів, що періодично з’являються у районі досліджень виключно у зимовий
період нараховується 12 видів. Це такі, як: лунь польовий Circus cyaneus, лунь лучний
Circus pygargus, зимняк Buteo lagopus, підсоколик малий Falco columbarius, сорокопуд
сірий Lanius excubitor, жайворонок рогатий Eremophila alpestris, горіхівка Nucifraga
caryocatactes, омелюх Bombycilla garrulus, чечітка звичайна Acanthis flammea, снігур
Pyrrhula pyrrhula, подорожник лапландський Calcarius lapponicus та пуночка
Plectrophenax nivalis.
Багата та специфічна орнітофауна району розташування м. Горішні Плавні є
важливою складовою біорізноманіття Середнього Подніпров’я, яка потребує
спеціальних підходів щодо охорони та збереження. Реальним кроком в цьому напрямку
може стати збільшення площі природно-заповідних об’єктів у цьому регіоні.
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Аналіз навантаження на популяції мисливських видів ссавців
(лисиця Vulpes vulpes, вовк Canis lupus та
єнотоподібний собака Nyctereutes procyonoides)
С. Є. Голодрига*, С. А. Мякушко*, В. М. Смаголь**
*Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
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Analysis of the load on the population of hunting mammal species
(fox Vulpes vulpes, wolf Canis lupus
and raccoon dog Nyctereutes procyonoides)
S. E. Golodryga*, S. A. Мyakushko*, V. M. Smagol **
*Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, stasgolodryga@gmail.com
**Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Проблеми поширення окремих видів хижаків, які входять до списків мисливської
фауни України, є доволі актуальними, оскільки стосуються одразу кількох напрямків та
сфер господарства. З одного боку, такі види є мисливськими, а отже, регулювання їх
відстрілу або добування впливає на економічну результативність цієї галузі. З іншого
боку, переексплуатація таких видів у поєднанні зі зменшенням їх ареалу через ведення
господарської діяльності, може призвести до суттєвого порушення екологічних
взаємозв’язків і деградації угруповань та екосистем.
У роботі розглянуто стан популяцій трьох видів мисливських ссавців: вовка
звичайного (Canis lupus Linneaus, 1758), лисиці звичайної (Vulpes vulpes Linneaus, 1758)
та собаки єнотоподібного (єнота уссурійського) (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834).
Як джерело даних було використано форму «2-тп (мисливство)». Цей документ
є стандартною формою статистичної звітності, яку в Україні раз на рік готує кожне
лісове або лісомисливське господарство, а з 1998 р. також усі обласні осередки. Форма
включає наступні дані: назву користувача (назву компанії, яка надає облікові дані);
площу різних угідь на території господарства. Угіддя розділені на лісові, польові та
водно-болотні типи, для кожного типу зазначена частка у загальній площі всього
господарства. Окремо зазначена кількість розселених на території мисливського угіддя
тварин кожного виду, кількість виявлених, облікованих, загиблих та добутих особин.
У ході аналізу матеріалів звітності щодо лисиці були отримані наступні дані. В
Україні мінімальна щільність населення зафіксована у Кіровоградській області
(0,63 ос/1000 га), максимальне значення (Закарпатська обл.) було майже у 7 разів вищим
(4,22 ос/1000 га). Для території усіх господарств України середня щільність населення
лисиці складала 1,65 ос/1000 га.
Аналіз кореляції між щільністю населення та інтенсивністю добування (кількість
добутих тварин на території певної площі) не виявив відповідної залежності (r=0,21).
Середні значення цих показників для всієї території України є схожими (1,74 ос/1000 га
та 1,65 ос/1000 га відповідно), проте в окремих областях різниця між ними може бути
досить суттєвою. Так, для Дніпропетровської області щільність, визначена за
результатами обліків, склала 0,63 ос/1000 га, у той час як щільність популяції за даними
щодо відстрілу була вищою у чотири рази (2,66 ос/1000 га). Для Закарпатської обл. за
результатами обліків було вирахувано щільність у 4,22 ос/1000 га, тоді як за даними
відстрілу лише 2,34 ос/1000 га.
Складається парадоксальна ситуація, коли щільність за результатами полювання
перебільшує облікові дані. Причина цього полягає у тому, що обліки, які здійснюються
після сезону полювання, відбуваються вже у наступному календарному році. Відповідно,
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їх результати саме цією датою і заносяться у звітні документи. Показники конкретного
року по суті об'єднують дані двох суміжних років. Зрозуміло, що на підставі лише
фрагментарних даних мисливської звітності неможливо визначити безпечні для популяції
норми навантаження.
Слід зазначити, що співпадіння результатів полювання і подальших обліків не
є обов’язковим. Цілком нормальним явищем є те, що результати обліків демонструють
більш високі значення (зрозуміло, що під час полювання вилучають не усіх особин
популяції). Проте масштаби полювання за логікою не можуть перебільшувати наявний
ресурс. Пояснення такої ситуації може полягати у наступному: обліки після
мисливського сезону головним чином характеризують його результативність. Проте
немає достатніх підстав вважати, що матеріали обліків завжди дають адекватну оцінку
ресурсу. Найбільшою мірою це стосується випадків, коли аналіз поточної ситуації
відбувається без врахування багаторічної динаміки показників полювання та обліків, та
їх співставлення. Ці причини здатні звести до нуля основні задачі мисливського
господарства як галузі виробництва – забезпечити рентабельність і зберегти відтворення
природних ресурсів.
Схожий аналіз був проведений також для двох інших видів. Порівняно з
популяцією лисиці, узгодженість між показниками обліків до і після мисливського
сезону для популяцій вовка та єнотоподібного собаки є більшою (відповідні коефіцієнти
кореляції дорівнюють 0,72 та 0,81). Вихідний рівень чисельності, а також масштаби
полювання на ці види є значно меншими. Можливо, це обумовлює більшу схожість
результатів двох типів обліків.
Узагальнюючи наведене слід відзначити, що причини неточності оцінок
мисливських ресурсів можуть полягати як у методології обліків, так і в якості їх
проведення. Для отримання адекватних уявлень щодо чисельності популяцій хижих
ссавців необхідно одночасно вдосконалювати обидва аспекти. Оптимальним підходом
до визначення стану популяцій мисливських видів, слід вважати комплексний аналіз
результатів з урахуванням даних попередніх років. Новий підхід може бути
реалізований у такому вигляді: абсолютні значення обліків у поточному році повинні
доповнюватися поправочними коефіцієнтами, які б враховували ступінь реалізації
певного мисливського ресурсу за декілька попередніх років. Іншими словами,
планування навантаження на популяції мисливських тварин повинно враховувати стан
популяцій у попередні роки, а не лише результати поточних обліків.

До питання дослідження орнітофауни
Дергачівського полігону твердих побутових відходів міста Харкова
Я. Ю. Дементєєва
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна,
dementeeva.y@gmail.com

On the study of avifauna
Dergachiv solid waste landfill in Kharkiv
Y. Y. Dementieieva
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkov, Ukraine, dementeeva.y@gmail.com

Сучасні орнітологічні дослідження часто торкаються антропогенно
трансформованих біотопів, оскільки адаптивні зміни біології та існування птахів
демонструють негативний вплив людської діяльності на навколишнє середовище.
Яскраво спостерігається цей процес при дослідженнях територій полігонів твердих
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побутових відходів (далі ТПВ). Оскільки такі займають значні площі ландшафтів, які в
свою чергу слугують середовищем існування для тварин.
Адаптивні процеси проявляються при гніздуванні, живленні, міжвидових та
внутрішньовидових взаємозв’язків птахів. Території полігонів ТПВ створюють для птахів
нові умови існування, кормові ресурси, а також підвищують ризики захворюваності серед
птахів та подальшого переносу збудників хвороб у населені пункти.
Швидкість пристосування у птахів різна, однак в процесі проведення
орнітологічних досліджень на територіях сміттєзвалищ Харківської області, в тому числі
Дергачівського полігону у місті Харків, було зафіксовано як відбувається первинний
процес адаптації при закладанні нової черги полігону. У 2020 році Дергачівський
полігон складування ТПВ відкрив нову чергу (площу для відвалу відходів). Черга
поділена на дві рівні частини, одна з яких наповнюється відходами та трамбується,
періодично засипається шаром родючого ґрунту, а інша черга вкрита спеціальними
шарами будівельних настилів (для запобігання потрапляння шкідливої речовини
фільтрату, що виділяється із мас відходів в довкілля).
Нову чергу полігону часто використовували для відпочинку і водопою (опади,
що концентрувалися, не маючи змогу просочитися крізь спецнастил, утворювали
невелику штучну водойму) великі групи родин мартинові (Laridae), воронові
(Corvidae) та подекуди лелеки білі (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758). З початком звалу
відходів (влітку 2020 року), частина птахів, що перебувають на полігоні (Дементєєва,
2021) перемістилася на нову чергу. Це ті види, які використовували дану територію як
кормовий ресурс – крук (Corvus corax Linnaeus, 1758), ворона сіра (Corvus cornix
Linnaeus, 1758), шпак звичайний (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758), плиска біла
(Motacilla alba Linnaeus, 1758), посмітюха (Galerida cristata Linnaeus, 1758).
З настанням холодів територію зайняли граки (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758), галки
(Corvus monedula Linnaeus, 1758), мартини звичайні (Larus ridibundus Linnaeus, 1766)
та жовтоногі (Larus cachinnans Pallas, 1811). Весь цей час на території нової черги
полігону не зареєстровані, такі види, як голуб сизий (Columba livia Gmelin, 1789),
горобець польовий (Passer montanus Linnaeus, 1758), сорока (Pica pica Linnaeus, 1758),
які постійно перебувають на території полігону. Вони залишалися на старій черзі, яка
в цей час піддавалась рекультивації та мала ділянки з невкритими ґрунтом та настилом
ізоляції відходів.
Із зими 2020 – 2021 року представники орнітофауни почали з’являтися над новою
чергою полігону.
Влітку 2021 року частина нової черги, активно заповнювалася новими відходами
і видовий склад птахів збільшився. Друга частина черги і досі не зайнята відходами
та подекуди формує штучну водойму. Тому ця частина продовжує слугувати для птахів
місцем для відпочинку та водопою. Цього року цей фактор привабив велику групу
птахів: лелеки білого, (37 особин), крижння (Anas platyrhynchos Linnaeus,1758), що не є
характерним для цих територій.
Таким чином, можна стверджувати, що полігони ТПВ, як трансформовані біотопи
створюють для птахів чинники для динамічної адаптації. А отже значним чином
негативно впливають на біоту на стан екосистеми загалом, загрожуючи не лише
погіршенням стану абіотичної складової, а і біорізноманіттю регіону. Це питання варто
вирішувати впроваджуючи роздільний збір відходів, переробку та вторинне
використання сировини, задля зменшення кількості побутових відходів і подальшого
зменшення площ полігонів для складування ТПВ.
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Зменшення чисельності зимових угруповань грака (Corvus frugillegus
Linnaeus, 1758) в Україні на прикладі міста Полтава
В. С. Дупак
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна, valeriadupak13@gmail.com

Decreasing the number of winter groups of rooks (Corvus frugillegus
Linnaeus, 1758) in Ukraine on the example of the city Poltava
V. Dupak
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
valeriadupak13@gmail.com

Вся територія України є місцем зимівлі граків. Головним чином вони
концентрується у містах, де утворюють багатотисячні ночівлі. Завдяки кільцюванню було
з’ясовано, що протягом другої половини ХХ сторіччя більшість у цих угрупованнях
становили птахи, які походять зі східних від України регіонів. В той же час, значна
частина місцевих птахів на зимівлю переміщувалися до Центральної та Південно-Східної
Європи. Період активних міграційних переміщень приходився на другу декаду жовтня –
першу половину листопада, хоча вже протягом 1990-х та 2000-х років ці терміни
змістилися на 3-4 тижня пізніше; також у ці роки було відмічено скорочення міграційної
активності граків в Україні (Полуда & Цуканова 2012).
Було виявлено, що час формування локацій зимових ночівель співпадає з
періодом міграцій цих птахів (Брезгунова 2009). Місця розташування ночівель зазвичай
досить постійні, вони можуть функціонувати протягом багатьох років і є зручними для
проведення кількісної оцінки зимових угруповань птахів у окремих регіонах.
Збір інформації про стан ночівель на території міста Полтава проводився протягом
трьох зимових періодів у 2015/2016, 2016/2017 та 2020/2021 рр. Загальна чисельність
воронових птахів роду Corvus на зимівлях у 2015/2016 та 2016/2017 рр. досягала 80 тис.
особин, які утворювали 3 ночівлі, які були умовно названі: «Гришків ліс», «Кондратюка»
та «Пушкарівський ліс». Остання ночівля утворилася внаслідок об’єднання двох
попередніх і вона була короткочасна, оскільки функціонувала кілька місяців взимку
2015/2016 р. Дві інші існували протягом обох років дослідження, крім періоду коли вони
об’єдналися і змінили локацію.
При вивченні особливостей видового складу кожної з ночівель виявили, що
на території ночівлі «Кондратюка» склад був представлений граком та вороною сірою
(Corvus corax Linnaeus, 1758). Натомість, при обстеженні місця збору ночівлі «Гришків
ліс», серед птахів виявлені галка (Corvus monedula Linnaeus, 1758) та грак. На території
третьої спостерігалися всі три види птахів, що пояснюється походженням
обговорюваної ночівлі. Частка ворони сірої на ночівлі складала не більше 900 птахів, а
галки близько 2,5 тис.
У 2020/2021 рр. існувало 2 ночівлі. Багаторічна ночівля «Гришків ліс» включала
грака та галку і нараховувала близько 50 тис. птахів. Ночівля ворон сірих існувала
окремо на новоствореній локації – території скверу біля Полтавського педагогічного
університету. Кількість галки та ворони сірої на ночівлях практично не відрізнялася від
попередніх років дослідження.
Зникнення ночівлі «Кондратюка» та утворення окремого скупчення ночівлі
ворон сірих (перерозподіл ночівель) пояснюється значним скороченням кількості грака
на зимівлі в місті: близько 80 тис. – 2015-2017 рр. та 50 тис. – на зимівлі в 2020-2021.
В останні роки відмічають скорочення чисельності грака у зимових угрупованнях
і в інших містах України: у м. Мелітополь – з 30 тис. у 2001-2010 рр. до 15 тис. у 2019 р.
(Кошелєв та ін. 2020), у м. Київ – у 2004-2005 рр. чисельність становила 163,5-170 тис.
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особин, в 2018-2019 рр. – 140 тис. особин, а у 2020-2021 рр. – скоротилося приблизно на
50 тис. птахів (Яниш, Лопарьов 2006; Яниш, Дупак 2020; усне повідомлення Є.Ю. Яниш).
Зниження чисельності у зимових угрупованнях грака в Україні може бути
пов’язане зі зниженням міграційної активності, що своєю чергою пов’язано зі зміною
клімату або з тотальним скороченням чисельності гніздових популяцій граків як у
східних регіонах, так і в Україні. Це явище потребує подальшого дослідження.

Паразитарна система гельмінтів кролів (Oryctolagus cuniculus
domesticus) та зайців (Lepus europaeus) як компонент біоценозу в
кліматичних умовах Полтавської області (Україна)
В. О. Євстаф’єва, А. А. Хорольський, В. В. Мельничук
Полтавській державний аграрний університет, Полтава, Україна, evstva@ukr.net

Parasitic system of helminths of rabbits (Oryctolagus cuniculus
domesticus) and hares (Lepus europaeus) as a component of biocenosis in
climatic conditions of Poltava region (Ukraine)
V. О. Yevstafieva, A. А. Khorolskyi, V. V. Melnychuk
Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine, evstva@ukr.net

Формування і функціонування паразитарних систем знаходяться в процесі
постійних трансформацій. Водночас, у природних й антропогенно змінених екосистемах
закономірності процесів в системі «паразит-хазяїн» значно різняться. В локальних,
історично сформованих біогеоценозах зі своїми хазяями паразити пов’язані еволюційно
налагодженими паразито-хазяїнними взаємовідносинами, де паразит і хазяїн виступають
як елементи стійкої та стабільної структури. Паразити, так само як і вільноіснуючі
організми, є невід’ємними компонентами будь-якої екосистеми, будь-якого біоценозу.
Наслідками втручання у функціонування паразитарних систем потужних антропогенних
факторів є активізація місцевих вогнищ природних інвазій, підвищення патогенності
паразитів з одного боку та зниження стійкості хазяїв – з іншого. Формування
специфічних паразитарних систем, які майже не обмежені природними механізмами
саморегуляції, реально загрожують здоров’ю людини і домашніх тварин та несуть значні
економічні збитки сільському господарству (Волошина, 2010; Волошина, 2014;
Волошина та ін., 2015).
Метою роботи було вивчити склад паразитарної системи гельмінтів, що
уражають домашніх кролів (Oryctolagus cuniculus domesticus Linnaeus, 1758) та сірих
зайців (Lepus europaeus Pallas, 1778) на території Полтавської області (Україна).
Дослідження проводилися впродовж 2020-2021 рр. у лабораторії кафедри
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного аграрного
університету (м. Полтава). Збір гельмінтів проводили методом
повного
гельмінтологічного розтину 123 забитих домашніх кролів (O. cuniculus dom.), що
утримувались у одноосібних та фермерських господарствах Полтавської області. Сірих
зайців (L. europaeus) отримували від мисливців впродовж мисливського сезону на
території Полтавської області, досліджено 18 особин. Після виділення гельмінтів їх
промивали у дистильованій воді, потім фіксували 70% етиловим спиртом. Видову
ідентифікацію паразитів проводили за їх морфологічною будовою згідно визначника
(Gvozdev et al., 1970).
Проведеними дослідженнями встановлено, що гельмінтофауна Oryctolagus
cuniculus dom. була представлена двома видами нематод та одним видом ларвальної
стадії цестод: Passalurus ambiguus Rudolphi, 1819, Trichostrongylus retortaeformis Zeder,
1800 та Taenia pisiformis Bloch, 1780. Причому, найбільш поширеними виявилися
P. ambiguus та T. pisiformis, де показники інвазованості тварин становили відповідно 51,2
53

Zoocenosis–2021. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The XI International Conference. Ukraine, Dnipro, DNU, 10–12.11.2021

та 18,7%. Збудник трихостронгільозу реєстрували рідше, показник інвазованості тварин
становив 8,9%. Також збудники пасалурозу та теніїдозу найчастіше перебігали у вигляді
асоціації. Гельмінтофауна Lepus europaeus була, також, представлена двома видами
нематод та одним видом цестод: Trichuris sylvilagi Tiner, 1950, T. retortaeformis та
T. pisiformis. Найчастіше виявляли T. retortaeformis та T. sylvilagi, де показники
інвазованості становили відповідно 50,0 та 33,3%. Збудника T. pisiformis виявлено у
16,7% досліджених тварин. Найчастіше виявлено асоціацію трихурисів та
трихостронгілюсів.
Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що паразитарна система
гельмінтів домашніх кролів та сірих зайців на території Полтавської області
характеризується циркуляцією трьох видів нематод (P. ambiguus, T. retortaeformis,
T. sylvilagi) та одного виду личинкової стадії цестод (T. pisiformis), з яких два види
Trichostrongylus retortaeformis та Taenia pisiformis паразитують у двох видах хазяїв
зайцеподібних: домашніх – Oryctolagus cuniculus dom. та диких – Lepus europaeus, що
доводить їх можливість передаватися від одного виду тварин до іншого. Зокрема,
T. pisiformis є геогельмінтом і зараження сприйнятливих хазяїв відбувається аліментарно
при заковтуванні інвазійних личинок. Збудник Taenia pisiformis у своєму циклі розвитку
має два хазяїна – дефінітивного (хижі ссавці, особливо з родин псових та котячих) та
проміжного (зайцеподібні). З усіх хижих ссавців, саме домашня собака, перебуваючи в
найбільш тісному контакті з мисливцями, сільськогосподарськими та дикими
тваринами, становить найбільшу небезпеку, як основне джерело поширення ларвальних
теніїдозів. Водночас, розширення мисливських угідь, що є біотопами сірих зайців,
призводить до можливості зараження диких тварин збудником теніїдозу. Такі
особливості забезпечують цим збудникам більш стабільну циркуляцію у біоценозі, що
підтверджується більш високим рівнем їх поширення у тварин в досліджуваному
регіоні.

Просторові параметри екологічної ніші зяблика
(Fringilla coelebs Linnaeus, 1758) в умовах нетрансформованих лісів
на прикладі Присамар’я
Ю. А. Комлик, О. Л. Пономаренко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,Дніпро, Україна,
julikomluk@gmail.com,aponomar@ua.fm

Spatial parameters of the ecological niche of chaffinch
(Fringilla coelebs Linnaeus, 1758) in the conditions of untransformed
forests on the example of Samara river valley
Y. Komlyk, O. Ponomarenko
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, julikomluk@gmail.com, aponomar@ua.fm

Вже давно відомо про тісний зв’язок просторових параметрів екологічної ніші
видів птахів з різноманітними аспектами структурної організації фітоценозів; в свою
чергу,
поєднання особливостей середовищетвірних параметрів забезпечує
гетерогенність видового складу орнітофауни в різних регіонах та екосистемах. На
сьогодні одним з основних напрямків досліджень сучасної біології та екології є
вивчення впливу факторів середовища на життєдіяльність птахів, та їх просторовий
розподіл відповідно.
Зяблик – вид родини В’юркових, наймасовіший представник лісової групи птахів та
активний консорт різних деревних порід у степовій зоні України. Він виявляє значну
активність у найрізноманітніших біогеоценозах та мікростаціях. За чисельністю у деяких
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ландшафтах конкурує з великою синицею. Зяблик має значну роль у функціонуванні
лісових екосистем, а завдяки його значній присутності у екосистемах різних типів є
можливість отримати достатню кількість достовірної та повної інформації щодо умов його
просторового поширення.
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 зябликом екологічної ніші та
встановити їх цінність та ступінь впливу відповідно.
Параметри екологічної ніші зяблика досліджено в заплавних лісах Присамар’я,
даний регіон не зазнав значної антропогенної трансформації. Матеріал було зібрано 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) в якій запропоновано поєднати опис таких
параметрів як порода дерева, на якій птах виявив активність; висота дерева; віковий стан
дерева, на якому була зафіксована активність; місцезнаходження птаха в системі
горизонтальної структури дерева; місцезнаходження птаха в системі вертикальної
структури дерева; висота знаходження птаха в метрах; віддаленість птаха від стовбуру
або центральної осі дерева в метрах; місцезнаходження птаха у системі градацій
субстрату; тривалість зареєстрованої активності в секундах; координати знаходження
птаха. Для аналізу просторового розподілу зяблика був використаний коефіцієнт
інформаційного зв’язку та коефіцієнт коллігації, які були запропоновані Нешатаєвим
(1987).
В результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
1.
Найбільш важливими для формування просторової компоненти
екологічної ніші зяблика деревними породами є липа серцелиста, клен гостролистий,
береза повисла, клен польовий, дуб звичайний, в’яз шорсткий та в’яз корковий, сосна
звичайна. Велике значення має також активність на вітроломі та ґрунті. Загалом
породний склад є важливим фактором, що впливає на появу та активність зяблика, Про
це свідчить порівняльний аналіз коефіцієнтів інформаційного зв’язку (Kі).
2.
Зяблик виявляє активність на всіх вікових групах дерев, але у випадку
молодих та зрілих генеративних дерев ця активність часто має стохастичний характер
і продиктована тимчасовими факторами (спалахами чисельності об’єктів живлення,
їх динамікою протягом доби, внутрішньовидовими конкурентними відносинами, тощо).
З іншого боку високі показники передачі інформації на віргінільних деревах свідчать
про те, що зяблик тяжіє до нижнього ярусу лісу. Активність на старих генеративних
деревах пов’язана перш за все з територіальною поведінкою цього виду. Загалом віковий
стан дерев не можна вважати впливовим фактором для формування просторової ніші
зяблика на відміну від породного складу (Kі=0,065 проти 0,102 у породного складу).
3.
Як і у випадку з віковою структурою деревостану, зяблик виявляє
активність на всіх градаціях горизонтальної структури крони, але найбільш важливими
для нього є стовбур, біля якого він ховається, та край крони, з якого він контролює
територію у гніздовий сезон. Інші частини крони мають високі показники активності,
але знову ж таки ця активність має стохастичний характер і зумовлена тимчасовими
факторами. Саме ділення крони на вищенаведені частини для зяблика має невелике
значення (Кі=0,077). Це свідчить про те, що зяблик своєю поведінкою ці зони практично
не виділяє.
4.
На відміну від горизонтальної структури крони віддаленість від
стовбуру має великий вплив на поведінку зяблика (Кі=0,237). За результатами
інформаційно-логічного аналізу, відстань до стовбуру є одним з головних зорових
орієнтирів для цього виду. Зяблик не звертає увагу на особливості будови крони, але
завжди контролює можливість сховатись за стовбур. При цьому слід зазначити, що
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найбільш цінними для просторового розподілу зяблика є відстані 0,0-0,8 м та 7,0-9,0 м.
Перший діапазон відстаней пов’язаний з живленням та гніздуванням, другий – з
територіальною поведінкою.
5.
За результатами інформаційно-логічного аналізу, вертикальна
структура крони не є суттєвим фактором для формування просторової ніші зяблика
(Кі=0,083). З іншого боку, інформаційні коефіцієнти свідчать про те, що зяблик надає
перевагу низу крони та поверхні ґрунту, що відповідає його характеристиці, як птаха
нижнього ярусу лісу.
6.
Достовірні межі поширення зяблика згідно коефіцієнтів коллігації
зафіксовані на висоті 0,0-28,0 м від поверхні ґрунту. Як і у випадку з віддаленістю від
стовбуру дерева, цей фактор суттєво впливає на розподіл активності зяблика (Кі=0,152).
Слід зазначити, що найбільша сумарна кількість інформації передається висотами до
12,0 м над ґрунтом включно. В цьому діапазоні велику кількість інформації передають
шість висотних діапазонів, вище – 4.
7.
За даними коефіцієнтів коллігації наявною є преференція до такого
субстрату, як товсті та скелетні гілки. Але активність на них пов’язана з тимчасовими
явищами. З іншого боку важливим за інформаційними коефіцієнтами є стовбур, як місце
гніздування та схову, ґрунт, як місце живлення, та кінці гілок, як місце територіальної
поведінки.
8.
В умовах нетрансформованих лісів птах виявляє значну пластичність у
використанні просторових параметрів деревостану. Найчутливішим зяблик є до таких
параметрів як відстань до осі дерева та висота, трохи в меншій мірі залежить від
породного складу та віку дерев. Саме тому зяблик оселяється у різноманітних
насадженнях, де присутні дерева з гарною сформованою кроною та чагарниковою
складовою, це можуть бути як ліси,так і міські зелені зони. Важливим є також наявність
галявин, або близькість до узлісся, через використання птахом ґрунту як місця
живлення.
Використовуючи свій спосіб розподілу у деревостані, популяція зяблика не
зменшується за наявності якихось особливих мікроструктур. Елементи рослинності, які
він використовує, належать до найбільш рясних. Тому цей вид заселяє будь-які біотопи,
де є хоча б які-небудь дерева, включаючи території населених пунктів.

Стан угруповань птахів в системі оцінки гемеробії урбанізованих
ландшафтів
Ю. А. Комлик, О. Л. Пономаренко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
julikomluk@gmail.com,aponomar@ua.fm

The status of bird communities in the system of assessment of hemeroby of
urbanized landscapes
Y. Komlyk O. Ponomarenko
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, julikomluk@gmail.com, aponomar@ua.fm

Гемеробію екосистем визначають за площею позбавленою рослинного покриву у
відсотках (відповідно до класифікації Д. Яласа і Г. Зукоппа), а також за видовим складом
рослин та їх здатності зростати і поширюватись у перетворених людиною ландшафтах.
Але у широкому розумінні – це сукупність усіх впливів людини як антропогенного
фактору на довкілля.
Птахи, як численна, широко розповсюджена і високо спеціалізована група вищих
хребетних тварин, відповідають на трансформацію екосистем поведінковими
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пристосуваннями. Для птахів важливими є не тільки флористичний склад екосистеми,
вони реагують досить сильно і на інші аспекти гемеробії.
Поширення видів птахів в умовах трансформованих екосистем залежить від таких
факторів, як площа зелених насаджень, структура ландшафту, тощо. Поряд з факторами
зміни деревостану, значну роль відіграють близькість до багатоповерхової забудови,
інтенсивність штучного освітлення, кількість людей, динаміка відвідування по сезонах,
близькість до промислових підприємств тощо. На видове багатство і чисельність птахів
впливає наявність водних об’єктів, покриття чи забудова субстрату і оточення ділянки
щільною забудовою.
Вибір середовища різними видами птахів є ієрархічним, тобто тим який
зумовлений найбільш значущими факторами в регіональних масштабах, а пізніше
детермінується іншими, менш важливими характеристиками середовища. Для вивчення
гемеробії птахів, під час досліджень варто дослідити такі фактори як: площа модельної
ділянки; відвідуваність ділянки (оцінити кількість людей, собак, автомобілів, які
знаходились на території за певний проміжок часу, наприклад за годину); ступінь
зімкнутості крон (як відношення площі крон дерев до площі ділянки); проекційне
покриття чагарників та дерев; ступінь урбанізованості; відстань до промислових об’єктів
або центру міста (визначати як дистанцію в кілометрах між найближчою точкою
полігону модельної ділянки і точкою з координатами центру міста), тощо. Доцільно
також визначати вертикальну та горизонтальну структуру деревостану, його висоту та
видовий склад.
Якщо провести багатофакторний аналіз за даними параметрами, можна визначити
фактори, що впливають на дисперсію поширення птахів, визначити відношення певних
видів до гемеробії в цілому. Наприклад, види які є стійкими до антропогенного
навантаження будуть присутніми в усіх екосистемах, типових для їх екологічної ніші, а
птахи які є чутливими до певних факторів занепокоєння будуть уникати такі ділянки.
Гемеробія урбанізованих ландшафтів добре може бути індукована на основі
екологічних характеристик угруповань птахів. Антропогенна трансформація угруповань
птахів обумовлена специфічними факторами. Тому оцінка гемеробії на основі
угруповань птахів є джерелом додаткової інформації поряд з фіто індикацією.

Морфо-функціональна організація травної системи представників
роду Chlidonias Rafinesque, 1822
І. О. Ликова, Л. П.Харченко
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна,
irlyk16@gmail.com, harchenko.lp1402@gmail.com

Morpho-functional organization of the digestive system of the Chlidonias
Rafinesque, 1822
І. O. Lykova, L. P. Kharchenko
Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda, Kharkiv, Ukraine,
irlyk16@gmail.com, harchenko.lp1402@gmail.com

Болотяні крячки Chlidonias, екологічна група птахів підродини Sterninae, яка
еволюційно розселилася у внутрішніх водоймах і використовує водно-болотяні
комплекси для гніздування і живлення (Дзюбенко, 2000). Чисельність Chlidonias
скорочується на більшій частині європейського ареалу через знищення водно-болотних
угідь, використання пестицидів і фактору неспокою.
На сьогодні поширення та гніздова біологія крячків на території України вивчені
достатньо глибоко (Когут та ін., 1994; Дзюбенко, 2000; Gorban, 1992). Натомість, морфо57
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функціональна організація травної системи Chlidonias вивчена не достаньо.
Загальновідомо, що будова травної системи залежить від трофічної спеціалізації та
кормодобувного стереотипу птахів, але одночасно вона дуже лабільна до зміни
трофічної бази.
Матеріалом для досліджень були травні системи 5 особин Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758) та 5 особин Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815), які загинули під час
весняного прольоту в Азово-Чорноморському регіоні навесні 2012 р. Морфометрію
відділів травного тракту, дослідження макрорельєфу внутрішньої поверхні кишечнику та
гістологічну будову стінки травної трубки проводили за загальноприйнятими методиками.
Дослідження травної системи C. niger та C. leucopterus показали, що вона має
типову для комахоїдних птахів будову, яка, в цілому, відповідає будові травного тракту
птахів ряду Сивкоподібні (Charadriiformes) (Ликова, 2016). Середня маса травної
системи – 18,26 г, що складає 24,9% від загальної маси тіла птахів.
Стравохід має вигляд прямої трубки, воло чи волоподібне розширення відсутні.
Середня довжина стравоходу – 69,3 мм, що складає 15,9% від загальної довжини травного
тракту. Поверхня слизової оболонки стравоходу складчаста, складки поздовжні, не
розгалужені, мають листоподібну форму. Висота складок – 1,0-1,2 мм. Гістологічні
дослідження показали, що стінка стравоходу складається зі слизової, м’язової та серозної
оболонок. Слизова оболонка стравоходу вистелена багатошаровим плоским епітелієм,
ступінь зроговіння епітелію незначний. Власна пластинка слизової оболонки стравоходу
представлена пухкою сполучною та ретикулярною тканинами, де розташована велика
кількість езофагальних залоз. Вивідні протоки езофагальних залоз відкриваються на
поверхню епітеліального шару в просвіт стравоходу. Навколо залоз розташовані окремі
міоцити м’язової пластинки, скорочення яких сприяє ефективному виділенню секрету.
М’язова оболонка стравоходу двошарова, представлена поздовжнім (внутрішній) і
коловим (зовнішній) шарами міоцитів. У стінці стравоходу наявні лімфоїдні структури, які
представлені переважно дифузно розташованими лімфоцитами, що локалізовані між
клітинами базального шару епітелію і у власній пластинці слизової оболонки.
Шлунок C. niger та C. leucopterus має еліпсоподібну форму, складається із
залозистого і м’язового відділів. Середня маса шлунка – 5,3 г. На поверхню слизової
оболонки залозистого шлунка відкриваються отвори глибоких складних залоз, щільність
розташування яких складає 3-4 на 1 мм2. Дослідження гістологічної будови стінки
залозистого шлунка показали, що у власній пластинці слизової оболонки розташовані
прості трубчасті залози, які вистелені одношаровим призматичним залозистим
епітелієм. Власна пластинка слизової оболонки залозистого шлунка представлена
пухкою сполучною і ретикулярною тканинами. М’язова пластинка слизової оболонки
залозистого шлунка представлена окремими міоцитами. У підслизовій основі
розташовані глибокі складні залози. М’язова оболонка залозистого шлунка двошарова.
Лімфоїдні структури у стінці залозистого шлунка представлені дифузно розташованими
лімфоцитами у невеликій кількості.
М’язовий шлунок має добре розвинені стінки, товщина яких складає 0,7-0,9 мм.
Внутрішня поверхня стінки м’язового шлунка вистелена шаром щільної кутикули, що
сприяє механічній обробці корму. Під шаром кутикули утворюються невеликі заглиблення
– шлункові ямки, у дно яких відкриваються протоки простих трубчастих залоз. Слизова
оболонка м’язового шлунка вистелена одношаровим призматичним залозистим епітелієм,
впинання якого у власну пластинку слизової оболонки утворюють прості нерозгалужені
трубчасті залози. М’язова оболонка м’язового шлунка двошарова. Між шарами міоцитів
знаходяться прошарки пухкої сполучної тканини з кровоносними судинами.
Кишечник C. niger та C. leucopterus відносно короткий, що відповідає кормовій
спеціалізації даної групи. Середня довжина всіх відділів кишечнику – 318,7 мм, що
складає 73,3% від загальною довжини травного тракту і лише в 1,17 рази перевищує
тулубову частину тіла птахів.
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Макро-мікроскопічні дослідження рельєфу слизової оболонки кишечнику C. niger
та C. leucopterus показали, що рельєф має складну пластинчасту архітектоніку.
Дослідження гістологічної будови стінки тонкого кишечнику показали, що пластинки
вкриті одношаровим призматичним облямованим епітелієм. Покривний епітелій біля
основи пластинок слизової оболонки утворює інвагінації у власну пластинку слизової
оболонки, утворюючи, таким чином, кишкові крипти. М’язова пластинка слизової
оболонки майже не виражена і представлена окремими міоцитами, які розташовані між
криптами. М’язова оболонка двошарова, внутрішній шар – поздовжній – тонкий,
зовнішній шар – коловий, добре розвинений, міоцити якого забезпечують перистальтичні
скорочення стінки кишечнику, що сприяє пересуванню хімусу у каудальному напрямку.
Рельєф слизової оболонки у всіх відділах тонкого кишечнику пластинчастий, висота і
щільність розташування пластинок зменшуються у каудальному напрямку. Також
відмічено зміни у складі поверхневого епітелію: у каудальному напрямку відмічено
збільшення кількості бокалоподібних екзокриноцитів.
Задній відділ кишечнику представлений сліпими і прямою кишками. Сліпі кишки
рудиментарні, мають розміри близько 1 мм, що говорить про відсутність симбіотичного
травлення в них. Це цілком зрозуміло, бо у кормовому раціоні даних видів майже
відсутні рослинні корми.
Пряма кишка C. niger та C. leucopterus представлена короткою трубкою, не утворює
петель. Середня довжина прямої кишки 15 мм, що складає 3,5% від загальної довжини
травного тракту. У цьому відділі завершуються травні процеси і відбувається всисання
води. Результати гістологічних досліджень стінки прямої кишки показали, що слизова
оболонка утворює добре виражені складки, які мають язичковоподібну форму. Рельєф
слизової оболонки прямої кишки пластинчатий, пластинки розширюються біля основи.
Слизова оболонка вистелена одношаровим залозистим епітелієм, у складі якого
переважають бокалоподібні клітини. У власній пластинці слизової оболонки крипти
розташовуються в один шар, мають альвеолоподібну форму. М’язова пластинка заходить
глибоко у складки слизової оболонки. М’язова оболонка утворена двома шарами міоцитів,
внутрішній – коловий, зовнішній – поздовжній. Власна пластинка слизової оболонки
щільно інфільтрована лімфоцитами.
Печінка Chlidonias має відносно великі розміри, середня маса печінки 4,98 г, що
складає 6,8% від загальної маси тіла птахів. Середня маса підшлункової залози 0,51 г,
що складає 0,7% від загальної маси тіла птахів.
Таким чином, на фоні загального укорочення кишечнику Chlidonias,
кормодобувний стереотип яких пов’язаний з атакуючим способом добування корму,
установлено, що кишечник на 15% коротший порівняно з комахоїдними птахами таких
саме розмірів. Шлунок Chlidonias двокамерний, в стінці залозистого шлунку наявні добре
розвинені глибокі складні залози, які забезпечують виділення шлункового соку. М’язовий
шлунок має добре розвинені стінки і міцну кутикулу, що сприяє ефективній механічній
обробці корму. Рельєф слизової оболонки пластинчастий, в каудальному напрямку основа
пластинок розширюється, зменшуються їх розміри та щільність розташування. У складі
поверхневого епітелію відмічено зміни співвідношення облямованих ентероцитів та
екзокриноцитів у каудальному напрямку, що свідчить про інтенсивність всисних процесів
у верхніх відділах тонкого кишечнику.
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До вивчення степового орнітокомплексу у гніздовий період в
Куп’янському районі Харківської області
Н. Ю. Редя, А. Б. Чаплигіна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна,
itutrdus@ukr.net

To the study of the steppe ornithocomplex during the nesting period in the
Kupyansky district of the Kharkiv region
N. Yu. Redya, A. B. Chaplygina
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine, itutrdus@ukr.net

Степові орнітокомплекси переживають дотепер елімінацію чисельності, що
пояснюється інтенсифікацією традиційних методів ведення сільського господарства.
Еколого-фауністичний аналіз свідчить про тісний зв'язок між поширенням степових
птахів та масштабами екстенсивного землекористування (Андрющенко, 2007; Donald et
all., 2020). Трансформації степових ділянок досить виражені на півдні Харківської
області – однієї з найбільш освоєних і густонаселених регіонів України.
Мета дослідження – виявити особливості еколого-фауністичного формування
степових орнітокомплексів Куп’янського району Харківської області. Дослідження
проведені у весняно-літній періоди 2020-2021 років.
Гніздовий орнітокомплекс степових ділянок Куп’янського району представлений
62 видами, які включають 11 рядів, де переважають птахи Passeriformes. За чисельністю
особин у гніздовий період найбільш поширений жайворонок польовий Alauda arvensis
(Linneaus, 1758), який тяжіє до низького розрідженого травостою. Субдомінантами
виступають щеврик польовий Anthus campestris (Linneaus, 1758), місцями – плиска жовта
Motacilla flava (Linneaus, 1758) та трав'янка лучна Saxicola rubetra (Linneaus, 1758). На
сільськогосподарських полях спостерігається помітне зменшення видового різноманіття.
Численно переважають жайворонок польовий та щеврик польовий. На степових
ділянках з наявністю деревостанів та чагарників до домінантів приєднується сорокопуд
терновий Lanius collurio (Linneaus, 1758). За фауногенетичною структурою найбільш
поширеними виявлені: лісостепові (12), неморальні (9) та давньо-неморальні (8) види.
На степових ділянках Куп’янського району в різних біотопах у гніздовий період
виявлено 4 види, які знаходяться під охороною Червоної книги України (Tadorna
ferruginea (Pallas, 1764), Milvus migrans (Boddaert, 1783), Circus pygargus (Linneaus,
1758), Columba oenas (Linneaus, 1758)). Більшість птахів включено до списків Боннської
конвенції – додатків I (6 видів) та II (10 видів) та Бернської конвенції – додатків II (38
видів) та III (16 видів). 14 видів птахів внесено до Червоного списку Харківської області.

Хребетні тварини, як біоіндикатори кліматичних змін
Є. Ю.Яніш
Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН україни

Vertebrates as bioindicators of climate change
Ye. Yu.Yanish
Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine

Використання живих організмів для стратиграфії або в якості біоіндикаторів
стану навколишнього середовища відомі з XIX століття, але переважно для цих
досліджень використовують залишки безхребетних тварин (зокрема, молюсків), або
мишоподібних гризунів, тоді як великі хребетні тварини залишилися недооціненими.
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Частина видів хребетних тварин є стенотопними за певними параметрами, що дозволяє
використовувати їх для реконструкції палеокліматичних та палеоекологічних умов, а
також для прогнозуваня змін у майбутньому.
В ході роботи нами були досліджені остеологічні матеріали з археологічних
памяток України, від неоліту до пізнього середньовіччі, в результаті чого досліджено
більше ніж 180 000 залишків тваринного походження. Нами відібрані певні види, за
наявністю яких у матеріалі можна реконструювати умови в історичному минулому та
спрогнозувати зміни їх ареалів у майбутньому.
До виділених нами видів-біоіндикаторів належать: козуля європейська (Capreólus
capreоlus Linnaeus, 1758), кабан (Sus scrofa, L., 1758), лось (Alces alces, L., 1758), бобер
(Castor fiber, L., 1758), олень шляхетний (Cervus elaphus, L., 1758), лісова куниця (Martes
martes, L., 1758), вивірка (Sciurus vulgaris, L., 1758), зубр (Bison bonasus, L., 1758), кулан
(Equus hemionus, Pallas 1775), сайгак (Saiga tatarica, L., 1758), сліпак (Spalax sp.,
Güldenstädt, 1770), ведмідь бурий (Ursus arctos, L., 1758), лісовий тарпан Еquus gmelini
silvaticus Vetulani, 1927), заєць-русак (Lepus europaeus, Pallas, 1778), біляк (Lepus timidus,
L., 1758), з свійських тварин – бик свійський (Bos taurus, L., 1758), кінь свійський (Equus
caballus, L., 1758) та вівця свійська (Ovis aries, L., 1758). Також нами проаналізовані як
власні дані, так і літературні, внаслідок чого сформований список видів птахів, які також є
індикаторами: глушець (Tetrao urogallus, L., 1758), тетерук (Lyrurus tetrix, L., 1758), орябок
(Tetrastes bonasia, L., 1758), біла куріпка (Lagopus lagopus, L., 1758), галагаз (Tadorna
tadorna, L., 1758), огар (Tadorna ferruginea, Pallas, 1778) та дрофа (Otis tarda, L., 1758).
Найкращі результати та можливості для реконструкцій надають комплексні
дослідження, при яких враховується наявність в археологічному матеріалі залишків не
лише ссавців, але й птахів, рептилій (черепаха болотяна, Emys orbicularis, L., 1758), риб
та молюсків, а також археологічний контекст.
До риб-індикаторів (на території України) належать: судак (Sander lucioperca
Linnaeus, 1758), осетрові (Acipenseridae), лин (Tinca tinca, L., 1758), сазан (Cyprinus
carpio, L., 1758), карасі (Carassius sp.), лососеві та підуст (Chondrostoma nasus, L., 1758).
З молюсків: перлівниця товста (Unio crassus, Philipsson, 1788) та перлівниця звичайна
(Unio pictorum, L., 1758), з сухопутних – Discus rotundatus (Müller, 1774). Також до
видів-індикаторів належить рак річковий (Astqacus sp.).
Виключно по залишкам тварин нами були реконструйовані палеоекологічні
та палеокліматичні умови для раннньонеолітичної стоянки Старобільське-І (сучасна
Луганська область) та Ольвії I-го – початку V столітть н. е. (Миколаївська область).
Результати було порівняно з даними палеоботаників та кліматологів з територій цих
пам’яток у досліджуваний період. В значному ступені роеконструкції співпали, що надає
нам можливість рекомендувати вищезгадані види, як індикатори палеокліматичних та
палеоекологічних змін.
Робота в даному напрямку продовжується, зокрема виявлення інших видівіндикаторів. Більша простота методу, порівняно з палеоботанічним, робить його
перспективним та відносно доступним (відносно – тому, що для визначення
остеологічних матеріалів потрібні фахівці відповідного профілю). Також за допомогою
видів-індикаторів тваринного походження можливі прогнози щодо змін ареалів цих
видів у майбутньому.
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До біології розмноження лиски (Fulica atra)
на озері Новий Лиман та водоочисних спорудах м. Харкова
Т. Л. Ярмак, Ю. П. Мамедова, А. Б. Чаплигіна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна,
tanyayarmak77@gmail.com

To the reproduction biology of the fox (Fulica atra)
on Lake Novy Liman and water treatment facilities of the Kharkov city
T. L. Yarmak, Y. P. Mamedova, A. B. Chaplyhina
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine, tanyayarmak77@gmail.com

Лиска (Fulica atra Linnaeus, 1758) – розповсюджений вид по всій території
України, оселяється на водоймах різного походження із заростями рослинності. Птах
має схильність до адаптації в антропогенному ландшафті та урбанізації в зимовий період
та під час розмноження.
Дослідження проводились у 2020-2021 роках на території очисних споруд
комплексу біологічної очистки № 2 м. Харкова та озері Новий Лиман (49°53'29.1"N
36°15'21.7"E). Лиски гніздились на п’ятьох мулових майданчиках очисного комплексу
(№1-49°89'84.3"N 36°26'61.6"E, №3- 49°89'64.1"N 36°26'81.6"E, №12 49°89'40.02"N
36°26'82.3"E, № 5 49°89'43.1"N 36°26'97.1"E, №5Т 49°53'39.4"N 36°16'14.7"E).
Зареєстровано та прослідковано гніздовий цикл 73 пар лиски (63 на озері Новий
Лиман та 11 на мулових майданчиках). Лиска є одним із найчисельніших видів, що
гніздяться на озері. Більшість гнізд птахи розміщували в смузі торішнього рогозу по
один бік озера. Місце розміщення гнізд нанесені на гул карту та встановлено, що
щільність гніздування у 2021 році становила від 0,8 пар/га на мулових майданчиках
очисних споруд до 3,6 пар/га на озері Новий лиман.
Приліт лиски на місце гніздування зареєстровано у ІІ декаді березня 2020 року (11
березня) та у І декаді квітня – 2021 року (03 квітня). Птахи приступають до гніздування
рано, незважаючи на температурні коливання у квітні місяці. Перші кладки на стадії
відкладання першого яйця у 2020 р., зареєстрували на даній території з 25 квітня до 27
травня, у 2021 р. – з 15 квітня до 7 травня. Середні розміри яєць становлять (n=223):
53,33±2,41х37,09±1,35. Вилуплення пташенят спостерігали з кінця І декади травня (8-10
травня 2021р.) і протягом усього червня. У І декаді липня (08.07.2021р.) знайдено гніздо
з трьома пташенятами, які щойно вилупились та чотирма яйцями.
На озері Новий Лиман в І декаді жовтня зафіксовано нами найбільшу кількість
особин – 655, тоді як 2020 році – в цей період зареєстровано 123 особини. Таким чином,
цей факт свідчить про сприятливі умови на очисних спорудах міста Харків та їх
околицях для успішного розмноження лиски. На сьогодні Fulica atra є субдомінуючим
видом за чисельністю серед водоплавних птахів на досліджуваній території.
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STRUCTURE
AND FUNCTION OF ECOSYSTEMS
СТРУКТУРА
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СТРУКТУРА
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
Biodiversity of soil macrofauna communities in urban parks
V. S. Budakova
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Hetmanska st., 20, 72318, Melitopol,
Ukraine, viktoribeauty@gmail.com

An ecomorph reveals the relationship between organisms and the environment and
reflects the level of their adaptation to the most important elements of the biogeocenosis. The
ecomorphic approach to the analysis of ecological systems is a component of the concept of
ecomorphic matrices. The ecomorphic matrices consist of blocks comprising the synecological
properties of the soil animal community, each reflecting a particular aspect of its ecological
features. The systemic combination of these characteristics is able to provide a comprehensive
reflection of the diversity and functional state of the community. As a result of research on the
territory of green areas in the city of Dnieper and Melitopol revealed 53 species or taxon
species level representatives of soil macrofauna of the 48 genera and 32 families, 13 orders, 7
classes and 3 types. The article presents the biological and ecological characteristics of
macrofauna species. Analysis of the ecomorphic structure of communities of soil macrofauna
showed that in the cenomorphic structure prevail sylvants, which represent 44.2% of the
species richness of the community. Differences between communities Melitopol and Dnieper
on cenomorphic structure statistically not reliable. Saprophages and predators prevail in trophic
structure of soil macrofauna communities. Topomorphic structure of communities is dominated
by epigeic forms (65.4%) and considerably exceeded by endogean forms (32.7%) Only one
species represents burrowing soil animals – D. nassonovi. The community is dominated by
mesophiles, which is typical for forest cenoses. Megatrophocenomorphs predominate in the
trophocenomorphic structure of the community. Aerophiles (48.1%) and subaerophiles (34.6%)
predominate in the communities. The dominance of aeromorphs sensitive to the provision of
air for breathing, indicates a satisfactory air regime in the soil green areas of public use.
Carbonatophiles are most represented in the community. Communities of soil macrofauna of
public green spaces has features of amphicenosis, in which steppe and meadow components are
significantly represented against the background of predominance of forest component. Tree
plantations in a city park form a common forest environment, although they do not form a
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stable forest monocenosis. Recreation and other forms of anthropogenic influence do not allow
the formation of a forest monocenosis or pseudomonocenosis. The trophic aspect of the
structure deciphers the importance in the community of the cenotic components. The trophic
structure of sylvants repeats the trophic structure of the community as a whole and this allows
us to consider sylvants as the functional basis of the soil fauna community. Phytophages
prevail among sylvanians, which fully corresponds to typical trophic structure of steppe zonal
communities. This peculiarity taking into account proportional representation of zoophages and
saprophages allows to estimate as functionally stable structure of the steppe community.

Application of numerical methods in modeling the effects of ecotoxicants
on animal populations
O. Y. Pakhomov, V. B. Petrushevskyi, V. Ya. Gasso
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, vlad.petrushevskiy@gmail.com

Застосування чисельних методів у моделюванні наслідків впливу
екотоксикантів на популяції тварин
О. Є. Пахомов, В. Б. Петрушевський, В. Я. Гассо
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
vlad.petrushevskiy@gmail.com

Ecological models attempt to capture the characteristics of ecosystems, which differ
from most systems because they are extremely adaptive, self-organized, and have a large
number of feedback mechanisms (Jorgensen, 2011).
The purpose of modeling within the confines of ecology is to obtain, process, present
and use information about populations, ecosystems and any other relevant processes. A model
acts here as a mean of learning the properties and patterns of studied parameter behavior.
Ecotoxicants in general and pesticides in particular could be targets of applicable models.
Mathematical models are extremely effective tools for assessing the environmental
risks. The reason is that we cannot negatively affect the ecosystems with experiments and trials
intentionally. Naturally, models do not predict the environmental risk of a particular pesticide,
but allow one to assess its probable concentration.
The well-known Lotka-Volterra model can be one of the optional mathematical model
for describing the interaction of an ecotoxicant with an organism of specific population, where
a pesticide plays a role of a predator, and a target animal is a prey. If we know the nature of
ecotoxicant and its concentration, the numerical methods allow one to obtain the solution of
two nonlinear differential equations (1) of the first order:
𝑑𝑁1
= −𝑒1 𝑁1 + 𝑦2 𝑁1 𝑁2
𝑑𝑡
(1)
𝑑𝑁2
=
−𝑒
𝑁
+
𝑦
𝑁
𝑁
,
2
1
1
1
2
𝑑𝑡
where 𝑁1 is the number of animals in the population being in contact, 𝑁2 is the
concentration of the ecotoxicant, 𝑒1,2 , 𝑦1,2 are positive constants, coefficients reflecting the
specificity of the contact.
Such approach requires experimental calculations and theoretical apparatus. At the same
time, there is a general common fact of the paradox of pesticide. The paradox states that
applying pesticide may entail growing the pest abundance if the pesticide disturbs natural
predator–prey correlation dynamics in an ecosystem (Matsuoka, Seno, 2008).
In this case, we have new Lotka-Volterra equations, where the difference in the
population dynamics of the predator and prey that occurs with the addition of pesticides is
included (2):
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𝑑𝐻
𝑑𝑡
𝑑𝑃

= 𝐻(𝑟 − 𝑐𝑃 − 𝑞)

(2)
=
𝑃(𝑎𝑐𝐻
−
𝑚
−
𝑞),
𝑑𝑡
where 𝐻 – the prey population at a given time, 𝑃 – the predator population at a given time,
𝑐 – the capture constant, 𝑟 – the rate of growth of the prey population, 𝑎 – the fraction of prey
energy assimilated by the predator and turned into new predators, 𝑚 – predator mortality rate and,
eventually, 𝑞 is added to represent the lethal per capita rate at which both species are killed by the
pesticide.
During mathematical modeling, systems of differential equations and their solutions are
used. Since the main part of such equations are nonlinear and non-stationary, it is often
impossible to obtain the analytical solution. Therefore, it is necessary to use the Runge-Kutta
methods, approximation or interpolation.
Explicit and implicit Runge-Kutta methods (of various orders of accuracy and with a
variable step) make possible to obtain an effective numerical solution to the Cauchy problem
for the Lotka-Volterra model.
Should be also noted, the incorrect formulation of the process equations, the incorrect
choice of the numerical method for solving the model equations can lead to a discrepancy with
the experimental data. Specific numerical method can be selected depending on the nature of
the change in the variables. All numerical methods are based on a grid partition, the correctness
of which will allow obtaining a stable numerical solution (Zaripov, 2010).
In addition, numerical modeling is associated with numerical errors, which may be due
to an incorrect relationship between the parameters in the mathematical model and errors in the
initial parameters, inaccuracy of the numerical method, and round-off errors. Finally, there is a
large layer of data that needs to be processed and potential changes in the target populations to
be modelled.

Перспективність використання макрофітів
для оцінки впливу діяльності шахт на водні ценози
А. А. Алексєєва, О. М. Маренков, І. В. Голуб, Т. Ю. Лихолат
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
ann.alekseeva21@gmail.com

Prospects for the use of macrophytes
to assess the impact of mine activity on water coenoses
A. A. Alexeyeva, O. M. Marenkov, I. V. Holub, T. Yu. Lykholat
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, ann.alekseeva21@gmail.com

Вища водяна рослинність – це найважливіший компонент водних екосистем, що
відіграє важливу роль у процесах формування якості води та біологічного режиму у
водних об'єктах, які відчувають значне антропогенне навантаження. Тому водні та
навколоводні рослини можуть бути вельми інформативним показником ступеня
забруднення екосистеми водного об'єкта та трофності водного середовища.
Макрофіти є гарними індикаторами стану водних екосистем. За видовим складом
рослин, ступенем розвитку їх співтовариств та їхньої продуктивності можна оцінювати
ступінь впливу природних і антропогенних факторів на водойми. Всі ці фактори
пов’язані один з одним і в комплексі впливають на розподіл макрофітів у водоймі.
Видову різноманітність, розмаїтість і тривалість вегетації макрофітів, а також можливі
відхилення в їхньому рості та розвитку можна використовувати як один з біоіндикаторів
якості води.
65

Zoocenosis–2021. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems
The XI International Conference. Ukraine, Dnipro, DNU, 10–12.11.2021

Враховуючи вибіркову здатність рослин до поглинання різних речовин можна
використовувати водяні рослини як індикатори присутності токсикантів у воді та донних
відкладеннях. Проте рослини виявляють значну стійкість до короткочасних спалахів
забруднення та можуть накопичувати токсиканти в тканинах у великих кількостях
без видимих функціональних змін.
Антропогенний вплив проявляється у зміні параметрів середовища, а це призводить
до зміни асортименту рослинності. На початковому етапі це може призвести до збільшення
замулення, що збільшує каламутність води, підвищує рівень біогенних речовин, впливає на
стан рослинності водних екосистем. Вплив токсикантів веде до зниження, а також до
загибелі нестійких видів макрофітів, зменшення їх різноманітності або до появи та
розселення стійких видів, за винятком випадків особливо сильного забруднення.
Відомо, що виділяються види, витривалі до того чи іншого ступеня забруднення:
дуже витривалі види – рдесник гребенястий (Stuckenia pectinata); витривалі види – їжача
голівка проста (Sparganium emersum), їжача голівка пряма (S. erectum), рдесник кучерявий
(Potamogeton crispus); помірно витривалі види – манник великий (Glyceria maxima), сусак
зонтичний (Butomus umbellatus), водяний хрін лісовий (Rorippa sylvestris). Відома група
вищих водних рослин, за присутністю яких можна судити про стан водного середовища.
Наприклад, наявність у водоймах молодильника озерного (Isoetes lacustris), лобелії
Дортмана (Lobelia dortmanna), водопериці черговоквіткової (Myriophyllum alterniflorum)
вказує на чистоту та оліготрофію вод. Масовий розвиток ряскових вказує на негаразди у
водній екосистемі. Велика кількість ряски тридольної (Lemna trisulca) свідчить про
значний вміст біогенних з’єднань у водному середовищі, активація розвитку ряски
маленької (L. minor) та завитки ряснокореневої (Spirodela polyrhiza) окрім евтрофування
вказує на сільськогосподарське забруднення. Завитка ряснокоренева здатна розвиватися на
концентрованих стоках тваринницьких комплексів.
Метою нашого дослідження було наукове обґрунтування можливості
використання макрофітів прісних водойм як об’єктів біомоніторингу діяльності шахт.
Об’єктами дослідження було обрано найпоширеніші у районі дослідження види
макрофітів: кушир занурений (Ceratophyllum demersum), ряска мала (Lemna minor),
очерет звичайний (Phragmites australis) та осока побережна (Carex riparia). Відбір
зразків макрофітів здійснювали на 6 ділянках р. Саксагань поблизу шахт «Тернівська» та
«Октябрська». Дослідні ділянки були розташовані вище випусків зворотних (дощових і
талих) вод, у місцях випусків зворотних (дощових і талих) та нижче випусків зворотних
(дощових і талих) вод.
Порушення фотосинтезу є найпершими невидимими пошкодженнями, які
з’являються у рослин, призводячи до появи видимих морфологічних і анатомічних змін,
пов’язаних із руйнуванням пігментних комплексів. Про рівень стану фотосинтезуючого
апарату рослин можна судити по відношенню хлорофілу а до хлорофілу b (Chl a/Chl b).
Це відношення пов’язане з активністю «головного» хлорофілу а. Чим воно більше, тим
інтенсивніше фотосинтез. Цей показник зазвичай у нормі стабільний і має відповідати
значенню 2,2–3,0. Величина співвідношення хлорофілів до каротиноїдів може варіювати
в широких межах і в типовому листку це співвідношення складає 3:1. Однак під впливом
важких металів у пігментному комплексі макрофітів можуть спостерігатися порушення,
які виявляються у достовірному зниження хлорофілу а і каротиноїдів у листі, що
призводить до зниження співвідношення Chl a/Chl b.
У ході дослідження виявлено суттєві зміни у вмісті пластидних пігментів та їх
співвідношенні у листках кушира зануреного, ряски малої, осоки прибережної та
очерету південного, відібраних на р. Саксагань у місцях з різною ступінню впливу
діяльності шахт «Тернівська» та «Октябрська». Зафіксовано швидку реакцію
співвідношення (Chl a+Chl b)/каротиноїди на фактори середовища, що змінюються.
Результати дослідження свідчать про те, що пігментний склад макрофітів може служити
одним з маркерів рівня впливу діяльності шахт на водні ценози.
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Влияние возраста леса на акустические характеристики в нагорной
дубраве на северо-востоке Украины
Т. А. Атемасова, А. А. Атемасов
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, Украина,
t.atemasova@karazin.ua

Effect of forest age on acoustic characteristics in common oak forest in
northeastern Ukraine
T. A. Atemasova, A. A. Atemasov
V. N .Karazin Kharkiv national university, Kharkiv,Ukraine, t.atemasova@karazin.ua

Пассивный акустический мониторинг предусматривает оценку состояния
окружающей среды с использованием характеристик, получаемых при помощи полевых
акустических регистраторов. Запись ведется в течение нескольких минут, часов, дней
или недель, по заданному графику. Затем эти записи обрабатываются для извлечения
экологических данных, например, для обнаружения конкретных видов животных или
оценки видового богатства в целом (Browning et al., 2017). В последние годы растет
интерес к изучению временного и пространственного распределения звука в ландшафте,
отражающего важные экосистемные процессы (Pijanowski et al., 2011a, 2011b; Towsey et
al., 2013; Farina, 2014). Для измерения качества местообитаний были разработаны
акустические индексы (Acoustic Complexity Index (ACI), Acoustic Diversity Index (ADI),
Acoustic Evenness Index (AEI), Bioacoustic Index (BI), Normalized Difference Soundscape
Index (NDSI), Acoustic Entropy Index (H) и другие).
В 2018 году в нагорной дубраве на территории Национального парка
«Гомольшанские леса» (Харьковская область) начаты исследования зависимости
значений акустических индексов от возраста леса, структуры и состава древостоя
(Atemasov, Atemasova, 2019). Были выявлены различия во всех индексах на разных
участках леса: молодой, средневозрастной и старовозрастной дубравах, тополевнике, и
на зарастающей вырубке. Наименьшие значения индексов отмечались на зарастающей
вырубке. Все индексы коррелируют с параметрами фитоценоза, характеризующими
размерный и видовой состав древостоя, подроста и подлеска, сомкнутостью различных
ярусов растительности, расстоянием до опушек и ближайших населенных пунктов.
В 2020 году исследования были продолжены с использованием автономных
звукозаписывающих устройств AudioMoth, позволяющих производить запись в течение
длительного времени. AudioMoth – это недорогой акустический регистратор, основанный
на процессоре Gecko от Silicon Labs (https://www.openacousticdevices.info). Он способен
записывать звук частотой от 8 до 384 кГц на microSD карту. Пять устройств были
установлены в молодой, средневозрастной и старовозрастной дубравах, тополевнике и на
зарастающей вырубке. Устройства размещались на деревьях на высоте 1,5 м от земли
в деревянных корпусах, защищающих от внешних воздействий. Запись производилась с
11 апреля по 10 июля утром (начало – за 1 час до, окончание – через 2 часа после восхода
солнца) и вечером (начало – за 2 часа до, окончание – через 1 час после захода солнца), по
5 минут каждые четверть часа, диапазон частот – от 0 до 48 кГц. Всего было получено по
2184 пятиминутных записи (182 часа) для каждого устройства.
Для каждой записи были рассчитаны шесть акустических индексов: ACI, ADI,
AEI, BI, NDSI и H. Все расчеты были сделаны с помощью пакета soundecology
(Villanueva-Rivera, Pijanowski, 2015) для R (R Core Team, 2018). Для анализа полученных
данных был использован непараметрический дисперсионный анализ матрицы
дистанций, реализованный в пакете vegan для R, и критерий Тьюки.
Результаты дисперсионного анализа показывают статистическую значимость
влияния типа леса, даты и времени записи, а также эффекта их попарных
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взаимодействий на все шесть акустических индексов, как в утренние, так и вечерние
часы. Для трех индексов – ACI, BI и NDSI – наибольшие средние значения отмечены в
старовозрастной дубраве, наименьшие – на зарастающей вырубке. Значения индексов в
молодой и средневозрастной дубравах и в тополевнике занимают промежуточное
значение. В отдельные промежутки времени картина может меняться: так, например, в
первой декаде июня наибольшее значение ACI отмечено в средневозрастной дубраве, в
третьей декаде июня – в молодняке, в первой половине июля – в тополевнике; во второй
и третьей декадах июня наибольшее значение BI отмечено в молодняке. Наибольшая
выравненность (индекс AEI) отмечена на зарастающей вырубке, что, вероятно, связано с
небольшим видовым составом и численностью птиц на этом участке.

Екологічні проблеми твердих побутових відходів та їх рециклізація
О. П. Василенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна,
vasylenko.usau@gmail.com

Ecological problems of solid household waste and their recycling
O. P. Vasylenko
Pavlо Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine, vasylenko.usau@gmail.com

Важливе місце серед актуальних екологічних проблем сучасного суспільства
займає знешкодження та утилізація твердих побутових відходів, кількість яких постійно
зростає під впливом збільшення міського населення, покращення умов життя та інших
факторів. Людина порушує один з основних екологічних законів – кругообіг речовин в
природі, вводячи зовсім новітні, чужі природі речовини. Для розв’язання вказаної
проблеми на даний час в Україні використовують переважно технологію захоронення
відходів на полігонах. Основним недоліком використання полігонів є їх значний
негативний вплив на навколишнє середовище – атмосферне повітря, ґрунти та підземні
води, а також необхідність вилучення на тривалий час з господарського обігу великих
земельних ділянок.
Забруднення побутовим сміттям навколишнього середовища призводить до
руйнування екологічної рівноваги не тільки в окремих регіонах, але й на планеті у
цілому. Нейтралізація такого шкідливого впливу на природні ресурси – проблема, яка
хвилює світове суспільство. Тому переробка й утилізація побутових відходів, стає
однією з головних задач захисту довкілля.
У вітчизняній та світовій практиці найбільшого поширення набули такі методи
переробки твердих побутових відходів (ТПВ):
– будівництво полігонів для захоронення і часткової їх переробки;
– спалювання відходів на сміттєспалювальних заводах;
– компостування (з отриманням азотного добрива або біопалива);
– ферментація (отримання біогазів із тваринних стоків);
– попереднє сортування, утилізація і реутилізація цінних компонентів;
– піроліз (нагрівання без доступу).
Основним методом видалення твердих побутових відходів залишається складування
їх на полігонах та неорганізованих звалищах разом з промисловими відходами ІІІ і ІV класів
небезпеки. До 80% полігонів для твердих побутових відходів не відповідають санітарногігієнічним вимогам і експлуатуються без запобіжних заходів щодо забруднення підземних
вод та повітряного басейну. Допускаються порушення режимів утилізації та захоронення
золи і шлаків на сміттєспалювальних заводах. Усе це призводить до посилення соціального
напруження.
68

Zoocenosis–2021. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах

ХI Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпро, ДНУ, 10–12.11.2021 р.

З нових термічних процесів, апробованих у дослідницьких установках,
заслуговують на увагу піролізні процеси, пов’язані з газифікацією відходів при
температурах 1500-2000°С. Однак, через складність технологічного процесу, даний
спосіб перебуває на стадії експериментального апробування. Крім того, реалізація цього
методу у промислових умовах вимагає створення нового обладнання.
Термічна переробка має певні переваги: дозволяє найбільше знешкодити відходи,
перетворити їх у сухий нешкідливий залишок (шлак чи пил); значно скоротити їх масу (у 3-6
разів) і обсяг (у 10-15 разів), використовувати відходи як джерело матеріальних ресурсів і
енергії. Проте існує низка суттєвих недоліків у роботі таких підприємств. Зокрема: при
спалюванні збільшується утворення токсичних газів, з характерними для смітників запахом;
використовувані агрегати не обладнані очищенням газів від хімічних забруднювачів, що
значно погіршує екологічний стан в районах таких підприємств; як правило, підприємства
знаходяться поза межею міста, отже отримана при спалюванні теплова енергія
застосовується підприємствами в основному тільки для власних потреб, що знижує
економічні показники підприємства в цілому; усі підприємства працюють за прямою
технологією, тобто без попереднього сортування сміття, що також сприяє зниженню
економічних показників підприємства.
Отже, як розміщення на полігоні, так і спалювання відходів є вартісним з точки
зору експлуатації, хоча велику частину відходів, що надходять туди, можна
використовувати повторно або переробляти, якщо вилучити відповідні фракції на стадії
первинного збору.
Переробка сьогодні є найпрогресивнішим методом вирішення проблеми відходів.
Повторній переробці підлягають папір, скло, залізні та алюмінієві банки, текстиль,
пластик, органічні відходи. Усі ці матеріали, отримані при сортуванні, знаходять попит з
боку організацій, які займаються прийомом вторинної сировини.
Виділяють такі причини чому потрібно сортувати сміття:
– зменшується кількість відходів, які потрапляють на полігон для захоронення;
– завжди є результат для навколишнього середовища: повітря чистіше,
поліпшується якість води і загальний рівень забруднення знижується;
– громадяни, завдяки поділу сміття, стають більш відповідальними перед своїм
містом, своєю країною, своєю планетою;
– можливість багаторазового використання відходів; більшу частину побутових
відходів складає тара, яку можна переробити і використовувати наново;
– створення виробництв з вибіркового збору сміття і підприємств з його переробки
створює нову необмежену потребу в робочій силі - це потужна зброя проти безробіття.
Якщо врахувати, що більшу половину відходів становлять пакувальні матеріали,
то стає зрозумілим, що одним із способів вирішення проблеми відходів є скорочення
їхньої кількості. Так, одноразова упаковка дає значні переваги великим виробникам
товарів, підвищуючи їхню конкурентоспроможність, проте вимагає в 6-9 разів більше
енергії на виробництво пакувального матеріалу і на 20-25% збільшує обсяг побутових
відходів порівняно з пляшками і склянками багаторазового використання.
Частково екологічні проблеми ТПВ можна вирішувати, таким чином:
– відчуження земель шляхом використання для захоронення неродючих земель,
порушених гірничими роботами земель – кар’єрів, відвалів тощо;
– створення протифільтраційних та дренажних споруд;
– суворе дотримання нормативів з поширенням хвороботворних мікроорганізмів,;
– використання звалищних газів як цінного палива та сировини для хімічної
промисловості.
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Діагностична роль кольорових показників ґрунтів байрачних лісів
Присамар’я
В. А. Горбань*, Х. М. Реціо Еспехо**, М. С. Якуба*, А. С. Захода*
*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, vad01@ua.fm
**Кордобський університет, Кордоба, Іспанія

Diagnostic role of color indicators of soils of ravine forests of Prysamarya
V. A. Gorban*, J. M. Recio Espejo**, M. S. Yakuba*, A. S. Zakhoda*
*Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine,vad01@ua.fm
**University of Cordoba, Cordoba, Spain

Сьогодні в галузі екологічного ґрунтознавства одним з актуальних питань є
пошук простих та ефективних методів визначення властивостей ґрунтів, які корелюють з
іншими ґрунтовими властивостями або навіть з їх комплексом. На нашу думку, до таких
методів належить визначення кольорових показників ґрунтів, які, в першу чергу, тісно
пов’язані з вмістом в ґрунтах органічної речовини. Сучасний розвиток техніки дозволяє
дуже просто та швидко за допомогою сканера отримати ряд зразків кольору ґрунту, які в
подальшому використовуються для встановлення кольорових показників у різних
системах (HSB, RGB, CMYK, Lab).
Метою нашої роботи є дослідження діагностичної ролі кольорових показників
ґрунтів байрачних лісів Присамар’я.
Ґрунтові зразки відбирали з кожного генетичного горизонту ґрунтових розрізів,
закладених на 5 пробних площах (байрак Глибокий, розташований поблизу с. Андріївки,
Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл.). Пробна площа 1 закладена на галявині
північної експозиції байраку під степовою рослинністю (ґрунт – чорнозем звичайний).
Пробна площа 2 закладена в середній частині північної експозиції байраку (ґрунт –
чорнозем лісовий). Пробна площа 3 закладена в тальвезі байраку (ґрунт – лісоволучний). Пробна площа 4 закладена в середній частині південної експозиції байраку
(ґрунт – чорнозем лісовий). Пробна площа 5 закладена на галявині південної експозиції
під степовою рослинністю (ґрунт – чорнозем лісовий). Детальний опис пробних площ
наведено в роботі В. М. Яковенка (2014).
Відібрані ґрунтові зразки для гомогенізації перемішувалися з водою, а з
отриманої пасти виготовляли зразки розміром приблизно 4×4 см. Після висушування
ґрунтові зразки сканувалися, а отримане зображення аналізувалося за допомогою
програми Adobe Photoshop. Детальний опис методики наведено в нашій попередній
роботі (Горбань та ін., 2019).
Аналіз кольорових показників чорнозему звичайного пробної площі 1 показав, що
верхній горизонт Hdk відрізняється найменшими значеннями показників H (30°), S
(21%) та B (37%) (система HSB), R (95), G (85) та B (75) (система RGB) та L (37), a (5) та
b (9) (система Lab). З глибиною, до горизонту Pk, спостерігається збільшення значень
зазначених показників. Разом з цим, горизонт Hdk характеризується найбільшими
значеннями показників C (46), M (52), Y (66) та K (32) (система CMYK), а з глибиною
спостерігається зменшення значень цих показників.
Дослідження кольорових показників чорнозему лісового пробної площі 2
виявило, що горизонт H1el відрізняється мінімальними значеннями показників H (25°), S
(23%), a (7), b (9), Y (66), максимальним значенням показника С (44). При цьому
горизонт H2el характеризується мінімальними значеннями показників B (36%), R (92), G
(78), B (67) та L (35), максимальними значеннями показників M (56) та K (36). З
глибиною спостерігається зростання значень показників H, S, B, R, G, B, L, a, b та Y, а
також зменшення значень показників C, M та K.
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Горизонт H1el лісово-лучного ґрунту пробної площі 3 відрізняється
максимальними значеннями показників H (25°), S (24%), B (36%), R (93), G (80), B (71),
L (35), a (7), b (9) та Y (66), мінімальними значеннями показників C (44), M (55) та K
(34). З глибиною спостерігається зменшення величин показників H, S, B, R, G, B, L, a, b,
Y та збільшення величин показників C, M, K.
Аналіз кольорових показників чорнозему лісового пробної площі 4 виявив, що
горизонт H1el відрізняється зменшеними величинами показників H (28°), S (23%), B
(32%), R (80), G (72), B (63), L (31), a (5), b (9), Y (67), величини яких збільшуються з
глибиною. Горизонт H1el характеризується максимальними значеннями показників C
(45), M (55) та K (41), величини яких зменшуються з глибиною.
Дослідження кольорових показників чорнозему звичайного пробної площі 5
вияивло, що горизонт Hdk відрізняється мінімальними значеннями показників H (30°), S
(23%), B (41%), R (105), G (93), B (81), L (41), a (5), b (11), величини яких збільшуються з
глибиною. Разом з цим, цей горизонт характеризується збільшеними величинами C (44),
M (51), Y (67) та K (27), величини яких зменшуються з глибиною.
В результаті виконаних досліджень встановлено, що чорноземи звичайні пробних
площ 1 та 5, а також чорноземи лісові пробних площ 2 та 4 характеризуються схожим
характером змін величин кольорових показників за профілем. При цьому, враховуючи
максимальне накопичення органічної речовини у верхніх горизонтах даних ґрунтів
(Белова, Травлеев, 1999), можна зробити висновки, що мінімальні величини показників
H, S, B, R, G, B, L, a, b та максимальні показники C, M, Y та K відповідають
максимальному вмісту ґрунтової органічної речовини. Разом з тим, в лісово-лучному
ґрунті пробної площі 3 спостерігається зворотня тенденція. Отримані результати
свідчать, що чорноземи звичайні та чорноземи лісові характеризуються схожими
особливостями генезиса, які відрізняються від особливостей лісово-лучних ґрунтів.
Таким чином, виконані дослідження виявили потенційну можливість
використання кольорових показників для діагностики особливостей генезису ґрунтів
байрачних лісів, зокрема тих, які пов’язані з факторами накопичення ґрунтової
органічної речовини.

До створення концепції оцінювання та управління недеревними
ресурсами лісу степової зони України в умовах кліматичних змін
О. Є. Пахомов
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, a.pakhomov@i.ua

The concept on non-timber forest resources assessment and management
in the steppe zone of Ukraine under climate change
O. Y. Pakhomov
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
В Україні, як і в цілому в світі, кліматичні зміни вже об’єктивно зафіксовані. У
першу чергу перетворюючого впливу зазнають складні за організацією екосистеми,
якими у степовій зоні є ліси. Із господарської точки зору у лісі найшвидше кліматичні
зміни впливають саме на недеревні ресурси, відновлювальний оборот яких, у більшості
випадків не перевищує одного року. Враховуючи, що структура біоріноманіття
недеревних ресурсів на порядок складніша, а ніж деревних, головною проблемою
раціонального використання є створення критеріїв оцінювання потенціалу їх
екосистемних функій. За умов збереження сучасних темпів кліматичних змін швидкість
та масштаби трансформації недеревних ресурсів можуть призвести навіть до зміни
структури господарювання у лісових екосистемах. У цій ситуації на державному рівні
потрібно розробити чітку методологію оцінки таких змін і створити концепцію їх
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управління. Вирішення цієї проблеми цілком відповідає «Закону про національну
безпеку України», де в розділі ІІ «Засади національної безпеки України» визначається,
що фундаментальними національними інтересами України є сталий розвиток
національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення
зростання рівня та якості життя населення. А державна політика у сферах національної
безпеки і оборони спрямовується на забезпечення у тому числі екологічної безпеки.
Основною ідеєю проєкту нової концепції є сприйняття комплексу «недеревних
ресурсів лісу» як поєднання їх флористичного та фауністичного блоків. У контексті
цього нового ставлення до самого поняття «недеревні ресурси» ключовим параметром їх
досліджень стане вивчення взаємозв’язків цих двох блоків. Адже основним критерієм
оцінювання екосистемних функцій може бути функціональна характеристика
екологічних зв’язків живих видів в лісових екосистемах. Оцінка саме екологічних
зв’язків лісового біорізноманіття надасть нових можливостей для з’ясування
господарського потенціалу недеревних ресурсів.
Кліматичні зміни розуміємо як відхилення кліматичних показників від
багаторічних середніх норм. У такому випадку відбуваються зміни комплексу
метеорологічних характеристик, в першу чергу це підвищення середніх температур та
зміни градієнту опадів. Зміни цих показників безперечно впливають на стан недеревних
ресурсів лісу. Плануємо розвити робочу гіпотезу, що вплив кліматичних факторів
здатний призвести до трансформації видових комплексів, а це відобразиться на
функціональному складі живого блоку лісових екосистем, а отже і на їх екосистемних
функціях. Тобто господарське використання лісових екосистем зазнає змін.
Концепція, що пропонується передбачає дослідження реальних змін біологічного
різноманіття різних таксонів рослин і тварин лісів степової зони України, які вірогідно
залежать саме від змін клімату, а не антропогенної трансформації екосистем. Згідно з
робочою гіпотезою зміни клімату, що вже зафіксовані, повинні викликати
ксерофітизацію рослинного покриву, що призведе до збільшення частки термофільних
видів, наростанню їх відсотка у загальних показниках запасів недеревних ресурсів лісу.
Гігрофільні види повинні зменшувати свою присутність у лісових екосистемах, а отже
будуть зменшуватись й відповідні запаси цієї частки недеревних ресурсів.
Вперше, концепція, що створюється дозволить запропонувати основні
методологічні та наукові підходи до управління трансформаціями недеревних ресурсів
лісу степової зони України. Концепція буде містити методологічні та методичні підходи
і напрацювання для вирішення проблеми, що досліджується – створення критеріїв
оцінки трансформації недеревних ресурсів лісу степової зони України в умовах
кліматичних змін.
Для найбільш економічно значимих груп недеревних ресурсів, що переживають
стан постійної експлуатації, концепція, що розробляється, дозволить оцінити негативні
наслідки кліматичних змін на вразливі групи біологічних видів (чисельність,
розповсюдження, репродуктивний успіх, відтворення популяцій та угруповань) та, що
особливо важливо, розробити шляхи управління трансформаціями та запобігання
негативним наслідкам для їх екосистемних функцій.
Проєкт нової концепції, що пропонується, дозволить визначити характер впливу
змін клімату на угруповання економічно значимих видів рослин (їстівних, технічних,
лікарських, медоносних) та тварин (економічно небезпечних безхребетних, хребетних
мисливського комплексу) у межах степової зони України. Перш за все, буде оцінено
опосередкований вплив змін клімату через трансформацію фітоценозів та зміни
гідрологічного режиму в лісових екосистемах. Другим блоком висновків буде опис
напрямків трансформації недеревних ресурсів лісу, прогноз таких змін; розробка
методологічного апарату оцінки й управління популяціями видів-інвайдерів, яким
кліматичні зміни нададуть більшої можливості експансії у місцевих екосистемах.
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Екологічна оцінка зеленого насадження загального користування за
твердістю ґрунту
К. С. Шестозуб, О. Б. Плюйко, Ф. А. Зоц
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

Ecological assessment of the public green space reconstruction by the soil
penetration resistance
K. S. Shestozub, O. B. Pluyko, Ph. А. Zoc
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

Зелені насадження загального користування являються важливими елементами
природного середовища та культурної спадщини, вони повинні використовуватись
відповідно до їх функціонального призначення, а саме для забезпечення сприятливих умов
життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та збереження.
Здійснення діяльності, пов’язаної з реконструкцією зелених насаджень загального
користування в містах та інших населених пунктах України, згідно з положеннями діючого
законодавства, повинно проводитись з дотриманням вимог щодо їх охорони та збереження.
Що можливо лише на підставі своєчасної екологічної оцінки стану зелених насаджень.
Твердість ґрунту являється інформативним показником, чутливим до рекреаційного
впливу, його вимірювання є швидким і за короткий період часу дозволяє одержати значні
обсяги інформації. Ця особливість у поєднанні з відбором проб та фіксацією координат
у локальній системі координат дозволяє застосовувати ГІС-технології для отримання
більш детальної інформації про рекреаційний вплив із застосуванням сучасних
інформаційних технологій.
При вимірюванні твердості ґрунтів використовують різного роду пенетрометри.
Пенетрометри – пристрої, призначені для введення в ґрунт металевих тіл (плунжерів) певної
форми з мінімальним порушенням будови ґрунту при проведенні вимірювань. Під час
проведення спеціальних досліджень використовуються металеві плунжери різних форм.
Зазвичай це клин (для дуже твердих ґрунтів і порід), конус, куля, циліндр або плаский диск
(для помірно твердих і розорених ґрунтів). Мінімальне порушення досягається при
використанні конічного плунжера з невеликою площею поперечного перерізу.
Для оцінки наслідків реконструкції зеленого насадження загального користування
у межах ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
були закладені чотири пробні полігони у квітні-травні 2021 р., два з яких розташовані у
зоні реконструкції; два – на території, яка впливу реконструкції не зазнала. Кожен полігон
складався з 7 лінійних трансект, у межах яких з інтервалом 3 м вимірювалась твердість
ґрунту. Вимірювання проводились за допомогою ручного пенетрометру Eijkelkamp
на глибину до 100 см з інтервалом 5 см. У межах кожної облікової точки вимірювання
твердості ґрунту проводились в однократній повторності. Діапазон вимірювання
манометра пенетрометра Eijkelkamp становить 10000 кН/м2 (=10000 кПа). Діапазон шкали
від 0 до 1,0 кПа. Точність в рекомендованому вимірюваному діапазоні +/– 8%. В набір
входить бур, що дозволяє проникати в більш щільні шари ґрунту. Він також
використовується для попереднього буріння ґрунту на глибину, де планується проведення
заміру. Пенетрометр складається з вимірювального пристрою з манометром і стрижня з
конусом певного діаметру на кінці.
На усіх досліджених полігонах спостерігається тенденція збільшення твердості
ґрунту з глибиною, але форма цієї залежності на полігонах № 1 і № 2 демонструє
наявність двох помітних піків значень твердості, пов’язаних з глибиною 20-25 см, 15-20
см та 80-85 см, 85-90 см відповідно. У той час як твердість ґрунту на полігонах № 3 і №
4 змінюється з глибиною більш поступово. Твердість у верхніх шарах ґрунту на
полігонах № 1 і № 2 у середньому значно вище, ніж на полігонах № 3 і № 4, що ми
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пов’язуємо з діяльністю по реконструкції, яка проводилась на полігонах № 1 і № 2 у
2019 р., і призвела до переущільнення даних шарів.
Профільний розподіл коефіцієнту варіації твердості ґрунту на полігонах, яких
торкнулась реконструкція, також має специфічний характер – він має виражений пік на
глибині 25-40 см, поступово зменшується з глибиною, а на глибині 85-100 см практично
не змінюється. У цілому варіабельність показнику твердості ґрунту на полігонах
з реконструкцією є набагато більшою у порівнянні з полігонами, яких реконструкція не
торкнулась. Тобто на полігонах № 1 і № 2 спостерігаються як ділянки з незначною
твердістю, так і ділянки, на яких твердість є набагато більшою, ніж на двох інших
полігонах. Також переважна більшість показників ексцесу на полігонах № 1 і № 2 є
від’ємними, що говорить про бімодальний характер розподілу значень твердості ґрунту.
Про загальну оцінку ступеню впливу на твердість ґрунту реконструкції
ботанічного саду можна судити за показником Radj2, отриманим за результатами
загальної лінійної моделі. Його значення у всіх шарах профілю є статистично вірогідним
(р=0,00) і змінюється від 0,22 до 0,30. Профільний розподіл даного показнику
характеризується найбільшими значеннями на глибині 5-15 см, потім знижується і знову
зростає, починаючи з глибини 60 см. Отже зміни твердості ґрунту на досліджених
полігонах достовірно пов’язані з впливом реконструкції, яка найбільше позначилась на
верхніх й на глибинних шарах ґрунту.

Оцінка ступеню гемеробії зеленого насадження загального
користування за показником електропровідності ґрунту
В. О. Яворська, А. В. Мусієнко, О. М. Кунах
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

The assesment of the public green space hemerobia degree by the soil
electric conductivity
V. O. Yavorska, A. V. Musienko, O. M. Kunakh
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

Діяльність людини, пов’язана з реконструкцією екосистем, як штучних, так
і природних, може призводити до несподіваних наслідків. Тому необхідні чіткі процедури
і алгоритми, які дозволять визначати ступінь такого впливу. В екології широко
використовується поняття гемеробії, під яким розуміється здатність вищих рослин зростати
і підтримувати життєдіяльність у ландшафтах, перетворених людиною. Використовується
також поняття гемеробії екосистем, яке було у 1985 р. обґрунтовано німецьким екологом
Е. Вейнартом, який розробив відповідну класифікацію екосистем – від недоторканих до
практично знищених.
Дослідження з оцінки ступеню гемеробії зеленого насадження загального
користування за показником електропровідності ґрунту, описані у роботі, проводились на
території ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
у квітні-травні 2021 р. на ділянках, які зазнали реконструкції, що здійснювалась у 2019 р.,
а також на контрольних ділянках. Поєднання фітоіндикаційних методів з інструментальним
методом визначення електропровідності ґрунту дозволило отримати переконливі дані про
ступінь перетворення ділянок ботанічного саду під впливом реконструкції.
Електропровідність ґрунту – його здатність проводити електричний струм, залежить
від багатьох факторів. Зокрема, від вологості ґрунту, фазового стану вологи, вмісту солей
у ґрунті, його температури, густини, гранулометричного складу та ін. Вимірювання
електропровідності ґрунту проводились за допомогою ручного сенсору HI 76305 (Hanna
Instruments, Woodsocket, R. I.), що працює разом з портативним приладом HI 993310.
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Порівняння результатів вимірювання приладом HI 76305 з даними лабораторних досліджень
дозволили оцінити коефіцієнт перекладу одиниць як 1 дС/м=155 мг/л.
Для проведення досліджень на території ботанічного саду Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара нами було закладено 4 полігони, 2 – у
зоні реконструкції; 2 – на ділянках, які впливу реконструкції не зазнали. Кожен полігон
складався з 7 лінійних трансект, у межах яких з інтервалом 3 м проводились вимірювання
електропровідності ґрунту у трикратній повторюваності (у верхньому 5-сантиметровому
шарі ґрунту), а також здійснювався ботанічний опис рослинності у кожному із 105
квадратів полігону.
Розподіл значень електропровідності на різних полігонах на має чітко визначеного
характеру. Так, розподіл значень на першому та другому полігонах, які зазнали впливу
реконструкції, а також на третьому, який реконструкції не зазнав, мають виражений
дзвоноподібний вигляд. При цьому переважна більшість значень електропровідності на
першому полігоні знаходиться у межах від 0,3 до 0,4 дСм/м (понад 50 вимірювань). Точок,
у яких електропровідність досягає значень 0,5-0,6 дСм/м, на даному полігоні дещо менше.
На другому полігоні переважна кількість значень електропровідності знаходиться також на
рівні 0,4 дСм/м, але кількість значень 0,1-0,3 та 0,5-0,6 дСм/м майже однакова (28-30
вимірювань). Третій полігон характеризується істотним домінуванням точок з показником
0,2 дСм/м (понад 70 вимірювань), при цьому точок з електропровідністю 0,1 та 0,3 дСм/с
також доволі багато (42-47 вимірювань), точки з більшими значеннями електропровідності
зустрічаються на полігоні набагато рідше. Розподіл значень електропровідності ґрунту на
четвертому полігоні істотно відрізняється від інших і має більш згладжений характер.
Тут переважають точки зі значенням електропровідності на рівні 0,7 дСм/м (понад
50 вимірювань). У цілому четвертий полігон характеризується вищою електропровідністю,
значення 0,6 та 0,8 дСм/м тут також доволі часто зустрічаються. Але на даному полігоні
є і точки з достатньо невисокою електропровідністю (від 0,1 до 0,4 дСм/м).
Середня електропровідність ґрунту на полігонах 1 і 2 становить 0,33 та 0,31 дСм/м
відповідно. Третій полігон характеризується найнижчим середнім значенням – 0,21 дСм/м,
а четвертий – найвищим – 0,44 дСм/м. Максимальне значення електропровідності 0,83
дСм/м спостерігається лише на четвертому полігоні.
Якщо розглянути залежність електропровідності ґрунту від його вологості, яка
вимірювалась за допомогою цифрового гігрометру MG-44, на різних полігонах, то ми
побачимо, що між цими показниками наявний статистично достовірний зв’язок (р від 0,0007
до 0,029). Тобто, на усіх полігонах простежується тренд збільшення електропровідності
ґрунту при зростанні його вологості, хоча на різних полігонах форма цієї залежності дещо
різна. Так, саме на четвертому полігоні зв’язок між елктропровідністю та вологістю ґрунту
є найбільш істотним.
Нами також досліджувалась залежність фітоіндикаційної оцінки рівня гемеробії від
електричної провідності ґрунту на різних полігонах. Було встановлено, що на першому
і другому полігонах, які зазнали значного впливу реконструкції, між показником гемеробії
та електропровідністю ґрунту існує статистично достовірний зв’язок (р<0,001).
Зі збільшенням гемеробії зростає електропровідність ґрунту, і ця залежність має лінійний
характер. А на третьому та четвертому полігонах, на яких реконструкція не проводилась,
такої залежності між вище зазначеними показниками не існує (р=0.09 та 0,38 відповідно).
Отже, тільки на першому і другому полігонах, які були закладені у зоні реконструкції
ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, зміни
показнику електропровідності ґрунту безпосередньо пов’язані з перетворенням рослинного
покриву в результаті реконструкційних робіт. На третьому і четвертому полігонах, які
реконструкції не підлягали, зміни електропровідності пов’язані з впливом інших факторів і
не пов’язані з гемеробією. Таким чином, можна рекомендувати застосовувати вимірювання
показнику електричної провідності ґрунту для відображення ступеню гемеробії на
територіях, які зазнали помітного антропогенного впливу.
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Зоогенне структуроутворення ґрунтів степових і лісових
біогеоценозів
В. М.Яковенко*, О. В.Жуков**, О. Ю. Білик*
*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна, yakovenko_v@i.ua
**Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Мелітополь, Україна, zhukov_dnipro@ukr.net

Zoogenic structure formation of soils of steppe and forest ecosystems
V. M. Yakovenko*, O. V. Zhukov**, O. Y. Bilyk*
*Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, yakovenko_v@i.ua
**Bohdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine,
zhukov_dnipro@ukr.net

Ґрунтова макрофауна впливає на різноманітні властивості та режими ґрунтів,
тому найважливіші педобіонти розглядаються як екосистемні інженери (Jones et al.,
1994; Lavelle et al., 1997; Bottinelli et al., 2015). Макрофауна здійснює комплексний вплив
на структурний стан ґрунтів різних природних зон. Активність тварин сприяє процесам
агрегування в ґрунтах і є одним з головних факторів формування порового простору
ґрунтів. В ґрунтах з високою чисельністю угруповань безхребетних, тварини суттєво
впливають як на морфологічні властивості ґрунтової структури (Phillips and FitzPatrick,
1999; Castellanos-Navarrete et al., 2012; Piron et al., 2012) так і на формування
мікроструктури поверхневих органо-мінеральних горизонтів (Sanborn and Pawluk, 1989;
Jongmans et al., 2003; Jan Frouz et al., 2007; Яковенко & Білова, 2018). Ступінь і характер
впливу тварин на структуру ґрунтів визначається особливостями складу і чисельності
угруповань макрофауни (Bottinelli et al., 2015). В умовах степової зони України
структура угруповань макрофауни визначається екологічними умовами, які формуються
залежно від рельєфу, особливостей водного режиму і просторової організації рослинних
угруповань (Zhukov et al., 2019). Екологічні умови природних лісів обумовлюють
формування відповідного комплексу ґрунтових безхребетних які відрізняються від
комплексу тварин степових чорноземів за видовим складом, щільністю населення,
просторовим розподілом і динамікою активності тварин протягом вегетаційного періоду
(Zhukov et al., 2018).
Метою даної роботи було встановити роль угруповань ґрунтової макрофауни у
формуванні агрегатної структури степових та лісових ґрунтів степової зони України на
основі дослідження макро- і мікроструктури генетичних горизонтів.
Дослідження проводились на пробних площах у межах долини р. Самара (лівий
приток р. Дніпро, Новомосковський район, Дніпропетровська область, степова зона
України). Досліджено типові профілі ґрунтів природних балочних і заплавних лісів,
чорноземів під трав’янистою і штучною деревною рослинністю в характерних
елементах ландшафту степової зони України, на материнських породах різного генезису
і складу, в умовах різного водного режиму.
При морфологічному дослідженні застосовувалась методика польового опису
ґрунтів, рекомендована FAO (2006). Зразки ґрунтів непорушеної будови відбирались по
генетичним горизонтам, шліфи виготовлялись за методикою наведеною у Gagarina
(2004). Мікроморфологічні дослідження проводились в тонких шліфах під
поляризаційним мікроскопом. Мікроструктура ґрунтів характеризувалась за Stoops
(2003), зокрема визначались типи мікроструктури та їх відносне співвідношення у
складенні горизонтів, ступінь акомодації поверхонь агрегатів, морфологічні типи
порожнин.
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Зʼясовано, що на фоні кліматичних умов степової зони в різних елементах
степового ландшафту спостерігаються відмінності в структурі комплексу грунтової
макрофауни, інтенсивністі зоогенного структуроутворення ґрунтів і значенні окремих
груп безхребетних у структуроутворенні.
В чорноземах звичайних під трав’янистою та штучною деревною рослинністю
викиди грунтових сапрофагів є одним з компонентів структури поверхневих органомінеральних горизонтів на фоні компонентів структури іншого генезису. Серед
зоогенних агрегатів провідна роль належить викидам личинок комах. Натомість грунти
природних лісів які належать до різних типів (чорноземи, лучно-чорноземні, алювіальні)
сформованих в різних елементах степового ландшафту (схили і дно балок, заплави), на
грунтоутворюючих породах різного походження (лес, делювіальні суглинки, алювіальні
відклади), в умовах різного водного режиму характеризуються спільними рисами
зоогенного структуроутворення. Цей результат також підтверджується значною
подібністю екологічної структури угруповань ґрунтової макрофауни.
Найбільш інтенсивне зоогенне структуроутворення спостерігається в органомінеральних горизонтах Н1 і Н2. В лісових чорноземах і заплавному грунті зоогенні
агрегати є переважаючим компонентом структури Н горизонтів. Серед зоогенних
агрегатів провідна роль належить копролітам дощових черв’яків. Вниз по профілю
активність безхребетних проявляється головним чином у формування пор каналів,
якими відбувається переміщення гумусованого матеріалу та формуються умови для
проникнення на більшу глибину кореневих систем рослин. Також зоогенні канали
сприяють кращій водопроникненності ґрунту та трансформації латерального стоку води
у вертикальний.
Екологічна структура угруповань макрофауни корелює з морфологічними
особливостями структури відповідних ґрунтів та може бути застосована для
реконструкції можливих механізмів ґрунтогенезу.

Забруднення продуктів забою птиці важкими металами
С. П. Ковальова*, О. В. Ільніцька*, Т. В. Вербельчук**, Т. В. Кобернюк**,
А. М. Синянос**
*Житомирська філія ДУ «Держгрунтохорона», Житомир, Україна, soils1964@ukr.net
**Поліський національний університет, Житомир, Україна

Contamination of poultry slaughter products with heavy metals
S. P. Kovalova*, O. V. Ilnitska*, T. V. Verbelchuk**, T. V. Koberniuk**,
A. M. Sinyanos**
*Zhytomyr branch of State Institution «Institute of Soil Protection of Ukraine», Zhytomyr, Ukraine
**Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

Вступ. Забруднення навколишнього середовища важкими металами внаслідок
техногенної діяльності населення (промисловість, автотранспорт, котельні, промислові
стічні води та ін. ) стало однією із складних екологічних проблем для багатьох країн світу.
Доведено, що в атмосферу щорічно надходить близько 6 млн. т. речовин шкідливих для
здоров’я людей. Територія України має промисловість, відходи від якої є шкідливими.
По дослідженнях державних наукових установ на сьогоднішній день близько 20%
сільськогосподарських угідь України забруднено важкими металами.
Відповідно встановлених прогнозів, у подальшому важкі метали стануть
небезпечнішими, ніж відходи атомних електростанцій і розділять перше місце із
пестицидами. Впродовж останніх трьох років забруднення важкими металами
природного навколишнього середовища збільшилося у 2-3 рази, щорічно потрапляє
3х105 тонн свинцю, 2х103 тонн кадмію.
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Згідно з обстеженнями стану здоров’я населення встановлено підвищений рівень
його захворюваності, скорочення тривалості життя, зростання мертво-народжуваності.
Від хронічного впливу на тварин низьких доз важких металів та їх сполук виникає
стресовий фактор.
Внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами у популяції
зростає чисельність спадкових генетичних аномалій. Згідно існуючого аналізу смертності
встановлені головні її причини, а саме захворювання системи кровообігу (25-30%
випадків), злоякісні пухлини (20-30%), отруєння, травми та нещасні випадки (23-34%).
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що техногенна ситуація, що
склалася на території України, особливо у північних регіонах, призвела до
забруднення навколишнього природного середовища радіонуклідами і важкими
металами, в окремих випадках понад допустимі рівні, що стало надзвичайно
серйозною проблемою виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської
продукції, і, зокрема, одержаної від галузі тваринництва.
Токсичні речовини, потрапляючи у ґрунт, воду, повітря мігрують
у сільськогосподарську продукцію, у тому числі і у продукцію качківництва.
Забруднюючі речовини мають високу міграційну здатність, завдяки чому викликають
небезпеку для здоров’я сільськогосподарських тваринам, птиці, населення.
Тому на сьогодні першочерговим завданням повинно стати зниження переходу
токсичних речовин, а саме радіонуклідів, залишкових кількостей пестицидів і важких
металів до сільськогосподарських тварин, людей.
Матеріал та методика проведення досліджень. Метою проведення
досліджень було дослідити вплив способів утримання качок на вміст важких металів
у продуктах забою птиці.
Дослідження по вирощуванню качок проводили у 2019 році у с. Христинівка
Коростенського (Народицького) району, яке відноситься до ІІ зони радіоактивного
забруднення.
Для досліджень було сформовано дві групи качок. Одну групу утримували
безвигульно, тобто цілий день у вольєрі з вільним доступом до води у коритах, а іншу –
вигульно, качки впродовж дня знаходилися на водоймищі. Умови годівлі були
однаковими для качок обох груп.
Визначення вмісту важких металів проводили згідно чинних нормативних
документів у лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції
Житомирської філії ДУ «Держгрунтохорона».
Результати проведення досліджень. Результати досліджень продуктів забою
піддослідної птиці показали, що уся продукція по вмісту важких металів відповідає
встановленим нормативам та знаходилася нижче ГДК (таблиця 1).
Таблиця 1. Вміст важких металів у продуктах забою птиці, мг/кг, М±m
Важкі метали, мг/кг
свинець
кадмій
ртуть
цинк
мідь

Спосіб утримання качок
безвигульний
вигульний
Продукти забою
м’язи
печінка
м’язи
печінка
0,183+0,06
0,194+0,08
0,167+0,05
0,178+0,07
0,016+ 0,004
0,021+0,005 0,012+ 0,002
0,018+0,003
не виявлено
не виявлено не виявлено
не виявлено
0,74+0,08
2,32+0,13
0,77+0,11
2,40+0,12
1,36+0,08
2,56+0,10
1,44+0,07
2,69+0,11

Лабораторні дослідження печінки та м’язів качок показали, що ртуть відсутня у
продуктах забою піддослідних качок обох груп.
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Що стосується свинцю та кадмію, то їх концентрація знаходилася у межах від
0,167 до 0,194 мг/кг та від 0,012 до 0,021 мг/кг відповідно по елементах і була вищою
у м’язах та печінці качок безвигульного способу утримання
Вміст свинцю та кадмію у м’язах качок безвигульного способу утримання був
вищим на 8,74 та 6,25%, а вміст токсикантів у печінці – на 6,25 та 9,52% відповідно по
елементах у порівнянні із продуктами забою птиці вигульного способу утримання.
Концентрація міді та цинку переважала у продуктах забою качок вигульного
способу утримання та варіювала від 1,36 до 2,69 мг та від 0,74 до 2,40 мг/кг відповідно
по елементах. Вміст міді у м’язах качок був вищим на 5,88%, а цинку – на 4,05%. Вміст
міді та цинку у печінці птиці вигульного способу утримання був вищим відповідно на
5,08 та 3,45%.
Висновки. Проведені дослідження по вирощуванню птиці свідчать про те,
що концентрація важких металів у продуктах забою піддослідних качок за вигульного
і безвигульного способів утримання знаходилася нижче ГДК. Однак, способи утримання
качок впливають на акумуляцію важких металів у м’язах та печінці. При вигульному
способі вирощування качок накопичення свинцю та кадмію було істотно меншим,
ніж при безвигульному способі утримання. Тоді як накопичення міді та цинку – навпаки,
було більшим у качок вигульного способу утримання.

Репелентний вплив ароматичних речовин, що використовують у
будівництві, на підстилкових безхребетних тварин
К. В. Іщенко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна,
ishchenkokira@gmail.com

Aromatic compounds repellent impact, which used for building, on the
litter invertebrates
K. V. Ishchenko
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, ishchenkokira@gmail.com

Семіохімікати – речовини, що забезпечують хімічну комунікацію живих
організмів. За привабливістю ці сполуки поділяють на атрактанти (приваблюють) та
репеленти (відлякують) (Herzmark et al., 2007), а залежно від сфери впливу – на
алелохімікати (міжвидові взаємодії) та феромони (внутрішньовидові взаємодії) (Kasinger
et al., 2008).
Основний напрям використання семіохімікатів – боротьба зі шкідниками. Ці
речовини розглядають як потенційну заміну інсектицидів (Witzgall et al., 2010).
Програми боротьби зі шкідниками із застосуванням семіохімікатів складаються з двох
основних підходів: масове відловлювання та порушення парування (El-Sayed et al.,
2006).
Органічні розчинники, що використовують у виготовленні будівельних
матеріалів, можуть мати семіохімічні властивості. Дослідження дії цих сполук на
безхребетних тварин дозволить зменшити антропогенний вплив на екосистеми.
Об’єкт цього дослідження – підстилкова мезофауна околиць міста Тернівка
(Дніпропетровська область, Україна). Мета роботи – оцінити вплив дев’яти ароматичних
сполук, які використовують у будівництві (бутилгліколь, циклогексанон, о-ксилен, нгептан, 2-метилнафталін, циклогексан, бутилацетат, триетаноламін, метоксипропанол)
на рухову активність безхребетних підстилкової мезофауни степової зони України.
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Жодна з дев’яти речовин не проявила атрактантного впливу на підстилкових
безхребетних. Найбільша репелентна активність характерна для 2-метилнафталіну, що
не діє лише на Trochosa terricola (Thorell, 1856), Harpalus griseus (Panzer, 1796), Amara
communis (Panzer, 1797), Silpha carinata Herbst, 1783. За впливу н-гептану чисельність 10
з 29 виявлених видів зменшується у понад 8 разів. Найменшу дію на досліджених
безхребетних має о-ксилен.
Досліджені розчинники найбільше впливають на Cydnus aterrimus (Forster, 1771):
на нього не діє лише о-ксилен, а за умов впливу інших речовин особин цього виду не
виявлено. Середню за інтенсивністю дію ароматичні сполуки мають на Porcellio scaber
Latreille, 1804, Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802), Syntomus truncatellus Linnaeus, 1761,
Robertus lividus (Blackwall, 1836), Badister bullatus (Schrank, 1798). Чисельність Porcellio
scaber за впливу циклогексанону зменшується в 11,2 рази, н-гептану – у 4,5 рази,
циклогексану – у 5,6 рази, триетаноламіну, бутилацетату, метоксипропанолу, 2метилнафталіну – у 2,3-3,2 рази. На Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761) не впливають
н-гептан, о-ксилен; за впливу інших розчинників кількість особин цього виду
зменшується до нуля. Найтолерантніший до досліджених речовин – турун Calathus
melanocephalus (Linnaeus, 1758).
Крім досліджених видів обрані розчинники здатні впливати на багатьох видів
безхребетних тварин, відсутніх у фауні України. Так, н-гептан – феромон і атрактант для
шкідника-монофага Dendroctonus jeffreyi Hopkins, 1909 (Coleoptera, Curculionidae)
(Renwick & Pitman, 1979). О-ксилен – один з аломонів плодів оливкового дерева, що
впливає на Bactrocera oleae (Rossi, 1790) (Diptera, Tephritidae) [Scarpati et al., 1993].
Бутилгліколь – кайромон для плодових мух Anastrepha obliqua, Seín, 1933 (Diptera,
Tephritidae) та Anastrepha ludens Loew, 1873 (Diptera, Tephritidae) [DeMilo et al., 1997].
Особини Amorbus obscuricornis (Westwood, 1842), A. rubiginosus (Guérin‐Méneville, 1831)
(Hemiptera, Coreidae), Gelonus tasmanicus (Le Guillou, 1841) (Hemiptera, Coreidae)
синтезують бутилацетат для самозахисту (Steinbauer & Davies, 1995(. 2-метилнафталін –
атрактант Tetranychus urticae C. L. Koch, 1836 та T. turkestani Ugarov & Nikolskii, 1937
(Trombidiformes, Tetranychidae) (Dabrowski & Rodriguez, 1971).
Результати досліджень свідчать про необхідність подальшого вивчення
репелентної дії ароматичних сполук на безхребетних тварин, особливо в міських
екосистемах. Важливо контролювати використання органічних розчинників, оскільки
вони впливають на поширеність багатьох видів тварин. Зменшення чисельності
безхребетних внаслідок репелентної активності органічних розчинників може спричини
зміни в екосистемах і зумовити зменшення чисельності популяцій окремих видів.

Заселеність штучних гніздівель представниками родин Vespidae,
Apidae в умовах північного сходу України
О. О. Ярис
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна,
lena.chebitko.95@ukr.net

Inter-annual population of families Vespidae, Apidae in artificial nests in
Northeastern Ukraine
O. O. Yarys
Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv, Ukraine

Представники родин Vespidae, Apidae, у більшості випадків, охоче заселяють
штучні гніздівлі (ШГ) (Зайцева, 2009, Климов и др., 2015, Чаплигіна, 2018, Лихачев,
2020). У природних умовах прокладають тунелі в голій землі, використовують вже
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існуючі порожнини, видаляють мертву деревину і будують гнізда у дуплах дерев,
гніздах гризунів і термітів (Roubik, 2006, Kremen et al., 2007), на верхівках дерев
(Haeseler, 1988), під дахом палуб, гаражів, будинків (Ertürk, Sarikayа, 2020).
Загальновідомо, що серед безлічі різних заходів, спрямованих на збільшення кількості
різних груп тварин в урбанізованих районах, штучні гніздівлі є основним рішенням для
відтворення та збереження популяції. Метою досліджень є дослідити заселеність ШГ
представниками родин Vespidae, Apidae в умовах північного сходу України.
Протягом 2019-2021 рр. з першої декади березня по третю декаду липня на
території північного сходу України проводяться орнітологічні дослідження по вивченню
заселеності дуплогнізних птахів у ШГ. Всього на території північного сходу України
розвішено (n=590) ШГ на висоті (1-3 м). Дослідження проводяться у НПП
«Гомільшанські ліси» поблизу с. Задонецьке та с. Гайдари (Харківська область), у
Гетьманському НПП поблизу с. Климентове та с. Кам’янка і урочищі «Вакалівщина»
поблизу с. Вакалівщина (Сумська область).
Серед представників родини Vespidae роду Vespa у ШГ на території північного
сходу України, виявлено два види – шершня звичайного (Vespa crabro Linnaeus, 1758) та
осу звичайну (Vespula vulgaris Linnaeus, 1758); родина Apidae мала лише одного
представника – джміля земляного (Bombus terrestris Linnaeus, 1758). Протягом
досліджуваного періоду, домінантом по заселеності є V. vulgaris, її частка становить
59,2% (47), менше 27,1% (22) має вид V. сrabro. Найменше припадає частка заселеності
B. terrestris 13,5% (11).
Представники родини Vespidae, Apidae починають заселяти ШГ з третьої декади
квітня по другу декаду липня (21.04-10.07). Після чого вже у третій декаді липня (21.0730.07), гнізда V. crabros, V. vulgaris є покинутими, про це свідчить кілька факторів: 1) зміна
кольору гнізда (з часом тускніє); 2) утворення тонкого шару; 3) відлущення кількох шарів
гнізда у ШГ; 4) наявність павутиння; 5) вільні стільники (без личинок); у представника B.
terrestris: 1) вільні стільники (без личинок), 2) наявність павутиння; 3) відсутність реакції
(протягом 30 секунд) на короткотривалі звукові удари по ШГ. При перевірці ШГ,
установлено, що представники родин Vespidae, Apidae періодично змушують дуплогнізних
птахів покидати раніше збудовані гнізда, або гнізда з кладками яєць. Необхідно зазначити,
що у дубово-липово-кленових лісах на території регіонального ландшафтного парку (РЛП)
«Фельдман Екопарк» (Харківська область), де розміщено 100 ШГ на висоті 2 м., заселення
представниками родин Vespidae, Apidae не виявлено.
Таким чином, проведені дослідження свідчать, що частка заселеності ШГ
представниками родинам Vespidae, Apidae на території північного сходу України з
кожним роком зростає.
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