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ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ВИСОКОІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ
РОСЛИН ЗАКАРПАТТЯ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА
ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ
За останні століття діяльність людини призвела до значних змін рослинного покриву, що, у свою чергу, призвело до заміни корінної рослинності
менш цінними рослинними угрупованнями, до складу яких входить значна
частка адвентивних видів рослин. Серед цієї групи виділяють високоінвазійні види, які проникають у рослинні угрупування, які їх модифікують та
витісняють популяції видів природної флори. Такий вплив призводить до
порушення екосистемних зв’язків, зменшення видового різноманіття та
проективного покриття природних видів, а також локального витіснення, в
подальшому регіонального зникнення популяцій рідкісних видів. Крім негативного впливу на природні комплекси та фіторізноманіття в цілому,
інвазійні види завдають прямої та/чи опосередкованої шкоди людині й різним галузям економіки [5–9; 14–19]. Тому оцінка впливу інвазійних видів
рослин на фіторізноманіття дає змогу визначити групу проблемних видів та
розробити першочергові заходи обмеження їх поширення й контролю.
Знання динамічних тенденцій у поширенні інвазійних видів рослин допомагає визначити фактори, які відіграють ключову роль у поширенні та попередити їх.
Матеріалами досліджень стали дані, отримані з гербаріїв Львівського
національного університету ім. Івана Франка (LW), Ужгородського університету (UU), Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів)
(LWS). Крім цього сюди увійшли результати, отримані під час власних
експериментальних та польових досліджень (2009–2013 рр.), матеріали з
літературних джерел, персональні коментарі науковців і флористичні описи
Б. Г. Проця (1990–2008 рр.).
Збір матеріалів, їх опрацювання та визначення впливу інвазійних рослин
на фіторізноманіття проводили відповідно до вимог і з використанням систем
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оцінки – двох програмних пакетів, зокрема це Рангова система оцінки впливу адвентивних рослин – Alien Plants Ranking System [4] та Протокол оцінки
інвазійних видів – An Invasive Species Assessment Protocol [10].
Аналізуючи в загальному динаміку поширення високоінвазійних видів
рослин Закарпаття можемо виділити дві фази, зокрема лаг-фазу та експоненціальну фазу. Лаг-фаза почалася із закінченням Другої світової війни та
тривала до кінця 80-тих чи 90-тих років ХХ ст. (в залежності від виду рослин). Тенденції лаг-фази описуються формулою y = 4E-28e0,033x R² = 0,166,
яка швидше показує повільне лінійне зростання популяцій усіх інвазійних
видів рослин. Експоненціальна фаза вказує на значне зростання кількості
нових локалітетів високоінвазійних видів, яке припадає на 1993 р. (осереднені дані) та описується формулою y = 1E-181e0,2098x R² = 0,4906. Хоча для
окремих видів експоненціальне поширення почалося приблизно в 1988 р., а
для інших – у 1998 р. Так, наприклад, для таких видів, як Acer negundo L.,
Fraxinus pennsylvanica Marsh., Heracleum sosnowskyi Manden. та Impatiens
glandulifera Royle. катастрофічні повені 1998 і 2001 рр. сприяли стрімкому
поширенню насіння цих видів на нові території та переходу в експоненціальну фазу поширення. У післяповеневий період їх насіння, потрапивши у
сприятливі умови, дало початок новим чисельним осередкам інвазійних видів. Ця тенденція добре простежується вздовж долин найбільших річок Закарпаття: Тиси, Латориці, Ужа, Боржави й інших. Експоненціальне поширення зазначених вище інвазійних видів триває і досі, оскільки річково-долинні коридори Закарпаття, зокрема береги річок, каналів, прирічкові закинуті
угіддя є сприятливими осередками їх поширення [1; 2; 11; 12]. Трохи відмінну динаміку мала Ambrosia artemisifolia L. зі значно коротшим періодом
акліматизації та переходом до експоненціального поширення. На території
Закарпаття вид відомий з 1942 р., а лаг-фаза поширення була досить короткою і тривала до середини 70-тих років ХХ ст. [3; 13].
Занепад агропромислового сектору економіки країни при переході від
адміністративної до ринкової економік, поряд зі зростанням природних і
антропогенних факторів, таких як зміна клімату, повені, надмірна вирубка
лісів, формування мережі доріг, низький рівень управління господарством
та занедбані сільськогосподарські угіддя сприяють стрімкому поширенню
діаспор інвазійних видів на території Закарпаття та проникненню їх у нові
типи рослинних угруповань й оселищ. У свою чергу відсутність цілеспрямованого контролю щодо поширення популяцій інвазійних видів рослин не
перешкоджає подальшому розширенню їх вторинного ареалу на Закарпатті
та негативному впливу на фіторізноманіття.
За допомогою двох систем оцінки впливу інвазійних видів (Рангової системи оцінки впливу адвентивних рослин та Протоколу оцінки інвазійних
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видів) проведено оцінку впливу інвазійних видів рослин на фіторізноманіття. Негативний вплив інвазійних видів рослин на фіторізноманіття Закарпаття в межах природних та напівприродних екосистем представлений:
(1) зменшенням кількості природних видів рослин у рослинних угрупованнях; (2) зміні проективного покриття природних видів у рослинних угрупованнях; (3) зміні кількості рідкісних видів у рослинних угрупованнях.
Серед найбільш агресивних інвазійних видів рослин за обома системами
оцінки для території Закарпаття варто віднеси Heracleum sosnowskyi, види
роду Reynoutria agg. (R. japonica Houtt., R. х bohemica Chrtek et Chrtkova),
види роду Solidago agg. (S. canadensis L. та S. gigantea Aiton), Helianthus
tuberosus L. та Acer negundo. Варто зазначити, що ця група інвазійних видів
рослин зараз фактично знаходиться поза межами контролю людини. Зокрема Heracleum sosnowskyi має значний вплив на фіторізноманіття сінокосів у
гірському поясі, витісняючи при цьому, наприклад, рідкісні види родини
Orchidaceae, які не витримують тривалої конкуренції. Подібне явище
спостерігається на більш сухих передгірних луках схилів південно-західної
експозиції, де природна рослинність відчуває конкуренцію від суцільних
заростей із Solidago agg. (S. canadensis та S. gigantea). Якщо говорити про
рівнинну частину Закарпаття, то тут спостерігається значний вплив високоінвазійних видів на рослинний покрив річково-долинних коридорів. Зокрема в заплавних вербово-тополевих угрупованнях долин річок часто можна
зустріти види роду Reynoutria agg. (R. japonica, R. хbohemica) із проективним покриттям останнього до 80 %. Часто в заплавних рослинних угрупованнях Закарпаття також зустрічаються Helianthus tuberosus, Heracleum
sosnowskyi, Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray, Impatiens glandulifera,
Acer negundo, які поряд з іншими інвазійними видами утворюють суцільні
зарості, де кількість природних видів є низькою. Як наслідок, у рівнинній
частині Закарпаття, в долинах найбільших річок, природна рослинність
зустрічається все рідше.
Негативний вплив інвазійних видів рослин на окремі види в рослинному угрупованні проявляється по різному, для деяких видів рослин від очевидний при проективному покритті понад 50 %, для інших – понад 85 %.
Випадання природних видів з угруповання починається з досягнення критичного значення проективного покриття інвазійним видом. Найбільш
сприятливими до інвазії цими інвазійними видами є типи оселищ, які зазнають частих збурень антропогенного або, навіть, природного походження.
Негативний плив інвазійних видів на фіторізноманіття найчастіше спостерігається в деревно-чагарникових прируслових оселищах, уздовж усіх річок Закарпаття та в заплавних екосистемах, а також на вторинних післялісових луках гірського поясу.
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БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВ’ЯНОГО
ПОКРИВУ СОСНОВИХ ЛІСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Лісистість Дніпропетровської області сягає 6 %. За цим показником вона
належить до лісодефіцитних. Сучасні лісові насадження є переважно штучними і представлені лісопарками, лісосмугами, насадженнями санітарних
зон. Із природних лісових масивів збереглися лише соснові бори лівого берега Самари, заплавні ліси лівого берега Дніпра та байрачні ліси і чагарники. Лісові екосистеми виконують функцію збереження біорізноманіття, підтримання екологічного балансу і є стабілізаторами гідрологічного режиму.
У перспективі ці угруповання розглядаються як екологічні коридори у складі екологічної мережі України.
Метою цієї роботи є виявлення біолого-екологічних особливостей трав’яного покриву соснових лісів Дніпропетровського району Дніпропетровської області, який є надійним індикатором лісорослинних умов та стану
розвитку лісу [1]. Для цього в червні 2012 р. на території Кіровського лісництва закладено 40 пробних ділянок площею по 1 м2, на яких зареєстровано
всі присутні види та зафіксовано кількість їхніх пагонів. Видова належність
рослин визначена за «Определителем высших растений Украины» [2].
Аналіз показав, що домінантом трав’яного покриву дослідженого соснового лісу виступає куничник наземний (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), субдомінантами – чистотіл великий (Chelidonium majus L.), енотера дворічна
(Oenothera biennis L.), деревій майже звичайний (Achillea submillefolium L.),
перстач сріблястий (Potentilla argentea L.), воловик лікарський (Anchusa
officinalis L.), цмин пісковий (Helichrysum arenarium (L.) Moench), нечуйвітер зонтичний (Hieracium umbellatum L.), спориш березковидний (Polygonum
convolvulus L.).
У рослинних угрупованнях у ході маршрутних геоботанічних досліджень зареєстровано 32 види вищих рослин, які відносяться до 17 родин. З
них найчисельнішими є айстрові (Asteraceae) – 35,5 %, злакові (Poacea) та
гвоздичні (Caryophyllaceae) – по 9,7 %.
На досліджених ділянках високу (понад 50 %) зустрічність має куничник наземний – 100 %. Для більшості рослин характерні середні (10–50 % –
9 видів) та низькі (менше 10 % – 5 видів) значення цього показника.
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Фітоценотична активність (інтегральний показник локальної зустрічності та щільності пагонів) у різних видів становила від 0,25 до 47,30 %.
Найвища активність спостерігається у видів з високою локальною зустрічністю – куничника наземного та чистотіла великого. Для інших видів властиве низьке значення (менше 5 %) цього показника.
Екоморфічний аналіз показав, що досліджений фітоценоз має характерні
ознаки лучно-псамофітних угруповань з потужним впливом антропогенного навантаження. У видовому спектрі серед біоморф найактивніші гемікриптофіти (64 %) та вегетативнонерухливі багаторічники (56 %), серед
екоморф – рудеранти (60 %), ксеромезофіти (44 %), мезотрофи (28 %) та
геліофіти (52 %).
При дослідженні ранньоквітучої флори лісу виявлено 7 видів трав’янистих рослин з 6 родин, з яких найчисельнішими є гвоздичні (Caryophyllaceae). Рясними є лучно- та лісо-рудеральні кульбаба лікарська (Taraxacum
officinale Wigg.), мокриця середня (Stellarіa media (L.) Vill), підмаренник
чіпкий (Galium aparine L.) та псамофіт кардаминопсис пісковий (Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek).
Серед рослин лісу виявлено багато лікарських, кормових, медоносних,
їстівних, декоративних, бур’янистих та інших видів. Високу фітоценотичну
активність мають лікарські та кормові рослини – деревій майже звичайний,
пирій повзучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), цмин пісковий, полин гіркий
(Artemisia absinthium L.), а також алергенний вид та бур’ян амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.). Проте, використання практично цінних видів
доцільно обмежити через близьке розташування лісу до промислових об’єктів.
Таким чином, дослідженні трав’яні угруповання через потужний антропогенний влив (близьке розташування населених пунктів та промислових
підприємств) характеризуються високим рівнем синантропізації і мають
явні ознаки деградації. Це дозволяє діагностувати погіршення лісорослинних умов дослідженої ділянки лісу і прогнозувати в подальшому зміни колообігу речовин та трансформацію лісової екосистеми. Для збереження і забезпечення ефективного функціонування вивченого штучного соснового лісу
доцільно порекомендувати проведення відновлювальних заходів, у тому числі шляхом покращення лісорослинних умов, та зменшення антропогенного
тиску, наскільки це можливо в сучасних політично-економічних умовах.
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ФІТОІНВАЗІЙ
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ
Поширення адвентивних видів останнім часом визнано одним із руйнівних чинників, який має негативний вплив на навколишнє середовище і людину. Ця проблема набула важливого значення, оскільки інвазії адвентивних видів завдають непоправної шкоди стану біорізноманіття, функціонуванню екосистем та призводять до значних економічних втрат. Особливо це
стосується групи інвазійних видів, тобто тих, що перебувають на стадії розширення свого ареалу, активно захоплюють нові екотопи, а також мають
здатність проникати у фітоценози, трансформуючи їх. Цю проблему слід
розглядати, як один із пріоритетних аспектів природоохоронної діяльності.
Насамперед це стосується гірських регіонів, де поряд з окультуреними ландшафтами ще збереглася на великих площах і природна рослинність [1; 3; 4].
Питання інвазії рослин стали предметом дослідження науковців у переважній більшості наукових і навчальних закладів світу, де існують значні
дослідницькі групи з питань вивчення проблем інвазії біоти. На міжнародному рівні, крім баз даних NOBANIS, DASIE тощо, існує низка міжнародних дослідницьких груп із питань вивчення адвентивних видів (NEOBIOTA).
Провідними фахівцями різних країн розроблена Глобальна (Світова) стратегія із проблеми інвазійних неаборигенних видів (Global Strategy on Invasive
Alien Species). Національні стратегії запобігання й контролю інвазій вже існують у багатьох країнах, наприклад, у Канаді, Австралії, Швейцарії, Польщі,
середземноморських країнах тощо. На жаль, Україна значно відстає у вирішенні цієї проблеми, незважаючи на критичність впливу інвазійних видів рослин на довкілля, навіть для окремих територій природно-заповідного фонду.
Актуальність проблеми випливає також з низки національних та міжнародних документів щодо виконання Директив і Декларацій з охорони біорізноманіття, оселищ та рідкісних видів рослин, дотримання стратегії сталого розвитку, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» і «Про екологічну мережу України», Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі, Карпатської
конвенції й інших.
Показовим у цьому плані є Українські Карпати – один із найважливіших
осередків поширення рідкісних й ендемічних видів в Україні, а також місце
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високої концентрації об’єктів рекреації та туризму. Тому вивчення інвазійної спроможності адвентивних видів рослин (екологічних особливостей,
стратегій адаптації до локальних умов, здатності до натуралізації, можливостей експансії у природні рослинні угруповання й оселища на цій території), а також розроблення та впровадження заходів контролю їх поширення є актуальним, як ніколи раніше [4].
На території Українських Карпат питанню вивчення поширення інвазійних видів рослин донедавна були присвячені лише фрагментарні дослідження. Частково ця проблема була досліджена у 2001–2003 рр. групою науковців у складі В. В. Протопопової, С. Л. Мосякіна і М. В. Шевери в рамках
проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) «Підтримка спроможності щодо збереження біорізноманіття в Україні», проте оцінка
впливу інвазійних видів рослин на територіях природно-заповідного фонду
та структурні елементи екомережі, а також розроблення заходів і методів
обмеження впливу інвазійних видів рослин на навколишнє середовище не
входила в поле їхніх досліджень [3].
Метою пропонованих досліджень є оцінка процесів фітоінвазій в Українських Карпатах, на матеріалах моніторингу і прогностичних моделей поширення високоінвазійних видів (Heracleum sosnowskyi Manden., Reynoutria
japonica Houtt., Reynoutria x bohemica Chrtek. & Chrtková та Ambrosia
artemisiifolia L.) розробка заходів запобігання й обмеження їх експансії [5],
а також створення каталогу інвазійних видів рослин для працівників державних органів і навчальних закладів.
Для досягнення означеної мети необхідно виконати такі завдання:
• провести оцінку сучасного рівня процесів фітоінвазій в Українських
Карпатах, виявити та закартувати осередки високоінвазійних видів;
• на основі програмних пакетів Biomod і Maxent, які застосовуються для
моделювання та управління екологічними процесами, побудувати прогностичні моделі поширення й експансії високоінвазійних видів з урахуванням кліматичних та антропогенних факторів для 2050 і 2100 років;
• визначити ризики процесів фітоінвазій для структурних елементів екомережі (включаючи об’єкти природно-заповідного фонду), господарської діяльності (сільського, лісового господарства, приватного господарства) та населення.
Результатом моніторингу інвазійної спроможності адвентивних видів
рослин передбачається визначення рівня загроз від розвитку інвазійних
процесів навколишньому середовищу і людині, розроблення наукових рекомендацій з охорони й відтворення фітобіоти у встановлених інвазійних зонах Українських Карпат та на засмічених інвазійними видами територіях при-
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родно-заповідного фонду і структурних елементів екомережі [2]. Розроблення та впровадження на цих об’єктах заходів контролю експансії високоінвазійних видів, які можуть бути включені у плани управління природоохоронними територіями, а також у плани проведення необхідних карантинних заходів.
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ДО ПИТАННЯ ТАКСОНОМІЇ
СОНЦЕЦВІТА СИВОГО (HELIANTHEMUM CANUM)
СЕРЕДНЬОРУСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
Крейдяні відслонення Середньоруської височини виступають ареною
інтенсивного видоутворення і давно привертають увагу ботаніків. У складі
так званої «гісопової флори» та «флори знижених альпійців» було описано
багато ендемічних видів, ранг яких хоча і дискутується, але вони є відмінними від типових форм. Зокрема, до таких видів належить занесений до
«Червоної книги України» [4] сонцецвіт сивий (Helianthemum canum (L.)
Hornem. s. l.), який в Україні відомий із трьох ексклавів: Західне Поділля
(карбонатні відроги Кременецьких гір – H. canum (L.) Hornem. s. str.), Гірський Крим (H. stevenii Rupr. ex Juz. et Pozd., H. creticola Klok. et Dobrocz. та
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H. orientalis (Grosser) Juz. et Pozd.), Середньоруська височина (H. cretophilum Klok. et Dobrocz., H. cretaceum (Rupr.) Juz.). У межах Середньоруської
височини ці види приурочені до берегів річок Сіверський Донець (H. cretophilum), Айдар, Оскол (H. cretaceum). Нами було відмічене нове місцезнаходження Helianthemum у долині р. Красна в Луганській області (Сватівський район, с. Преображене), тому постало питання ідентифікації знайдених рослин.
Основними діагностичними ознаками для комплексу цих видів (H. canum agg.) є характер опушення та його наявність на нижньому боці листової
пластинки, наявність волосків на чашечках, розміри та спрямованість квітконіжок [1–3]. Опушення листя Helianthemum використовується в якості
діагностичної ознаки ще з часів К. Ліннея, який розглядав Helianthemum у
межах роду Cistus. Так, C. canus і C. marifolius, у яких листя були повстяно
опушені з нижнього боку, протиставлявся C. oelandicus, листя якого були
більш менш гладенькі. На основі опушення С. В. Юзепчук [5] розділив Helianthemum на два ряди: «Cana» Juz. et Pozd., 1949 (листові пластини опушені
з нижнього боку) та «Italica» Juz. et Pozd., 1949, представники якого характеризуються відсутністю білого повстяного опушення на нижньому боці
листової пластини.
Helianthemum canum s. str., кримські види H. stevenii і H. creticola та Н. cretophilum відносяться до ряду Cana, а H. сretaceum разом із H. orientalis – до
ряду Italica. У «Flora Europaea» [6] Helianthemum canum agg. наводиться для
Східної Європи і включає сім підвидів, з яких Н. cretophilum можна віднести власне до Helianthemum canum subsp. canum, а H. сretaceum відмічається як синонім виду H. oelandicum (L.) DC. in Lam. & DC. Helianthemum
cretophilum було виділено М. В. Клоковим та Д. М. Доброчаєвою [1] як
ендемічний вид крейдяних відслонень берегів р. Сіверського Донця на
підставі відмінностей від H. canum у характері опушення, габітусі та приуроченості їх до різних ценозів. Раніше для цієї території відмічався H. сretaceum (Rupr.) Juz.
Основна відмінність між Н. cretophilum та H. canum s. str. полягає в опушенні чашечки (в першого воно має крім повсті довгі відстовбурчені волоски) та в наявності на квітконосі довгих щетинистих волосків. Helianthemum
canum s. str. відмічається переважно для вапняків і на території України
наводиться із Кременецьких гір. Однак аналіз вибірки всіх гербарних зразків Національного гербарію України (KW) свідчить, що навіть у Кременецьких горах трапляються рослини як із наявністю, так і з відсутністю зірчастого (повстяного) опушення нижньої поверхні листових пластин, високою варіабельністю довжини волосків на чашечці. Оскільки ступінь опушення та наявність різних типів волосків може викликатися реакцією на лока-
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льні умови зростання, вважаємо за доцільне провести більш детальні морфометричні дослідження групи Helianthemum canum на популяційному рівні. Належність видів кожного з ексклавів до двох секцій може свідчити про
те, що анцестральні форми цих секцій у минулому мали значно ширше розповсюдження, а ізоляція в ексклавах привела до повної трансформації рас.
Тоді за даними молекулярно-генетичного аналізу подібність між сестринськими расами кожного ряду повинна бути вища, ніж у межах ексклаву. Інший можливий варіант такої диференціації полягає в тому, що під впливом
зміни екологічних умов у кожному з ексклавів відбувалося паралельне розщеплення материнських форм на сестринські. Тоді подібність між расами в
межах ексклаву повинна бути вищою, ніж для різних ексклавів. Для розв’язання цього питання необхідно провести молекулярно-генетичний аналіз
географічних рас.
На основі проведених нами досліджень ми відносимо рослини з берегів
р. Красна до Н. canum subsp. cretophilum.
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ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
З огляду на нечисленність мікологів в Україні, а то й повну їх відсутність у багатьох регіонах, значна частина об’єктів природно-заповідного
фонду держави залишається недостатньо добре обстеженими в мікологічному плані. Не є виключенням і надзвичайно цікавий НПП «Подільські
Товтри». Завдяки підтримці дирекції парку авторами у вересні 2013 р. було

24

Рослинний світ

здійснене часткове обстеження його території. Деякі матеріали тут збиралися
нами і в попередні роки. У результаті цих досліджень, а також з урахуванням
незначних даних літератури [1; 6; 7] та матеріалів гербарію Інституту
ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (KW) для НПП «Подільські
Товтри» складено список грибів, який містить 337 видів зі 122 родів, з них
борошнисторосяних – 72 види 10 родів, інших аскоміцетів – 184 види 85 родів, іржастих – 72 види 10 родів, інших базидіоміцетів – 29 видів 17 родів.
Серед борошнисторосяних грибів найбільшими за обсягом є роди Erysiphe s. l. (32 види), Golovinomyces (16) та Podosphaera s. l. (9 видів). Решта
представлені 1–5 видами. Такий розподіл узгоджується із загальним розподілом цих грибів за родами в Україні. Фоновими видами в НПП «Подільські Товтри» є Erysiphe alphitoides, E. aquilegiae (лише степові угруповання), E. arcuata, E. heraclei, E. hypophylla, E. necator (лише населені пункти),
E. polygoni (рудеральні ценози), E. prunastri, E. trifoliorum, Golovinomyces
ambrosiae (культурценози), G. montagnei (лучні та степові ценози), G. sonchicola (рудеральні ценози), Neoerysiphe galeopsidis (різні типи угруповань),
Phyllactinia carpini (ліси), Ph. fraxini (ліси, парки) та Sawadaea bicornis
(парки, ліси). Зазначимо, що всі види борошнисторосяних грибів є облігатними паразитами і часто збудниками небезпечних захворювань судинних
рослин. Так, на території парку, розмножуючись епіфітотійно, значної шкоди завдають такі види, як Blumeria graminis злаковим культурам, Erysiphe
alphitoides та E. hypophylla дубу, E. arcuata і Phyllactinia carpini грабу,
E. berberidis барбарису, особливо в декоративних насадженнях, E. flexuosa
кінському каштану, E. necator винограду, Golovinomyces ambrosiae топінамбуру, G. asterum багаторічним айстрам, Oidium sp. гарбузовим, Phyllactinia
mali глоду, Ph. fraxini ясеню, Sawadaea bicornis і S. tulasnei різним видам
клена. Ряд видів борошнисторосяних грибів, зареєстрованих у НПП «Подільські Товтри», є відносно рідкісними. Це E. buhrii, E. circeae, E. hedwigii,
E. knautiae, E. lycopsidis, E. mayorii, E. tortilis, E. ulmi, Golovinomyces riedlianus й інші. До найцікавіших знахідок належать Erysiphe sp. на Vincetoxicum sp., Podosphaera sp. на Cerasus vulgaris, Pseudoidium sp. на Chelidonum sp., Leveillula helichrysi на Helichrysum arenarium та Neoerysiphe geranii
на Geranium sp. Три перші, очевидно, після відповідного дослідження будуть описані як нові для науки види. Leveillula helichrysi описана з України [5], зараз вид знайдено в Білорусі [4], Німеччині [8] та Росії [3], однак
частота його трапляння незначна. Neoerysiphe geranii до цих пір був відомий лише з Південно-Східної Азії, Австралії та околиць Києва [2; 10].
Інші аскоміцети, включаючи анаморфи, нараховують 184 види з 85 родів, з них власне мітоспорові гриби представлені 98 видами 23 родів. Найбільша кількість видів (18 і 16, відповідно) належить до порядків Diaporthales
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та Dothideales, по 10 нараховують порядки Leotiales, Rhytismatales і Xylariales, 9 – порядок Diatrypales. Решта порядків представлена меншою кількістю видів. Серед зібраних аскоміцетів переважають широко розповсюджені
та досить звичайні види, проте є і рідкісні знахідки. Так, три види, детальні
відомості про які будуть опубліковані окремо, виявилися новими для України. Серед представників порядку Diaporthales до рідкісних належить Valsa
viburni, зібрана на сухих і всихаючих гілках Viburnum lantana. Ця знахідка є
третьою в Україні; гриб рідкісний в Європі й не відомий поза її межами [9].
У складі інших порядків сумчастих грибів також є цікаві і рідкісні знахідки,
зокрема Physalospora salicis, Lophiostoma angustilabrum, Gibberella baccata
var. moricola, Diplodina salicis, Seimatosporium lonicerae й інші. Слід зазначити, що значна частина знайдених аскоміцетів є сапротрофами. Проте серед зібраних видів є цілий ряд фітопатогенних грибів, або гемібіотрофів,
анаморфи яких спричиняють захворювання ослаблених дерев і призводять
до всихання гілок та відмирання молодих рослин. Найбільшої шкоди завдають види, які розвиваються на плодових та декоративних культурах і особливо уражують рослини, ослаблені внаслідок підмерзання, підтоплення,
підгоряння тощо. На території НПП «Подільські Товтри» нами відмічений
масовий розвиток таких видів. Це Leucostoma cinctum, L. persoonii, Valsa
malicola на плодових культурах, L. niveum, V. sordida на різних видах тополі, види роду Valsella на пагонах підгорілих дерев і кущів тощо.
На сьогодні на території НПП «Подільські Товтри» виявлено 72 види з
10 родів іржастих грибів (порядок Pucciniales). Майже половина з них (35
видів) належать до роду Puccinia, рід Uromyces представлений 16 видами, з
родів Melampsora та Phragmidium відомо, відповідно, 6 та 5 видів, з роду
Tranzschelia – 3 види, з родів Cronartium та Pucciniastrum – по 2 види, а з
родів Coleosporium, Gymnosporangium та Triphragmium – по одному виду.
Крім широко розповсюджених в Україні видів, таких як Coleosporium tussilaginis, Puccinia calcitrapae, Phragmidium mucronatum, Puccinia asarina й
інші, в дослідженому регіоні трапляються і деякі цікаві та рідкісні представники цієї систематичної групи. Зокрема, на території урочища «Совин Яр»
було відмічено розвиток рідкісного виду Puccinia saniculae. До наших зборів він був відомий лише з кількох локалітетів Івано-Франківської та Львівської областей [11–14], хоча його живильна рослина – підлісник європейський (Sanicula europaea) – трапляється і на Правобережжі, Лівобережному
Поліссі та в гірських лісах Криму. Під час польових робіт, проведених у вересні 2013 р. на території Вербецьких Товтр («Чотири Кавалери»), виявлено
рідкісний для України вид Tranzschelia discolor на терені (Prunus spinosa).
До цього гриб був відмічений лише у Криму та на ділянці «Волижин Ліс»
Чорноморського біосферного заповідника. Там же на зіноваті білій (Chama-
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ecytisus albus), яка занесена до Червоної книги України, спостерігався епіфітотійний розвиток Uromyces fulgens. Слід відзначити, що масове ураження
зіноваті відбувається лише в кінці вегетаційного сезону й, очевидно, не
справляє відчутного впливу на стан популяції живильної рослини. Ряд видів
іржастих грибів є збудниками хвороб сільськогосподарських та декоративних рослин. Так, на території м. Кам’янець-Подільський шток-роза (Alcea
rosea) повсюдно уражується мікроцикловим видом Puccinia malvacearum.
Гриб значно ослаблює рослину та пригнічує цвітіння, що веде до зниження
її декоративності. Останнім часом на Поділлі, як і скрізь в Україні, частіше
стала траплятися іржа груші (збудник – Gymnosporangium sabinae). Це пов’язано з розширенням практики вирощування як декоративної рослини
козачого ялівцю (Juniperus sabina) – теліального господаря цього виду
гриба.
Зазначимо, що список містить порівняно незначну кількість видів макроміцетів, оскільки ці гриби не були (за виключенням порядку Boletales)
об’єктом дослідження жодного з авторів. Ми реєстрували головним чином
фонові види. На наш погляд, дана група грибів має стати об’єктом спеціального дисертаційного дослідження.
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ФИСТАШКА НАСТОЯЩАЯ (PISTACIA VERA) НА
ХРЕБТЕ ТЕПЕ-ОБА (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ)
Фисташка настоящая (Pistacia vera L.) – ценное орехоплодное дерево.
Кроме хозяйственных качеств, фисташка является декоративной, засухо- и
морозостойкой культурой. Еще Г. В. Воинов обращал внимание на то, что
большие пространства вдоль берега южного Крыма от Феодосии до Бахчисарая должны быть покрыты садами и рощами этой породы [1]. Однако,
при изучении нами культивированной дендрофлоры восточного района
Южного берега Крыма, фисташка настоящая не была обнаружена ни в зеленых зонах городов и поселков, ни в лесных культурах [3]. Лесное хозяйство
и зеленое строительство такого важного региона Крыма, как Феодосийский
нуждается в расширении ассортимента видов деревьев и кустарников для
создания биологически стойких и полифункциональных насаждений в
достаточно сложных местных климатических условиях. Поэтому изучение
фисташки настоящей в лесных культурах на засушливых склонах хр. ТепеОба позволит оценить перспективность данного вида для культурфитоценозов региона.
Фисташка настоящая в диком виде распространена от западных берегов
оз. Иссык-Куль и северо-западных склонов Гималаев до Сирии и Палестины, в горных странах с сухим и жарким климатом. Между тем, многовековая история культуры фисташки за пределами первичного ареала сильно
расширила площадь современного ее распространения. Вторичный ареал
(ареал фисташки в культуре) ныне охватывает как многие районы Средиземноморья Старого Света, так и южные районы Северной Америки. В Крым
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фисташка настоящая введена в конце XVIII в. П. С. Палласом, который высадил ее в своем Судакском имении «Ачиклар». Позже фисташка попадает
в Никитский ботанический сад, откуда путем прививок на Pistacia mutica
Fisch. et C. A. Mey, естественно произрастающую в Крыму, распространяется по Южному берегу. В начале XX в. отдельные любители в Судаке снова заинтересовались фисташкой настоящей и высадили несколько деревьев
на берегу и в «Долине роз» (Ай-Сава). Первые посадки этого растения в Феодосийском лесничестве были сделаны лесоводом Зибольтом в 1907 г. семенами из Средней Азии. Посевы начали плодоносить на 6 году, посадки – на
4 и 5, а прививки – на 3 и 4 году и очень хорошо плодоносили [1].
Наши исследования проводились на северо-восточном склоне хребта
Тепе-Оба, который прикрывает Феодосию с юго-запада, замыкая собой
Главную гряду Крымских гор, протянувшуюся вдоль Южного берега Крыма. Весной 2013 г. нами здесь была обнаружена искусственная популяция
фисташки настоящей (около 200 деревьев), сведения о которой отсутствуют
в современной ботанической литературе [4]. Точная дата посадок не известна, однако, по сведениям Феодосийского лесничества и литературным источникам [2], с большой долей вероятности можно предположить, что они
были сделаны в послевоенные годы (до 1951 г.) во время глобального
озеленения хр. Тепе-Оба. Искусственная популяция фисташки настоящей
расположена здесь на склонах различной крутизны и занимает площадь
порядка 2 га. Посадки фисташки чередуются с рядами Pinus pallasiana
D. Don, Laburnum anagyroides Medik., Acer tataricum L., Rhus coriaria L.
Cerasus mahaleb (L.) Mill. Из перечисленных видов только Pinus pallasiana
образует сплошные ряды с хорошо развитыми деревьями. Остальные виды
таковых не образуют, растения находятся в неудовлетворительном состоянии с плохо развитой подсыхающей кроной, деревья Acer tataricum имеют
кустовидную форму. На этой же территории нами отмечены такие аборигенные виды древесных растений, как Acer campestre L., Cotinus coggygria
Scop., Cotoneaster tauricus Pojark., Fraxinus angustifolia Vahl., F. excelsior L.,
Lonicera vulgare L., Pyrus communis L., P. elaeagnifolia Pall., Rosa turcica
Rouy, R. corymbifera Borkh., виды р. Crataegus L., которые нуждаются в
дополнительном определении. Все перечисленные растения отмечены единично, кроме Cotoneaster tauricus, который встречается часто. Таким образом, очевидно, что интродуцированные виды замещаются здесь местными.
Растения фисташки настоящей – это, в основном, многоствольные
кустовидные деревья, достигающие 4 м высоты (средний размер 2,5 м) и
3 м диаметра кроны, что соответствует их размерам в природных ценозах.
Растения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, отмечены
плодоносящие (27 шт.) экземпляры и наличие самосева, правда, незначитель-
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ное. Ряды фисташки четко просматриваются (рисунок). Еще 7 деревьев
фисташки произрастают на территории закрытой военной части. Здесь
растения находятся в лучшем состоянии (до 5,5 м высоты), регулярно плодоносят, дают самосев. Этот факт, вероятнее всего, связан с отсутствием
отрицательного антропогенного воздействия (сбор плодов, выпас скота).
Фитосанитарное состояние фисташки настоящей можно оценить как вполне
удовлетворительное. Болезней и вредителей нами отмечено не было. Таким
образом, обнаруженная нами искусственная популяция фисташки настоящей возрастом более 60 лет и состояние растений в ней позволяют рекомендовать данный вид для зеленого строительства региона, учитывая тот факт,
что кроме экологической стойкости фисташка настоящая очень декоративна непарноперистыми плотными кожистыми листьями и густой шаровидной кроной. Использование ее для лесных культур требует дополнительных
исследований.

А
Деревья фисташки настоящей на Тепе-Оба:

Б

А – плодоносящая ветвь, Б – рядовая посадка на склоне.
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ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОФІОГЛОСОЇДНИХ ТА
СПРАВЖНІХ ЛЕПТОСПОРАНГІАТНИХ ПАПОРОТЕЙ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
Видове багатство папоротей України є незначним (68 видів і гібридних
форм) у порівнянні зі світовим (10,5–12 тисяч видів). Це пояснюється тим, що
центри їх видового різноманіття знаходяться у тропічних регіонах зі стабільним та рівномірно вологим кліматом. Кліматичні й орографічні особливості
території України не сприяють зростанню значної кількості видів папоротей.
Найбільше їх зосереджено в Карпатах (42) та Гірському Криму (34), де екологічні умови є більш сприятливими [1]. У результаті опрацювання літературних даних, гербарних фондів (KW, KWHA, KWU, PW) та власних досліджень
у межах Лівобережного лісостепового Придніпров’я (ЛЛП) виявлено 17 видів
папоротей (близько 1 % від флори вищих судинних рослин регіону).
За останні роки систематика папоротей зазнала значних змін. У 2006 р.
була запропонована нова система папоротей та інших споріднених груп, яка
ґрунтується на морфологічних і молекулярно-філогенетичних даних [4]. Базуючись на новітніх даних та з урахуванням традиційних підходів С. Л. Мосякін і О. В. Тищенко [3] запропонували прагматичну класифікаційну схему
спорових судинних рослин флори України. Згідно цієї схеми вищі спорові
рослини ЛЛП, які за класифікацією А. Л. Тахтаджяна [2] входили до відділу
Polypodiophyta, відносять до двох груп – Офіоглосоїдних та Справжніх лептоспорангіатних папоротей. Представники родів Ophioglossum та Botrychium увійшли до відділу Psilotophyta, решта видів – до відділу Polypodiophyta (таблиця).
Офіоглосоїдні та Справжні лептоспорангіатні папороті Лівобережного лісостепового Придніпров’я
ПСИЛОТИ ТА ОФІОГЛОСОЇДНІ ПАПОРОТІ
1
2
3
4
5
Відділ Psilotophyta Heintze
Клас Ophioglossopsida Thomé
Порядок Ophioglossales Link
Родина Ophioglossaceae Martynov s. l.
Рід Ophioglossum L.
O. vulgatum L.
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Закінчення таблиці
1

2

3

4

5
6
Рід Botrychium Swartz
B. lunaria (L.) Sw.
B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
СПРАВЖНІ ЛЕПТОСПОРАНГІАТНІ ПАПОРОТІ
Відділ Polypodiophyta Cronquist, Takht. & Zimmerm
Клас Polypodiopsida Cronquist, Takht. & Zimmerm
Порядок Salviniales Link
Родина Salviniaceae Martynov s. l.
Рід Salvinia Sequier
S. natans (L.) All.
Порядок Polypodiales Link
Родина Dennstaedtiaceae Lotsy s. l.
Рід Pteridium Gled. Ex Scop.
P. aquilinum (L.) Kuhn
Родина Cystopteridaceae Schmakov
Рід Cystopteris Bernh
C. fragilis (L.) Bernh.
Рід Gymnocarpium Newman
G. dryopteris (L.) Newm.
Родина Aspleniaceae Newman
Рід Asplenium L. s. str.
A. trichomnes L.
Родина Thelypteridaceae Pichi Sermolli
Рід Thelypteris Schmidel s. str.
T. palustris Schott
Родина Athyriaceae Alston
Рід Athyrium Roth
A. filix-femina (L.) Roth
Родина Onocleaceae Pichi Sermolli
Рід Matteucia Tod.
M. strutiopteris (L.) Tod.
Родина Dryopteridaceae Hertez
Рід Dryopteris Adans
D. carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
D. cristata (L.) A. Gray
D. dilatata (Hoffm.) A. Gray
D. filix-mas (L.) Schott
Рід Polystichum Roth
P. aculeatum (L.) Roth
Родина Polypodiaceae J. Presl
Рід Polypodium L.
P. vulgare L.
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Приймаючи дану схему ми розглядаємо роди Ophioglossum та Botrychium, як представників однієї родини Ophioglossaceae, а родину Hypolepidaceae включаємо до складу родини Dennstaedtiaceae, рід Gymnocarpium,
який раніше розглядався в межах родини Dryopteridaceae, тепер відноситься
до родини Cystopteridaceae. Таким чином, папороті ЛЛП входять до складу
2 відділів, 2 класів, 3 порядків, 10 родин і 13 родів.
Головна пропорція таксономічного аналізу (рід/родина; вид/родина) для
папоротей регіону – 1:1,3:1,7, а родовий коефіцієнт (вид/рід) становить 1,3.
Ці дані дещо відрізняються від відповідних показників по Україні (1:1,7:4,5,
родовий коефіцієнт – 2,6). Це пояснюється незначною кількістю характерних для папоротей еконіш у регіоні дослідження.
Отже, незважаючи на зміни у класифікації папоротей, таксономічний
аналіз демонструє досить низькі флористичні пропорції, які є типовими для
Голарктичного флористичного царства і Землі в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ БРІОФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» (м. КИЇВ)
Національний природний парк «Голосіївський» (НППГ) розташований у
південній частині м. Києва. З кінця 1995 р. ця територія входила до складу
регіонального ландшафтного парку «Голосіївський», а у 2007 р. тут було
створено національний природний парк загальною площею 4525,52 га. На
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його теренах переважає лісова рослинність. Більшу частину займають соснові ліси, які поширені на надзаплавній терасі Дніпра (Конча-Заспівський
масив). На другому місці за площею ліси дуба звичайного із грабом (Голосіївський ліс, ур. Теремки), що розміщені на височинній лесовій рівнині.
Далі йдуть чорновільхові, ясенові й інші ліси в заплаві р. Віта. Невеликі ділянки в парку займає лучна та псамофітна рослинність [5].
Склад бріофлори НППГ зумовлений різноманіттям ґрунтів і рослинності
на цій території, а також впливом на неї діяльності людини. З урахуванням
відомостей з наукової літератури, оригінальних і гербарних даних нами
встановлено, що для НППГ дотепер вказували 151 вид мохоподібних; це
становить близько 60 % бріофлори лісопаркової зони м. Києва [1].
Головною особливістю бріофлори парку ми вважаємо її багатство на
епіфітні мохоподібні. За даними Л. В. Димитрової [4] в селітебній зоні м. Києва зареєстровано всього 20 видів мохів-епіфітів, причому більшість із них
була факультативними епіфітами, що зазвичай ростуть на ґрунті. У межах
НППГ (Голосіївський ліс, заказник «Лісники») нами виявлено 50 видів епіфітів, тобто у 2,5 рази більше, ніж у забудованій частині мегаполісу. Це
пояснюється зростанням тут різних порід дерев (дуба, граба, клена, липи,
ясена й інших), пересіченим рельєфом, наявністю водойм і водотоків, що
забезпечує підвищену вологість повітря, необхідну для існування стовбурових мохів. Були відмічені епіфітні види, які властиві мало порушеним широколистим лісам і які рідкісні чи переважно відсутні в селітебній зоні Києва. Це печіночники Radula complanata, Metzgeria furcata, Frullania dilatata,
Porella platyphylla та мохи Leucodon sciuroides, Homalia trichomanoides,
Anomodon attenuatus, A. viticulosus, A. longifolius, Isothecium alopecuroides й
інші. У кількох місцях НППГ на деревах та мертвій деревині знайдений
Dicranum viride, занесений до Червоної книги мохоподібних Європи [6].
Друга особливість бріофлори НППГ пов’язана з наявністю на його території екстразональної бореальної рослинності. У соснових та дубово-соснових лісах парку, крім судинних рослин, зростають типові бореальні мохи
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum spp., рідше – Hylocomium splendens і Ptilium crista-castrensis. На стінках старих окопів, різних
відслоненнях ґрунту тут спорадично трапляється Buxbaumia aphylla – своєрідний мох, який має багаторічну протонему, дуже редукований гаметофіт
і велику асиметричну коробочку. Це бореальний біполярний вид. У колишньому СРСР його знаходили в європейській частині, на Кавказі, в Сибіру та
на Далекому Сході. В Україні B. aphylla відома переважно на Поліссі та в
Карпатах, тільки на Лівобережжі вона проникає в Лісостеп. Характерним
компонентом північних екосистем є також сфагнові болота. Ще наприкінці
минулого століття в ацидофільному дубово-орляково-конвалієвому лісі (Кон-
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ча-Заспівське лісництво) був виявлений цікавий осередок бореальних видів –
обводнене блюдцеподібне пониження зі сфагнами. Крім болотних брієвих
мохів Aulacomnium palustre і Drepanocladus aduncus, у різний час тут виявлено низку торфових мохів, а саме Sphagnum palustre, S. squarrosum, S. fimbriatum, S. fallax, S. subsecundum і S. platyphyllum [3].
Оскільки НППГ розташований в адміністративних межах Києва, то на
його території не може не відчуватися вплив діяльності людини. З часів
Другої світової війни в Конча-Заспівському лісництві збереглися доти Київського укріпленого району, які стали своєрідним оселищем для мохів. На
дотах виявлено 37 видів мохоподібних. Печіночники були представлені
всього двома видами. Серед мохів найбагатшими родами виявилися Orthotrichum (5 видів), Brachythecium (3), Bryum (3), Tortula та Anomodon (обидва
по 2 види). У субстратному відношенні на дотах знайдені епілітні, епіфітні
й епігейні види. В околицях Києва відсутні природні кам’янисті виходи,
тому група епілітних чи в ширшому сенсі петрофітних видів, що ростуть на
дотах, збагачує бріофлору НППГ і міста загалом. До них ми зараховуємо
Schistidium apocarpum, Grimmia pulvinata, Orthotrichum anomalum, O. cupulatum, Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Racomitrium canescens, Rhynchostegium murale, Tortula muralis. Зростання низки епіфітних мохів на дотах
пояснюється розташуванням останніх у соснових та сосново-дубових лісах і
здатністю епіфітів «переходити» на кам’янисті субстрати. Група епігейних
мохоподібних була представлена як лісовими видами Plagiomnium cuspidatum, Eurhynchiastrum pulchellum, Thuidium delicatulum, Brachythecium spp.,
так і відомими космополітами Marchantia polymorpha, Ceratodon purpureus, Bryum argenteum, B. caespiticium, Barbula unguiculata, Syntrichia ruralis [2].
Таким чином, бріофлора НПП «Голосіївський» досить багата і включає
більше половини видів, що знаходили в межах м. Києва. Її специфіку складають епіфіти широколистих лісів, епігейні мохи бореальної рослинності та
епіліти дотів.
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РАРИТЕТНА ФЛОРА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»
Серед основних оціночних критеріїв стану різноманіття біоти провідне
місце належить характеристикам, які базуються на показниках видового
багатства. Збереження та відтворення біорізноманіття рослинного світу
національного природного парку «Черемоський», як і Карпатського регіону
загалом, повинні базуватися на об’єктивній інформації про місцеву флору.
У зв’язку з цим на сьогоднішній день постає актуальне питання дослідження хорології, еколого-ценотичних і созологічних особливостей раритетних
видів, отримання об’єктивної інформації про сучасний стан їх популяцій.
Тому на території НПП «Черемоський» проводиться вивчення сучасного
стану раритетної складової флори з метою розробки практичних заходів
охорони, стабілізації та відновлення популяцій рідкісних видів, що має велике значення для отримання і впровадження наукових результатів при
проведенні майбутніх досліджень.
За фізико-географічним районуванням [2] більша частина території
НПП «Черемоський» знаходиться в межах Рахівсько-Чивчинської та Полонинсько-Чорногірської областей Українських Карпат, а дві з відокремлених
ділянок розташовані в Зовнішньокарпатській області. За геоботанічним
районуванням України [4] територія парку розташована в межах Свидовецько-Покутсько-Мармароського геоботанічного округу.
Серед значного різноманіття рослинного світу НПП «Черемоський» помітну частку становлять раритетні, зокрема, «червонокнижні» види. Тут
зростає 49 видів рослин, які занесені до Червоної книги України [5]. Найбільш цікавими є Nigritella carpatica (Zapał.) Teppner, Klein et Zagulski – реліктовий палеоендемік, Saussurea discolor (Willd.) DC., Crepis jacquinii
Tausch. та Gentiana utriculosa L., місцезростання яких в Україні відомі тільки
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з території НПП «Черемоський» у верхній частині лісового поясу на висоті
1400–1445 м н. р. м. на вершині г. Великий Камінь та на території пам’ятки
природи «Жупани» [6].
У складі рослинних угруповань лучного типу, крім зазначених вище видів, зростають занесені до Червоної книги України [5] Lathyrus laevigatus
(Waldst. et Kit.) Fritsch, Aquilegia nigricans Baumg., Botrychium lunaria (L.)
Sw., Carex umbrosa Host, Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., Colchicum
autumnale L., Crocus heuffelianus Herb., Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó,
Festuca porcii Hack., Pseudorchis albida (L.) A. Löve et D. Löve, Listera ovata (L.) R. Br., Traunsteinera globosa (L.) Rchb., загально-карпатські ендеміки
Саmраnula serrata (Kit.) Hendrych та Leucanthemum raciborskii M. Pop. et
Chrshan., південно-східно-карпатські ендеміки Viola declinata Waldst. et Kit.,
Phyteuma tetramerum Schur та Ph. vagneri A. Kern., східно-карпатські ендеміки Centaurea marmarosiensis (Jav.) Czerep. та Erysimum transsilvanicum
Schur (на території парку знаходиться єдине в Україні місцезростання цього
виду), а також занесені до Бернської конвенції Botrychium multifidum
(S. G. Gmel.) Rupr. та Campanula abietina Griseb. et Schenk, рідкісний
монтанний вид Dіanthus compactus Kit. Таким чином, у складі лучних фітоценозів зростає найбільша кількість раритетних видів порівняно з іншими
типами угруповань.
У долинах річок та потоків на території національного парку невеликі
площі займають листяні ліси субформації Piceeto-Alnetum incanum. У складі
смерекових сіровільшняків з раритетних видів рослин слід відзначити передусім наявність східнокарпатського ендеміка Pulmonaria filarszkyana Jav.,
«червонокнижного» виду Epipactis helleborine (L.) Crantz, рідкісного євразіатського виду Cortusa matthioli L., а також ендеміка Ranunculus carpaticus
Herbich.
Найціннішими в созологічному відношенні на території парку є фрагменти абсолютно корінних угруповань кедрово-смерекових лісів (Pineto
(cembrae) – Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli) – hylocomiosum). З раритетних видів рослин у складі цих угруповань найчастіше трапляються Нuреrzіа
selago (L.) Вernh. ex Schrank et Mаrt., Lycopodium annotinum L., Lilium martagon L., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Brnh.) Besser і дуже рідко Goodyera
repens (L.) R. Br.
Значна частина раритетного фітогенофонду НПП «Черемоський» наявна
у складі відкритих кальцефільних скельних угруповань, що трапляються на
хр. Чорний Діл. Складовими кальцепетрофітних угруповань є такі раритетні
види, як Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Sсabiosa opaca Klok., Saxifraga
paniculata Mill., Laserpitium alpinum Waldst. et Kit. Порівняно з іншими
типами рослинних угруповань національного парку, площа їх незначна, але
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в межах Буковинських Карпат вони відомі тільки з цього регіону на г. Великий Камінь. Це один з найбільших за площею локалітетів такого типу фітоценозів в Українських Карпатах. Вони належать до формації Festuceta saxatilis Schur. і занесені до Зеленої книги України [3]. Їм властива значна оригінальність видового складу за участю багатьох раритетних представників –
Silenanthe zawadskii (Herbich) Griseb. et Schenk, Crepis jacquinii Tausch,
Erysimum transsilvanicum Schur, Festuca saxatilis Schur., Silene dubia Herbich,
Jovibarba hirta (L.) Opiz, Leontopodium alpinum Cass., Campanula kladniana
(Schur) Witasek, Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv. та інших [1].
Таким чином, фітоценози вапнякових скель хр. Чорний Діл мають виняткове созологічне значення у зв’язку з тим, що в їхньому складі зростає
велика кількість раритетних, зникаючих й ендемічних видів, значна частина
з яких в інших регіонах Українських Карпат та й України загалом відсутня,
або ж вони відомі з поодиноких місцезнаходжень. Ці види суттєво підвищують репрезентативність природно-заповідного фонду Українських Карпат.
За результатами наукових досліджень, проведених на території НПП «Черемоський», з’ясовано, що тут доцільно постійно проводити моніторинг
стану популяцій рідкісних і зникаючих видів рослинного світу, з’ясовувати
їх хорологічні особливості, знаходити оптимальні шляхи збереження та покращення стану їхніх популяцій. З метою відтворення порушених популяцій раритетного фітогенофонду в національному парку охороною охоплено
всі відомі місцезнаходження рідкісних видів, заборонено несанкціоноване
збирання рослин, надмірне випасання худоби, порушення гідрологічного
режиму та умов місцезростання видів.
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РОДИНА ЗОЗУЛИНЦЕВІ (ORCHIDACEAE) У ФЛОРІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН»
Флора національного природного парку «Дністровський каньйон» налічує понад 1000 видів вищих судинних рослин. За результатами досліджень
наукових співробітників парку та літературними даними на території цього
заповідного об’єкта виявлено 56 видів вищих рослин, занесених до Червоної книги України [4]. Третина «червонокнижних» видів належить до родини Зозулинцеві (Orchidaceae Juss.). До Червоної книги України були включені всі представники цієї родини, хоча багатьом з них безпосередня небезпека не загрожує, проте їх вразливість обумовлена складною біологією розвитку (потреба у специфічних грибах-симбіонтах, складна екологія запилення) та в багатьох випадках високою чутливістю до природних змін.
Зозулинцеві у флорі
НПП «Дністровський каньйон» представлені 19
видами (із 12 родів (рисунок)), що становить
майже 30 % видового
складу цієї родини з території України.
Деякі види Зозулинцевих (Neottia nidus-avis
Розподіл видів родини Зозулинцеві національ(L.) Rich., Epipactis purного природного парку «Дністровський каньpurata Smith, E. helleboйон» за родами.
rine (L.) Crantz, Platanthera bifolia (L.) Rich.) спорадично трапляються в багатьох лісових масивах
НПП «Дністровський каньйон». Ці ж види ростуть у деяких прилеглих лісах,
навіть тих, що зазнають значного антропогенного впливу (ур. Вощилівка,
околиці м. Заліщики).
Однією з найцікавіших орхідей національного парку є Сypripedium calceolus L. За літературними даними [3] вид відомий в ур. Обіжева, проте
останнім часом його тут не знаходили. Натомість С. calceolus виявлено в
околицях с. Устечко (Заліщицький район) в ур. Пустельня. Протягом остан-
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ніх десяти років у цьому урочищі весь час знаходимо лише по одній рослині з 1–2 квітками; неодноразові ретельні пошуки інших екземплярів у цьому
лісовому масиві результатів не дали.
Під час проведення польових досліджень у 2013 р. нами виявлено новий
для національного парку вид орхідей – Cephalanthera damasonium (Mill.)
Druce. Одиничні екземпляри цієї рослини знайдено в лісовому масиві в околицях с. Блищанка (Заліщицький район) в ур. Лиличка.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch була включена до списку флори парку помилково, оскільки вважалося, що вид зростає в ур. Пустельня в околицях с. Устечко. Як виявилося згодом, це є результатом помилкового визначення. Насправді ці дані стосуються Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, інформація про зростання якої у вказаному урочищі опублікована в кількох роботах [2; 5]. Можливо, що згодом цей вид буде знайдено на території парку. У
«Флорі УРСР» [1] є вказівки на зростання Cephalanthera longifolia на прилеглих до парку територіях.
Інформація про зростання багатьох Зозулинцевих на території Дністровського каньйону представлена в деяких літературних джерелах. Так, Orchis
mascula (L.) L. наводиться для околиць с. Костільники Бучацького району;
Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase – для околиць
с. Більче-Золоте Борщівського району та м. Заліщики; Orchis purpurea Huds. –
для околиць с. Шутроминці Заліщицького району; Anacamptis morio (L.) –
для околиць с. Горошова Борщівського району; Corallorhiza trifida Châtel. –
для околиць с. Нирва Борщівського району [5].
Такі види, як Orchis coriophora L., O. signifera Vest та Epipactis palustris L.
включені до списку Зозулинцевих НПП «Дністровський каньйон» на основі
вказівок у «Флорі УРСР» [1]. Невизначена ситуація з Coeloglossum viride (L.)
C. Hartm., оскільки цей вид наводиться в літературі для Придністров’я, але
детальнішої інформації про його місцезростання немає [2].
За категоріями охорони [1] орхідеї національного парку розподілені
наступним чином: зниклі – відсутні, зниклі у природі – відсутні, зникаючі –
2 (10,5 %) види, вразливі – 7 (36,8 %), рідкісні – 6 (31,6 %), невизначені –
відсутні, недостатньо відомі – відсутні та неоцінені – 4 (21,1 %).
У багатьох видів природоохоронний статус відрізняється від загальнодержавного. Так, Neotinea ustulata, Orchis coriophora, O. signifera, Corallorhiza
trifida та Coeloglossum viride на території НПП «Дністровський каньйон»
мають статус зниклих, оскільки інформація про їх знахідки за останні 60
років відсутня. Сypripedium calceolus та Dactylorhiza sambucina в Червоній
книзі України [4] належать до категорії «вразливі», а на території парку цим
видам присвоєно статус зникаючих. Також відрізняється статус Listera ovata –
на загальнодержавному рівні він неоцінений, а на території парку – рідкісний.
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Всі види родини Зозулинцеві занесені в додаток ІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СITES). Сypripedium calceolus занесено у II і VI додатки до
Директиви про збереження природних оселищ та в додаток І до Бернської
конвенції.
Для ефективної охорони раритетних рослин НПП «Дністровський каньйон», зокрема представників родини Зозулинцеві, необхідно провести
комплексні дослідження зі встановлення особливостей їх поширення та
з’ясування сучасного стану популяцій, розробити відповідну систему менеджменту й моніторингу місць зростання. Це одне з першочергових завдань національного парку як природоохоронної установи.
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АНАЛІЗ СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ
КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
Територія Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) складається з
восьми масивів, у межах яких представлене все біологічне різноманіття
від передгір’я до субальпійського й альпійського поясів [2]. Серед 1353
видів вищих судинних рослин, в екосистемах КБЗ нараховують 297
видів синантропної фракції флори, що належать до 184 родів і 54 родин.
Це становить понад 21,9 % усіх видів, які виявлені на території масивів [3].
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У складі флори окремих маКТ
Юг
сивів адвентивні види розподіляються наступним чином: Кузій-Трибушанський – 145 видів
СВ
(29,9 % від флори масиву), Свидовецький – 50 (11,0 %), ЧорноЧг
гірський – 78 (12,7 %), МарамоЧР
роський – 70 (13,8 %), Угольсько-Широколужанський – 143
(19,5 %), Долина нарцисів – 149
Мр
(28,6 %), Чорна гора – 150
(37,9 %) та Юліївські гори – 162
Дн
(36,5 %) (рисунок).
УШ
Дослідження синантропної
флори розпочато у 2000 р. [1].
Поширення синантропних видів рослин у
На сьогоднішній день за часом
масивах Карпатського біосферного заповідника:
занесення серед адвентивних
КТ – Кузій-Трибушанський, СВ – Свидовецький,
видів нараховують 125 антроЧР – Чорногірський, МР – Марамороський, УШ –
пофітів, що становить 42,1 %
Угольсько-Широколужанський, ДН – Долина нарвід загального видового складу
цисів, Чг – Чорна гора, Юг – Юліївські гори.
синантропних видів. Археофіти
налічують 63 види, або 21,2 %; кенофіти – 62 види (20,9 %). За ступенем
натуралізації помітно переважають епекофіти – 90 видів (30,3 %): археофітів
епекофітів – 63 види, або 21,2 %, кенофітів епекофітів – 27 видів, або 9,1 %.
Також присутні кенофіти ергазіофіти (17 видів, або 5,7 %). Найменшою
кількістю видів представлені ефемерофіти (4 види, або 1,3 %) та кенофіти
агріофіти (13 видів, або 4,4 %).
З апофітів зареєстровано 61 евапофіт (20,5 %), 60 геміапофітів (20,5 %)
та 51 випадковий апофіт (17,1 %) від загальної кількості синантропних
видів.
У спектрі ведучих родин синантропної флори переважають Asteraceae
(53 види, в т. ч. 13 геміапофітів, 11 евапофітів, 6 випадкових апофітів),
Lamiaceae (22 види, в т. ч. 6 геміапофітів, 8 випадкових апофітів, 1 евапофіт), Fabaceae (21 вид, у т. ч. 6 геміапофітів, 4 евапофіти, 3 випадкові
апофіти), Brassicaceae (19 видів, у т. ч. 3 геміапофіти, 1 евапофіт, 3 випадкові апофіти), Caryophyllaceae (17 видів, у т. ч. 5 геміапофітів, 8 евапофітів, 1 випадковий апофіт), Polygonaceae (16 видів, у т. ч. 3 геміапофіти, 9 евапофітів), що об’єднують 148 видів, або 49,8 % від загальної
кількості синантропів. Інші родини (48) включають від одного до п’яти
видів.
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В екологічному спектрі біоморф антропофітів і апофітів домінують гемікриптофіти (139 видів) і терофіти (120 видів). Незначною кількістю видів представлені криптофіти і макрофанерофіти (по 13 видів) та хамефіти (4 види).
Серед антропофітів інвазивними є: Ambrosia artemisifolia L., Erigeron
annuus (L.) Pers., Galinsoga parviflora Cav., Heracleum sosnowskyi Mandenova, Impatiens glandulifera Royle, I. parviflora DC, Juncus tenuis Willd.,
Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub. Майже всі перелічені види найчастіше
зустрічаються в Кузій-Трибушанському масиві, Долині нарцисів, Чорній
та Юліївських горах, тобто на тих територіях, які межують або близько
знаходяться біля людських осель, городів, пасовищ та сіножатей. Тільки
Erigeron annuus та Juncus tenuis відмічені на території всіх заповідних
масивів. Найбільшої шкоди біорізноманіттю наносять Reynoutria sachalinensis і Heracleum sosnowskyi, які переважно зростають уздовж берегів потоків, доріг, транспортних шляхів. Останнім часом відмічається розширення їхніх площ, зокрема на територіях, які прилягають до населених пунктів. Наприклад, Heracleum sosnowskyi у 2012 р. зафіксовано в Марамороському масиві (туристичний маршрут до г. Піп Іван Марамороський, який
проходить уздовж Білого потоку).
З адвентивних деревних порід зустрічаються Pseudotsuga menziesii
(Mird.) Franko і Robinia pseudoacacia, які входять до місцевих лісових
угруповань і зростають поблизу людських осель. Їх спеціально розводили
в культурі ще в минулому столітті. Чисельність цих видів на території
КБЗ невелика, тому заходів із викорінення не проводиться.
Отже, на основі польових досліджень, виявлено, що за останні десятиліття участь адвентивних видів у синантропній фракції флори заповідника
збільшується і є загрозою для біорізноманіття заповідних екосистем. Для
боротьби з фітоінвазіями існують механічні, біологічні та хімічні методи.
Біологічні й хімічні методи ми не можемо рекомендувати для застосування на заповідних територіях насамперед тому, що ці методи боротьби
здатні негативно вплинути на природні види. У КБЗ застосовуються лише
механічні методи, а саме викошування надземної частини до цвітіння
(Ambrosia, Erigeron, Impatiens), викопування кореневищ рослин (Reynoutria, Heracleum).
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РАРИТЕТНА ФЛОРА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ»
Національний природний парк «Нижньосульський» створений відповідно до Указу Президента України № 155 від 10 лютого 2010 р. «Про створення національного природного парку «Нижньосульський» і розпочав свою
діяльність 4.11.2011 р. Розташований на межі Черкаської та Полтавської
областей, у нижній частині долини р. Сули [1]. Парк знаходиться в межах
Глобинського, Семенівського й Оржицького районів Полтавської області та
Чорнобаївського району Черкаської області.
За попередніми даними, рослинний покрив НПП «Нижньосульський»
загалом є добре збереженим, характеризується значним різноманіттям як
ценотичного, так і флористичного складу. Сучасний стан рослинного покриву території у великій мірі пов’язаний з господарською діяльністю людини, зокрема зі створенням Кременчуцького водосховища [2].
Значну частину займають акваторії, переважно без розвинутої водної
рослинності. На ділянках глибиною до двох метрів розвинута водна та
прибережно-водна рослинність на значних площах. Великі території займає
лучна рослинність, яка тут досить різноманітна. Фрагментарно трапляється
болотна рослинність. Значне місце в рослинному покриві парку займає лісова рослинність. Доповнює флористичне різноманіття степова рослинність, яка зустрічається невеликими ділянками на стрімких схилах біля сіл
Лящівка і Велика Бурімка [2].
Повний склад флори парку ще не встановлений. Попередні дослідження
дають підставу стверджувати, що кількість судинних рослин тут перевищує
600 видів. На території заповідного об’єкта добре представлені лучні, водні,
галофітні та синантропні види, значними є групи лісових, псамофітних і
степових видів.
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У складі флори НПП «Нижньосульський» є чимало видів, що охороняються на міжнародному рівні. За літературними даними, а також у результаті наших досліджень цієї території, тут виявлено 13 раритетних видів судинних рослин, у тому числі занесених до Червоної книги України [3] – 10,
до Червоного списку МСОП – 1, до Європейського червоного списку – 2, в
Додаток І до Бернської конвенції – 4.
Види рослини з Європейського Червоного списку.
Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus Pall.). Зустрічається в лісостепових і на півночі степових регіонів серед залишків степової
рослинності. Трапляється на степових схилах в околицях сіл Лящівка, Велика Бурімка, а також в ур. Чубарове та на о. Високий.
Козельці українські (Tragopogon ucrainicus Artemczuk). Місцезростання
в Україні пов’язані з сухими місцями Полісся, Лісостепу та північної частини
Степу. У цілому цей вид не є дуже рідкісним і спорадично зустрічається в характерних екотопах. На території парку відмічений в ур. Чубарове, поблизу
сіл Гаївка і Старий Калкаїв, на о. Високий, на луках в околицях с. Горошино.
Шафран сітчастий (Crocus reticulatus Stev. ex Adams). Субсередземноморсько-малоазійський вид на північно-східній межі ареалу. Виявлено 9 місцезростань (околиці сіл Лящівка, Велика Бурімка, Мохнач), де вид зростає
як на остепнених, так і заліснених схилах тераси Сули й утворює різні за
щільністю і життєвим станом популяції.
Види рослин, занесені до Червоної книги України [3].
Анакамптис болотний (Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman,
Pridgeon & M. W. Chase). Європейсько-середземноморсько-передньоазіатський вид на північній межі ареалу. Зустрічається зрідка на слабо солонцюватих луках, по периферії боліт «Великоселецьке», «Рогозів куток», на луках біля сіл Горошине і Мохнач, в урочищах Чубарове, Липняги та Драчки,
на о. Високий.
Ковила Лессінга (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.). Євразійський степовий вид. На території НПП «Нижньосульський» виявлений в околицях сіл
Лящівка («Городище») і Велика Бурімка.
Ковила волосиста (S. capillata L.). Євразійський степовий вид. Виявлений у селах Лящівка («Городище», «Бурти», «Бородачевий степ», «Високий
горб») і Велика Бурімка («Собачий хутір»).
Коручка болотна (Epipactis palustris (L.) Crantz). Вразливий західнопалеарктичний лучно-болотний вид. Єдине місцезнаходження відоме на луках в ур. Березове поблизу с. Велика Бурімка.
Косарики тонкі (Gladiolus tenuis M. Bieb.). Останнім часом чисельність
зменшується. На території парку відоме єдине місцезростання в гідрологічному заказнику «Рогозів куток».
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Пальчатокорінник м’ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó).
Євразійський вид. Зустрічається зрідка, малочисельний. Виявлений біля
сіл Горошине, Мохнач, в ур. Березове.
Пальчатокорінник травневий (D. majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.). Лучно-болотний вид з європейсько-середземноморським ареалом.
Відмічений поодиноко біля с. Мохнач.
Щавель український (Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng.). Рідкісний
європейсько-сибірський вид. Охороняється в заказнику «Сулинський».
Види рослин, занесені в Додаток І до Бернської конвенції.
Альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa L.). Релікт третинного періоду. Рослина дуже чутлива до забруднення водойм і зміни гідрологічного режиму. У багатьох відомих раніше місцях зростання в Україні
цей вид зник. Вразливий реліктовий європейсько-середземноморський
вид. На території парку рідкісний, відмічений уздовж берегової смуги в
ур. Березове, на деяких безіменних островах, малочисельний в ур. Чубарове.
Маточник болотний (Ostericum palustre Besser). В Україні росте на
болотах і вологих луках Полісся, Лісостепу та зрідка Степу. На території
парку рідкісний вид, але в деяких місцях налічували до 15 шт. на 2 м2;
виявлений на луках поблизу сіл Горошино і Старий Мохнач, а також на
луках, які ведуть до ур. Березове.
Осока житня (Carex secalina Willd. ex Wahlenb.). Рідкісний палеоарктичний західно-азіатський вид, який дуже рідко трапляється на остепнених засолених луках. На території парку зустрічається на луках в ур. Березове.
Сальвінія плаваюча (Salvinia natans (L.) All.). Голарктичний плюризональний реліктовий (третинний) вид. Фрагментарно трапляється по всій
акваторії парку, інколи утворює угруповання. Найбільші угруповання
зустрічаються біля о. Куличиний, по річках Оржиця і Старики, поблизу
сіл Плехів, Малоселецьке, Мохнач та біля ур. Чубарове.
Юринея волошковидна (Jurinea cyanoides (L.) Rchb.). В Україні
малопоширена рослина, що зростає у світлих та сухих соснових лісах, на
борових пісках, піщаних терасах річок переважно надзаплавної тераси. На
території парку цей вид зустрічається в межах ДП «Лубенське ЛГ»
(Посульське лісництво (до 30 шт. на 1м2)), а також на о. Високий.
Аналіз представленості раритетних видів рослин, які охороняються в
НПП «Нижньосульський» показав, що частина з них є відносно чисельними і мають великі популяції з нормальною життєвістю. Для збільшення
популяцій цих видів потрібно зменшити антропогенний вплив, зокрема, вико-
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шування й розорювання луків, надмірний випас худоби, зривання рослин
на букети та викопування бульбоцибулин.
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ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНИХ ТИПІВ ЛІСУ КАРПАТСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Сучасний видовий склад лісів Карпатського національного природного
парку характеризується значною перевагою смереки (79,2 %) на площі
26949,5 га. Вона поширена, переважно, в межах висот 650–1450 м н. р. м. Ці
ліси виконують захисні функції, 50,4 % з них знаходяться в зоні регульованої рекреації [2].
Сучасна типологічна структура лісів національного парку представлена
на рисунку. Вона характеризується переважанням (27,23 %) вологої буковоялицевої сусмеречини на площі 9253,1 га, що поширена в буково-ялицевосмерековому лісовому поясі в межах висот 720–1050 (1170) м н. р. м.

Розподіл типів лісу в Карпатському національному природному парку.
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Всього на території парку виявлено 38 типів лісу. Загальна діагностична
характеристика основних типів лісу наведена нижче.
Вологий чистий гірськососновий субір (В3Сг) займає площу 1283,4 га
(3,77 %). Має незначне поширення на висотах 1450–1550 м н. р. м на північно-східних схилах крутизною 35–55°. Ґрунти виключно торф’янисто-підзолисті потужністю до 30 см. Гірськососнове криволісся, зімкнутістю 0,9–
1,0, найчастіше V бонітету.
Вологий чистий смерековий субір (В3См) займає площу 1440,5 га
(4,24 %). Має незначне поширення на висотах 1050–1450 м н. р. м на північних та північно-західних пологих схилах крутизною 25–35°. Ґрунти гірсько-лісові слабо потужні (20–40 см) на елювії пісковиків. Деревостани смерекові, зімкнутістю 0,6–0,7, найчастіше ІІІ класу бонітету. Підлісок дуже
рідкий з жимолості чорної. Характерною ознакою є наявність суцільного
мохового покриву до 15 см, переважно з гілокомію блискучого, плевроція
Шребера, до яких домішуються дікранум хвилястий, зозулин льон ялівцевий, рітідіадельфус трикутний.
Волога смереково-ялицева субучина (С3см-яцБк) займає площу 4005,1 га
(11,78 %). Має значне поширення на висотах 450–750 м н. р. м, переважно
на східних схилах крутизною 10–35°. Ґрунти гірсько-лісові буроземні потужністю до 60–70 см, сформовані на глинистих і пісчанистих сланцях. Деревостани смереково-ялицево-букові, зімкнутістю 0,6–0,7, І–Іа класів бонітету. У підліску жимолость лісова. Трав’яне вкриття складається з таких видів: папороть жіноча, папороть чоловіча, папороть гірська, папороть австрійська, зубниця залозиста, зубниця бульбиста.
Волога смереково-букова суяличина (С3 см-бкЯц) займає площу
4017,1 га (11,81 %). Має значне поширення на висотах 600–950 м н. р. м,
переважно на східних та північних схилах крутизною 10–35°. Ґрунти
гірсько-лісові потужністю до 90 см, опідзолені на елювії-делювії. Деревостани смереково-буково-ялицеві, зімкнутістю 0,6–0,7, І–Іа класів бонітету.
У підліску жимолость лісова. Трав’яне вкриття складається з таких видів:
папороть жіноча, папороть чоловіча, папороть гірська, папороть австрійська, живокіст серцевидний.
Волога чиста сусмеречина (С3См) займає площу 3748,4 га (11,02 %).
Має значне поширення на висотах 900–1200 м н. р. м, переважно на північно-східних схилах крутизною 10–35°. Ґрунти гірсько-лісові легкосуглинисті на елювії-делювії пісковиків і сланців потужністю до 50 см. Деревостани смерекові, зімкнутістю 0,6–0,7, І класу бонітету. У підліску жимолость лісова, іноді зустрічається шипшина травнева. Трав’яне вкриття складається з таких видів: чорниця, папороть Ліннея, папороть гірська, папороть
австрійська.
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Волога ялицева сусмеречина (С3яцСм) займає площу 2234,2 га (6,57 %).
Має незначне поширення на висотах 850–900 (іноді 650) м н. р. м., переважно на північно-східних схилах крутизною 5–40°. Деревостани ялицево-смерекові, зімкнутістю 0,6–0,7, І–Іа класів бонітету. У підліску жимолость
лісова. Трав’яне вкриття складається з таких видів: чорниця, папороть Ліннея, папороть гірська, папороть австрійська.
Волога буково-ялицева сусмеречина (Сзбк-яцСм) займає площу
9253,1 га (27,23 %). Має досить значне поширення на висотах 720–1050 м н.
р. м., переважно на північно-східних схилах крутизною 10–35°. Ґрунти бурі
гірсько-лісові потужністю до 80 см, щебенисті, опідзолені. Деревостани буково-ялицево-смерекові, зімкнутістю 0,6–0,7, І–Іа класів бонітету. У підліску жимолость лісова. Трав’яне вкриття складається з таких видів: чорниця, папороть Ліннея, папороть гірська, папороть австрійська, купена багатоквіткова.
Волога смереково-ялицева бучина (D3см-яцБк) займає площу 1070,1 га
(3,15 %). Має незначне поширення на висотах 450–750 м н. р. м., переважно
на східних схилах крутизною 10–35°. Деревостани ялицево-букові, зімкнутістю 0,6–0,7, І–Іа класів бонітету. Трав’яне вкриття складається з таких
видів: папороть жіноча, папороть чоловіча, папороть гірська, папороть
австрійська, зубниця залозиста, зубниця бульбиста.
Волога смереково-букова яличина (D3см-бкЯц) займає площу 990,1 га
(2,93 %). Має незначне поширення на висотах 600–950 м н. р. м., переважно
на східних схилах крутизною 10–35°. Ґрунти лісові буроземні слабооглеєні
на елювії пісчанисто-глинистих сланців. Деревостани смереково-буковоялицеві, зімкнутістю 0,6–0,7, І–Іа класів бонітету. У підліску жимолость
лісова. Трав’яне вкриття складається з таких видів: папороть жіноча, папороть чоловіча, папороть гірська, папороть австрійська, живокіст серцевидний.
Волога буково-ялицева смеречина (D3бк-яцСм) займає площу 4403,3 га
(12,95 %). Має значне поширення на висотах 720–850 м н. р. м. на південних і
західних схилах крутизною 25–35°. Ґрунти бурі гірсько-лісові опідзолені
щебенисті суглинисті на елювії-делювії карпатського флішу. Деревостани
буково-ялицево-смерекові, зімкнутістю 0,6–0,7, Іа класу бонітету. У підліску жимолость лісова. Трав’яне вкриття складається з таких видів: папороть
жіноча, папороть чоловіча, папороть гірська, папороть австрійська, купена
багатоквіткова та вороняче око.
Найпоширенішими на території парку є полідомінантні смерекові ліси,
які займають нижню частину поясу карпатських темнохвойних лісів у межах висот 700–1100 м н. р. м. на схилах різної експозиції. Характерною
ознакою цих лісів є постійна домішка ялиці білої як едифікаторного субдо-
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мінанта. Особливо велика роль у формуванні цих лісів належить буку лісовому, який утворює середньозімкнутий другий ярус. Бонітет хвойних порід –
І–Іа, бука – ІІ–ІІІ. Бук добре відновлюється природним шляхом. Природне
поновлення смереки та ялиці проходить дуже добре, а в перестійних і розріджених деревостанах підріст цих порід досить часто утворює великі зімкнуті куртини [1].
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ЛОКАЛЬНА ПОПУЛЯЦІЯ
ЗІНОВАТІ ГРАНІТНОЇ (CHAMAECYTISUS GRANITICUS) В
УРБАНІСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КРИВОГО РОГУ
Ендемік Правобережного Злакового Степу, палеоендемік зіновать гранітна (Chamaecytisus graniticus (Rehman) Rothm.), занесена до Червоної
книги України [8], Європейського та Світового червоних списків [2; 5], останнім часом знаходиться у фокусі наукових інтересів ряду дослідників [3; 4].
Вирішення питань систематики, хорології, екології та ценотичної ролі
даного виду дозволило встановити чітку приуроченість його популяцій
виключно до оголень вапняків і мергелів та відсутність їх на кристалічних
відслоненнях. Висока концентрація популяцій спостерігається в басейні
р. Інгульця; рідше зустрічаються вони по Інгулу і, як виняток, у басейні
Південного Бугу. Найпівнічнішою популяцією до цього часу вважається
локалітет, виявлений в околицях селища Рахманівка, що знаходиться в
екотоновій зоні південних відрогів Придніпровської височини та Причорномор’я [4].
Метою нашого повідомлення є наведення нових відомостей щодо хорології цього раритетного виду.

Рослинний світ

51

Навесні 2013 р. при маршрутному обстеженні долини р. Саксагані (лівої
притоки Інгульця) ми виявили невідоме раніше місцезростання зіноваті
гранітної – по лівому борту долини річки в місці виходу на денну поверхню
неогенових вапняків і мергелів (рис. 1). Слід зазначити, що в межах Кривого Рогу добре збереглися скельні масиви кристалічних порід; більшість із
них мають статус геологічних пам’яток природи і ландшафтних заказників.
Але природні неогенові відслонення, що донедавна мали тут широкий розвиток [6; 7], практично знищені внаслідок гірничовидобувної діяльності та
міської забудови.
У смузі схилу західної
експозиції довжиною близько
200 м і шириною 10–15 м відмічено чотири типи ценоструктур з участю зіноваті гранітної. Практично чисті зарості кущів приурочені до перегину крутого схилу. Вище перегину збереглися фрагменти
степової рослинності; у складі
цих угруповань переважають
Рис. 1. Загальний вигляд ділянки неогеFestuca valesiaca Gaudin та Stiнових відслонень на схилі лівого берега
р. Саксагані в центральній частині Криpa capillata L., участь зіноваті
вого Рогу, 9.04.2013 р.
гранітної невисока (5–10 %
проективного покриття). Поодинокі кущі цієї рослини зустрічаються у складі розріджених заростей Prunus stepposa
Kotov. Нижче перегину схилу
серед осипів формуються мікроценози з кількох особин зіноваті; за рахунок певної стабілізації делювіальних процесів тут створюються умови для
вселення інших степових рослин – Viola ambigua Waldst. et
Рис. 2. Нижні гілки куща зіноваті гранітKit., Diplotaxis muralis (L.) DC.,
ної із плодами, 28.07.2013 р.
Cephalaria uralensis (Murray)
Roem. et Schult. При повторному обстеженні ділянки було виявлено, що
особини у степових угрупованнях здебільшого перебувають у вегетативному
стані, на крутосхилах – доволі рясно плодоносять (рис. 2).
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Геоморфологічні й едафічні характеристики місцезростання, незважаючи на його острівне положення відносно ареалу виду, досить типові. Раніше ми відмічали, що угруповання формації Chamaecytiseta granitici здатні
до існування на дуже крутих схилах та майже прямовисних вапнякових
«стінках» [1]. Екстремальним для популяції є, очевидно, ступінь гемеробності (сумарного антропогенного впливу) оточуючих екотопів. Фактично
смуга крутосхилу «затиснута» між гаражною забудовою згори і смітником
уздовж старого русла річки знизу. Сама річка, внаслідок переведення основного водотоку в підземний колектор, фактично перетворена на брудний
струмок, що не могло не позначитися на характеристиках мікроклімату.
Існуванню фрагментів природних рослинних угруповань загрожує натиск
дерев і кущів з високою інвазійною активністю – Acer negundo L., Ulmus
minor Mill., Elaeagnus angustifolia L.
Таким чином, збереження унікального оселища раритетного виду є проблематичним. Певна стабільність популяції можлива за рахунок високої
едифікаторної здатності зіноваті гранітної, що виявлено нами при аналізі
флористичного складу угруповань схилових екотопів причорноморської
частини басейну Інгульця. Її існуванню сприяє також і незначна рекреаційна цінність території.
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РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Нижньодністровський національний природний парк розташований у
дельті р. Дністер. Рослинний покрив представлений переважно плавневою
рослинністю, яка утворена ценозами очерету звичайного, рогозу вузьколистого, комишу озерного та водною рослинністю.
На даний час на території Нижньодністровського НПП зареєстровано
660 видів вищих судинних рослин, з яких рідкісними є 17.
У заплавних озерах, лимані й інших водоймах парку зростають види, занесені до Червоної книги України [6]: водяний горіх плаваючий (Trapa natans), сальвінія плаваюча (Salvinia natans), плавун щитолистий (Nymphoides
peltata), альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa). Ці види, крім плавуна щитолистого, включені до списків Бернської конвенції [5; 6].
На сучасній території парку І. К. Пачоський [4] на початку ХХ ст. знайшов надзвичайно рідкісну рослину марсилію чотирилисту (Marsilia quadrifolia). Пізніше Л. В. Кліментов [2] знаходив марсилію на оз. Біле. Цей вид
останнім часом на території Нижньодністровського НПП не виявляли.
У заказнику «Лиманський», що частково увійшов до складу національного парку, збереглися фрагменти степових ділянок. Розташовані вони на
схилах уздовж узбережжя Дністровського лиману та на вузьких смугах на
плато. Тут зустрічаються «червонокнижні» ковила волосовидна (Stipa capillata) та ковила Лессінга (S. lessingiana).
Крім зазначених вище видів з Червоної книги України [6], згідно Червоного списку Одеської області охороняються 12 видів рослин. У заплавних
екосистемах парку зростають глечики жовті (Nuphar lutea), латаття біле
(Nymphaea alba), ряска горбата (Lemna gibba), бульбокомиш морський
(Bolboschoenus maritimus), кушир донський (Ceratophyllum tanaiticum),
кушир підводний (Ceratophyllum submersum), вільха чорна (Alnus glutinosa).
На степових ділянках парку зареєстровані кольраушія пагононосна
(Kohlrauschia prolifera), півники маленькі (Iris pumila), гадюча цибулька
занедбана (Muscari neglectum), цмин піщаний (Helichrysum arenarium) та
ряст ущільнений (Corydalis solida) [3; 5].
Деякі рідкісні види виявлено також на території, суміжній з Нижньодністровським НПП. До таких відносяться плавун щитолистий, який зростає
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на риборозплідних ставках РСК «Придністровець» біля с. Маяки Біляївського району. На степових схилах у районі с. Надлиманське Овідіопольського району зареєстровані півники маленькі, гадюча цибулька занедбана та ковила волосовидна.
Найбільш поширеними з видів, які охороняються на території парку, є
глечики жовті та водяний горіх плаваючий. Останній, за вказівкою місцевих
жителів, з’явився на оз. Біле в 1909–1912 рр. та за короткий час зайняв значні площі [2]. Ці види зростають практично в усіх заплавних озерах, трапляються в заводях уздовж русел річок Дністер, Турунчук та Глибокий Турунчук. Найбільший їх осередок зростання, площа якого вимірюється квадратними кілометрами, зосереджений у північно-східній частині Дністровського лиману.
«Червонокнижний» вид Salvinia natans також є широко розповсюдженим. Зустрічається в заплавних озерах, єриках, каналах з повільною течією
та навіть на заплавних луках у період їх затоплення.
На території Нижньодністровського НПП раритетні види розміщуються
нерівномірно та сконцентровані переважно у водоймах (лимані, озерах,
єриках). Найбагатшим на рідкісні види є оз. Біле – більша частина його
поверхні вкрита реліктовими макрофітами. Серед них до Червоної книги
України [6] включені Salvinia natans, Trара natans, до Червоного списку
Одеської області (2011 р.) занесені Nymphaea alba, Nuphar lutea. Крім того,
тут локалізовані угруповання рослин із Зеленої книги України [1] – Nymphaeeta albae, Nuphareta luteae, Salvinieta natantis, Trapeta natantis.
Спектр факторів, що впливає на чисельність рідкісних рослин, дуже
широкий, але лімітуючими є антропогенні.
Факторами, що обмежують чисельність водних видів (Trара natans,
Aldrovanda vesiculosa), є переважно порушення гідрологічного режиму
внаслідок зарегулювання стоку р. Дністер (обміління, замулення та висихання водойм, різкі коливання рівня води). Також суттєво впливає зміна
хімічних показників води, забруднення, евтрофікація тощо. Наприклад,
альдрованда, один із найбільш вразливих видів рослин парку, чутливо
реагує на хімічне та біологічне забруднення. У місцях постійного пересування моторних човнів відбувається механічне пошкодження рослин гвинтами моторів.
Ключовим фактором для збереження раритетних гідрофільних видів
Нижньодністровського НПП є забезпечення відповідного гідрологічного
режиму шляхом попусків із Дністровського та Дубоссарського водосховищ.
На степових ділянках парку на чисельність рідкісних видів передусім
впливають заліснення та випасання худоби. В останні роки відмічається
поява на степових фрагментах сходів деревних видів, зокрема айланта звича-
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йного. Дане явище представляє загрозу не тільки для видів, які підлягають
охороні, а й загалом для степової рослинності.
Збереження раритетної флори, формацій та середовища їх існування є
одним із пріоритетних напрямків діяльності в Нижньодністровському НПП.
Науковими співробітниками парку постійно ведуться роботи з виявлення
локалітетів рідкісних видів, вивчення їх біології тощо. Результати моніторингу дають можливість регулювати природоохоронні заходи, визначати
оптимальні рекреаційні маршрути, рекреаційне навантаження й організовувати господарську діяльність.
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕПАТРІАЦІЇ
СОССЮРЕЇ РІЗНОКОЛІРНОЇ (SAUSSUREA DISCOLOR) НА
ТЕРИТОРІЇ ЧИВЧИНСЬКИХ ГІР
Дієва охорона рідкісних і зникаючих видів рослин передбачає не лише
пасивні дії, такі як інвентаризація, моніторинг, віднесення до різноманітних
списків, а й активні – вирощування в ботанічних садах, культивування в
умовах in vitro з подальшим досіванням насіння чи перенесенням штучно
розмножених рослин у природні середовища існування. Таке перенесення
рослинного матеріалу часто називають репатріацією або реінтродукцією [1].
При цьому необхідно повертати у збіднені популяції особини, що вирощува-
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лися в умовах якомога ближчих до природних і внаслідок цього мінімально
змінених генетично [3]. Тому доцільно, щоб репатріацією рідкісних видів у
межах певного регіону займалися найближчі за місцем розташування ботанічні сади, причому розмноження раритетних видів необхідно виконувати
на місцевому генетичному матеріалі (насінням чи вегетативно) [2].
Національний природний парк «Черемоський» розташований на території Путильського району Чернівецької області у
верхів’ях Білого Черемошу. Основним
«ядром» території парку є гірські хребти
Чорний Діл, Жупани, Яровиця-Томнатик.
Враховуючи відсутність у НПП «Черемоський» власного розсадника, найближчою установою, де наявні всі можливості
для здійснення робіт по вирощуванню посадкового рослинного матеріалу та кваліфіковані працівники, є ботанічний сад
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
Цікавими та перспективними не тільки з наукової, але і практичної точки зору, є заходи по репатріації виду, який занесений до третього видання Червоної
книги України [4] – соссюреї різноколірної (Saussurea discolor (Willd.) DC.) на теСоссюрея різноколірна з Чивриторії Чивчинських гір (рисунок). Відочинських гір (скельні відслонеме лише одне місцезростання цього виду
ння, г. Великий Камінь, хр. Чорв межах НПП «Черемоський» – г. Велиний Діл, Перкалабське прирокий Камінь (хр. Чорний Діл) [5].
доохоронне науково-дослідне
У цьому напрямку в національному
відділення НПП «Черемоський»). Фото В. В. Буджака.
парку проведена певна робота. Так, у
2012 р. заключено угоду про співробітництво й організацію взаємовідносин між НПП «Черемоський», Інститутом
клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Чернівецьким
національним університетом ім. Юрія Федьковича (ЧНУ), відповідно до якої
сторони зобов’язуються діяти спільно для досягнення позитивних результатів
відповідно до завдань по темі: «Розробка та впровадження технологій збереження та відтворення рідкісних та зникаючих видів рослин на території
НПП «Черемоський» із застосуванням біотехнологічних методів».
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Доцільність створення банку рідкісних і зникаючих видів рослин у
НПП «Черемоський» погодила науково-технічна рада установи, що відбулася на початку 2013 р.
Заходи щодо репатріації соссюреї різноколірної на території Чивчинських гір можуть бути здійснені в такій послідовності:
• збір на основі відповідного дозволу генетичного матеріалу з території
НПП «Черемоський» та введення їх в асептичну культуру in vitro для
мікроклонального розмноження – отримаємо генетично-ідентичні форми, що сприятиме збереженню генетично-однорідного посадкового
матеріалу (проте, такий тип розмноження потребує конкретизації для
кожного окремого виду через особливості його генотипу);
• перенесення стерильної культури у ґрунт після мікроклонального розмноження та дорощування посадкового матеріалу можливо проводити
на базі ботанічного саду ЧНУ (проблемним на цьому етапі є підбір
умов пророщення, оскільки велика частина посадкового матеріалу при
перенесені зі стерильних умов гине);
• реконструкцію пошкоджених популяцій соссюреї різноколірної на
території НПП «Черемоський» можливо здійснити силами співробітників парку;
• визначення місць, придатних для репатріації виду в межах Чивчинських гір, може проводитися фахівцями кафедри ботаніки та охорони
природи ЧНУ спільно з науковими працівниками НПП «Черемоський»
та НПП «Верховинський», що розташований на сусідній території Верховинського району Івано-Франківської області та прилягає до західних меж НПП «Черемоський»;
• висадження дорощеного посадкового матеріалу в типових і придатних
місцях на території Чивчинських гір;
• охорона та моніторинг реінтродукованих і відреконструйованих популяцій соссюреї різноколірної.
Співпраця між переліченими вище установами та втілення природоохоронних заходів на практиці по репатріації соссюреї різноколірної дозволять не тільки ефективно протидіяти зменшенню чисельності сучасної
популяції виду, але і значно розширити його межі поширення на території
Чивчинських гір.
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РАРИТЕТНА ФЛОРА ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ОСТРОВІВ
ВЕЛИКІ ТА МАЛІ КУЧУГУРИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ)
Група островів Великі та Малі Кучугури сформувалася на затопленій
лівобережній дніпровській заплаві в районі впадіння у Дніпро р. Конки.
Острови – це залишки великих піщаних арен, які знаходилися в широкій заплаві між Дніпром і Конкою. До затоплення водами Каховського водосховища масив представляв собою поодинокі високі кучугури висотою до 6–7 м з
обривистими схилами. Середні ділянки були оточені м’яко хвилястими
пісками. Після заповнення водосховища вода зайшла в понижені місця і
котловани, де утворилися замкнуті або пов’язані з основним плесом водойми, а піщаний масив розбився на систему островів. Основу сучасної острівної групи складають Великі Кучугури – абсолютно заповідна зона національного природного парку «Великий Луг». Це видовжений з півночі на південь на 5 км острівний масив завширшки 2,5–3 км. Тут налічують 13 островів площею від 2 до 90 га, оточених обширними мілководними плесами.
Згідно геоботанічного районування водно-болотні угіддя розташовані в
Європейсько-Азіатській степовій області, Причорноморській степовій провінції, Павлоградському (Сарматському) геоботанічному окрузі, Василівському геоботанічному районі різнотравно-типчаково-ковилових степів.
На підвищених ділянках островів, що не заливаються водою під час
повеней, збереглися популяції рідкісних псамофітних видів, таких як Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz., Tragopogon ucrainicus Artemcz., Achillea ochroleuca Ehrh., Gypsophila paniculata L., а також ендеміків Betula borysthenica Klok., Thymus borysthenicus Klok. et Shost., Centaurea konkae Klok.
Понижені перезволожені ділянки островів заростають лучно-болотною
рослинністю. У тимчасових та постійних внутрішньо-острівних водоймах
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розвивається комплекс комахоїдних видів (Aldrovanda vesiculosa L., Utricularia vulgaris L.). Вони представлені поодинокими екземплярами й угруповань не утворюють.
Водно-болотні угіддя багаті на рідкісні реліктові види рослин: Betula
borysthenica Klok., Trapa natans L., Salvinia natans L., Aldrovanda vesiculosa
L., Utricularia vulgaris L. – занесені до Червоної книги України [2]; Trapa
natans L., Salvinia natans L., Aldrovanda vesiculosa L. – занесені в Додаток І
до Бернської конвенції. До Європейського червоного списку, крім Betula
borysthenica, занесені Tragopogon ucrainicus Artemcz. (також охороняється
Бернською конвенцією), Senecio borysthenicus (DC.) Andrz., Thymus borysthenicus Klok. et Shost., Allyssum savranicum Andrz. На мілководних ділянках
водойм добре представлені рідкісні для України реліктові водні угруповання із Зеленої книги України [1] Nymphaeeta albae, Salvinieta natantis,
Nuphareta luteae, Trapeta natantis. Заплавні водойми заростають угрупованнями рослин із плаваючими листками – Nuphar lutea (L.) Smith., Nymphaea
alba L., Trapa natans L. Серед регіонально-рідкісних видів Запорізької області на островах зростає Agropyron dasyanthum Ledeb., Jurinea salicifolia
Grun., Allium savranicum Besser., Butomus umbellatus L., Iris pseudacorus L.,
Viola lavrenkoana Klok.
Природна рослинність угідь представлена п’ятьма основними комплексами: водний (переважає за площею), водно-болотний, лучний, степовий,
деревно-чагарниковий. Лучний і степовий комплекси представлені, переважно, їх псамофітними модифікаціями.
Пониження між островами заростають угрупованнями повітряно-водних
рослин з домінуванням Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., який утворює суцільну смугу, що облямовує острови, міжострівні протоки та заплавні водойми. Звичні для таких заростей угруповання Glyceria maxima
(C. Hartm.) Holmb., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – надзвичайно рідкісні
для цих водно-болотних угідь і трапляються лише з мористого краю
масиву. Заплавні водойми заростають угрупованнями рослин із плаваючими листками – Nuphar lutea (L.) Smith та Trapa natans L. В ізольованих
водоймах плавнів розвиваються угруповання вільно плаваючих рослин –
Salvinia natans L, Hydrocharis morsus-ranae L., Lemna minor L. та Ceratophyllum submersum L.
Відкриті мілководні акваторії водосховища заростають розрідженими
плямами Potamogeton perfoliatus L. і P. natans L. На прибережних мілководдях водосховища трапляються спільні ценози Najas marina L та Caulinia minor (All.) Coss. et Germ., поширені угруповання Ceratophyllum submersum L.
Водно-болотні угіддя відзначаються багатством раритетних видів, які формують угрупування. Серед них Aldrovanda vesiculosa L., Salvinia natans L.,
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Utricularia vulgaris L. До Червоного списку макрофітів України занесені
звичайні тут Nuphar lutea (L.) Smith, Nymphaea alba L., Trapa natans L.
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МОХОПОДІБНІ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ГАРЯЧИЙ УРБАН» (м. ЧЕРНІВЦІ)
Ландшафтний заказник місцевого значення «Гарячий Урбан» розташований на правому березі р. Прут на схилах північно-східної експозиції
крутизною 15° і займає площу 108,0 га. Тут збереглися рештки умовно корінних букових насаджень класу Querco-Fagetea, представлені угрупованнями асоціацій Carici pilosae-Fagetum, Chaerophylli temuli-Aceretum platanoidis. У складі насаджень трапляються також дуб, граб, клен, липа, робінія
біла, ясен. Окремі дуби сягають віку до 400 років [1].
За даними наших досліджень, до складу бріофлори ландшафтного заказника «Гарячий Урбан» входять 35 видів із 26 родів, 16 родин, 9 порядків,
4 класів і 2 відділів. Найчисельнішими за кількістю видів та родів виявилися родини Brachytheciaceae Schimp., Hypnaceae Schimp. і Amblystegiaceae
Kindb. (таблиця), що в цілому є типовим для бріофлори букових насаджень [2; 3].
Таксономічний склад мохоподібних ландшафтного заказника «Гарячий Урбан»
Родина
1

Рід

2
Відділ Marchantiophyta
Клас Marchantiopsida
Порядок Marchantiales
Marchantiaceae (Bisch.) Lindley
Marchantia L.

Кількість
видів
3

1
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Закінчення таблиці

1

2
3
Клас Jungermanniopsida
Порядок Radulales
Radulaceae (Dumort.) Müll. Frib. Radula L.
1
Порядок Jungermnniales
Geocalycaceae Klinggr.
Lophocolea (Dum.) Dum.
1
Відділ Bryophyta
Клас Polytrichopsida
Порядок Polytrichales
Polytrichaceae Schwaegr.
Atrichum P.Beauv.
1
Клас Bryopsida
Порядок Funariales
Funariaceae Schwaegr.
Funaria Hedw.
1
Порядок Dicranales
Fissidentaceae Schimp.
Fissidens Hedw.
1
Порядок Orthotrichales
Orthotrichaceae Arn.
Orthotrichum Hedw.
1
Порядок Bryales
Plagiomniaceae T. Kop.
Plagiomnium T. Kop.
2
Порядок Hypnales
Amblystegiaceae Kindb.
Amblystegium Kindb.
3
Campyliadelphus (Kindb.) R. S. Chopra
1
Hygroamblystegium Loeske
1
Anomodontaceae Kindb.
Anomodon Hook. & Taylor
1
Brachytheciaceae Schimp.
Brachythecium Schimp.
3
Brachytheciastrum Ignatov & Huttunen
1
Cirriphyllum Grout
1
Homalothecium Schimp.
2
Oxyrrhynchium (Schimp.) Warnst.
1
Hypnaceae Schimp.
Campylophyllum (Schimp.) Fleisch.
1
Homomallium (Schimp.) Loeske
1
Pylaisia Schimp., nom. cons.
1
Taxiphyllum Fleisch.
1
Leskeaceae Schimp.
Leskea Hedw.
1
Pseudoleskeella Kindb.
1
Neckeraceae Schimp.
Homalia Brid.
1
Plagiotheciaceae Fleisch.
Plagiothecium Schimp.
4
Pylaisiadelphaceae Goffinet &
Platygyrium Schimp., nom. cons.
1
W. R. Buck
Разом: родин – 16
родів – 26
видів – 35
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Домінуючими родами виявилися Plagiothecium Schimp., Amblystegium
Kindb. та Brachythecium Schimp.
На території заказника мохоподібні зростають на різних субстратах. При
цьому 11 видів відносяться до епігейних мохів. Ці мохи займають досить
невеликі за площею ділянки, трапляючись окремими куртинами чи килимками, адже їх розвитку перешкоджає потужний шар листового опаду, який
у буковому насадженні розкладається дуже повільно. Вони ростуть на звільненому від листового опаду ґрунті, а також на ґрунті уздовж потоків та
біля основи стовбурів дерев. З виявлених 8 видів є епіфітами, 5 – епіксилами, а решта віднесені до полісубстратних мохів.
За вимогливістю до зволоженості субстрату мохоподібні досліджуваного
заказника поділені на 4 типи гідроморф. Домінують мезофіти (18 видів), які
ростуть переважно як епіксили чи епігейні мохи, рідше оселяються в нижній
частині стовбурів та на виступаючих коренях дерев. За формами росту [3]
серед мезофітних мохоподібних домінують плоскокилимові форми (12 видів); форма росту 6 видів – слабогалузисте плетиво. До гігромезофітів віднесені Marchantia polymorpha L., Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. та Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop., які оселяються на оголених ділянках
ґрунту біля струмків. До ксеромезофітів віднесено 7 видів мохоподібних. На
досліджуваній території вони оселяються на оголених ділянках ґрунту, в
нижній та іноді в середній частині стовбура дерев. За формами росту серед
них домінують плоскокилимові мохи (5 видів).
З виявлених 7 видів мохоподібних є мезоксерофітами. В умовах заказника «Гарячий Урбан» вони зростають переважно на стовбурах дерев, а також на вкритих нанесеним дрібноземом бетонних блоках чи оголеному ґрунті. За формами росту більшість є плоскокилимовими (6 видів); у вигляді
справжньої подушки зростає Orthotrichum striatum Hedw., який оселяється в
середній частині стовбурів дерев. Домінування серед представників бріофлори ландшафтного заказника «Гарячий Урбан» плоскокилимових форм дозволяє мохоподібним займати різні екотопи, отримуючи основну частину вологи за рахунок тісного прилягання до поверхні субстрату.
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Національний природний парк «Подільські Товтри»

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ҐРУНТІВ НА ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ
ВИДІВ РОДУ СОСНА (PINUS) НА ТЕРИТОРІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
Як у лісорозведенні, так і в агрономії велике значення для росту лісових
насаджень має будова ґрунту. Від будови залежить водний і повітряний
режим ґрунту, інтенсивність біологічних процесів, газообмін між ґрунтом й
атмосферою.
Відомо, що будова ґрунту – це результат її генезису, поступового розвитку з материнської породи, яка диференціюється на горизонти у процесі
ґрунтоутворення. Для кожного типу ґрунту характерний профіль ґрунту.
Знаючи цю закономірність можна визначити специфіку ґрунту та можливість його використання під ті чи інші культури.
Співвідношення обсягів, займаних твердою фазою ґрунту і різними видами пор називається будовою або складом орного шару. Будова ґрунту
залежить від розташування ґрунтових грудок і частинок, від механічного
складу, структури, часу та способів обробітку ґрунту, а також від розвитку
кореневих систем рослин і діяльності ґрунтової фауни [1].
В умовах цілини (покладу), в лісі, у ґрунті не використовуваному в сільськогосподарському виробництві, відсутній основний фактор, що впливає на
його щільність – механічна обробка. Цикл перетворення елементів у цих умовах не супроводжується їх вилученням, як це відбувається при обробленні польових культур. У природних умовах ґрунт є замкнутою термодинамічною урівноваженою системою. На щільність ґрунту впливає низка факторів: волога,
діяльність тварин, температура, атмосферний тиск. Такі явища, як замерзання
і розмерзання вологи, нагрівання й охолодження, ріст коренів, створюють значний розклинюючий тиск, здатний викликати деформації структури ґрунту.
Щільність ґрунту (об’ємна маса) – показник, який широко використовують у землеробстві при оцінці якості ґрунту. Вперше досить детально щільність ґрунтів була описана академіком УААН В. В. Медведєвим у 2004 р.
Ним з використанням обширного експериментального матеріалу переконливо показано, що будова ґрунту впливає на процеси, які відбуваються у
ньому, на ріст і розвиток коренів дерев [2].
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На території Національного природного парку «Подільські Товтри»
подібні дослідження не проводилися, тому нашим завданням було виявити
особливості щільності та вологості ґрунту, оскільки спостерігаються негативні тенденції змін у штучних фітоценозах за участю видів роду Сосна (Pinus L.) [3].
Для визначення будови ґрунту були взяті зразки з непошкодженим складанням за допомогою спеціальних циліндрів. Після визначення маси абсолютно сухого ґрунту у зразку (з урахуванням поправки на вологість) й об’єму зразка, визначали об’ємну масу ґрунту, для чого масу абсолютно сухого
ґрунту ділили на об’єм відібраних зразків.
Вміст вологи у ґрунті визначали термостатно-ваговим методом. Бюкси
із ґрунтом зважували лабораторною вагою, а потім висушували в термостаті при температурі 105 °С до постійної маси (перший раз – 6 год., другий –
2 год.). За різницею між масою вологого та сухого ґрунту визначали кількість води, яка міститься у ґрунті до сушки і випарувалася у процесі висушування.
Будова ґрунту визначає водно-фізичні властивості й умови росту рослин. Вона формує середовище, в якому зосереджені вода, повітря, рослинні
залишки, мікроорганізми і коріння рослин. Рослини однаковою мірою негативно реагують на надмірне розпушення й ущільнення ґрунту. У дуже ущільненому ґрунті затрудняється ріст коренів, погіршується постачання до
них води і повітря. Надмірне розпушення ґрунту збільшує випаровування
ґрунтової вологи, підсилює розкладання органічних залишків і вимивання
утворених при цьому рухомих поживних речовин у глибокі шари.
Грунт вважається пухким, якщо щільність гумусового горизонту дорівнює 0,90–0,96 г/см3; нормальним, якщо щільність дорівнює 0, 96–1,15 г/см3;
ущільненим – 1,15–1,25 г/см3; сильно ущільненим і вимагає розпушування –
більше 1,25 г/см3.
За нашими дослідженнями (таблиця), ґрунт на трьох ділянках є ущільненим, що свідчить про те, що життєві процеси проходять повільніше.
Будова ґрунту на постійних пробних площах у Національному природному
парку «Подільські Товтри»
Постійна
пробна
площа
№2
№3
№5

Об’єм
циліндра,
см3
71,2152
71,2152
71,2152

Вага
ґрунту, г

Вологість
ґрунту, %

Кількість
вологи, г

91,3
113,4
105,6

17,1
14,9
10,2

15,6
16,9
10,7

Вага
сухого
ґрунту, г
75,6
96,4
94,7

Щільність
ґрунту, г/см3
1,06
1,35
1,33
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Візуально оцінювали життєвий стан звичайної сосни (Pinus sylvestris L.)
за 3-бальною шкалою: нормальний (3), ослаблений (2) і пошкоджений (1).
Лісові культури віком 28–32 роки, складу 10Сз і 8Сз2Дз, висотою 8–11 м,
діаметром 8–14 см, повнота 0,8–0,9, схил південної екпозиції до 35°. Виявлено масове всихання насаджень. Насадження на постійній пробній площі
(ППП) № 2 можна віднести до пошкодженого стану (зі 100 дерев сухих
виявили 69), на ППП № 3 – так само до пошкодженого (зі 100 – 63 сухих),
на ППП № 5 – до ослабленого (зі 100 – 46 сухих).
Висновки. На життєстійкість звичайної сосни на схилах Дністра впливає щільність ґрунту, оскільки, за нашими дослідженнями, ґрунт тут є ущільненим. А в такому ґрунті затруднюється ріст коренів, погіршується постачання до них води і повітря, що є одним із факторів всихання сосни. Умови
Хмельницького Придністер’я, в тому числі й на території НПП «Подільські
Товтри», в яких зростають види роду Сосна, є несприятливими для цих
рослин.
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СТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ
КОПИТНЯКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (ASARUM EUROPAEUM) В
ДЕЯКИХ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗАХ
ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ (СУМСЬКА ОБЛАСТЬ)
Лісові фітоценози північного сходу України є важливими осередками фіторізноманіття. У них зростає ряд видів, яким притаманні декоративні властивості. До їх числа належить копитняк європейський (Asarum europaeum (L.)) –
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багаторічна трав’яна, зимово-зелена рослина. Його використовують у садах
і парках для створення фітоценокомпозицій переважно в затінених місцях,
де не можуть рости інші види [3].
У межах північного сходу України копитняк європейський досить часто
представлений у складі таких фітоценозів, як Querceto (roboris) – Tilieto
(cordatae) – Aceretum (platanoiditi) stellariosum (holosteae), Fraxinetum (excelsioris) caricosum (pilosae) та Tilieto (cordatae) – Acereto (platanoiditis) – Quercetum (roboris) stellariosum (holosteae). З метою з’ясування особливостей і
закономірностей росту копитняка європейського в різноманітних лісових
угрупованнях і, на цій основі, визначення можливості його використання
для створення фітоценокомпозицій, було вивчено стан популяцій цього
виду у трьох зазначених угрупованнях.
Дослідження копитняка європейського базувалося на використанні класичних методик комплексного популяційного аналізу [2]. У якості облікових
одиниць виступали рамети – рослини, що утворились у процесі вегетативного
розмноження. У ценопопуляцій копитняка європейського враховували наступні ознаки: щільність рослин на одиниці площі, онтогенетичну та віталітетну
структуру. Дослідження онтогенетичної структури супроводжувалось оцінкою співвідношення у складі ценопопуляцій рослин наступних онтогенетичних станів: проростків, ювенільних, імматурних, віргінільних, генеративних та сенільних. Відповідно до методики віталітетного аналізу [1], була визначена належність раметів копитняка європейського до одного із трьох класів
життєвості: високого (клас «а»), проміжного (клас «b») та низького (клас «с»).
Залежно від представленості рослин зазначених трьох класів, ценопопуляції
характеризувались як процвітаючі, врівноважені чи депресивні.
В угрупованні Tilieto – Acereto – Quercetum stellariosum щільність раметів
копитняка європейського становить 21,3±0,92 шт./м2. У цьому фітоценозі в
ценопопуляції виду наявні рослини всіх онтогенетичних станів. Серед них
переважає (38,1 %) частка раметів генеративного онтогенетичного стану. За
результатами застосування віталітетного аналізу встановлено, що у цьому
угрупованні серед раметів копитняка європейського домінують (49 %) рослини проміжної життєвості (класу «b»), а сама ценопопуляція належить до
категорії процвітаючих (індекс якості Q=0,43).
В угруповані Querceto – Tilieto – Aceretum stellariosum представлені ценопопуляції копитняка європейського зі щільністю 17,1±0,84 шт./м2. Їх онтогенетичні спектри є повними за представленістю рослин різних онтогенетичних
станів та з чітко вираженою лівосторонністю при переважанні (39,1 %) імматурних раметів. У складі ценопопуляцій набільшу частку (48 %) становлять
рослини низької життєвості (класу «с»), а сама ценопопуляція є врівноваженою (Q=0,26).
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В угрупованні Fraxinetum caricosum зростають ценопопуляції копитняка європейського, для яких характерна низька щільність рослин
(9,6±0,23 шт./м2). Їх онтогенетичні спектри є неповними за представленістю
рослин різних онтогенетичних станів і центрованими: домінують (37,7 %)
генеративні рамети. Ценопопуляція копитняка європейського з цього угруповання є депресивною (Q=0,16): в ній частка рослин найнижчого класу
життєвості сягає 70 %.
Отже, вважаємо за можливе регламентоване вилучення раметів копитняка європейського з угруповання Tilieto – Acereto – Quercetum stellariosum з
метою подальшого створення фітоценокомпозицій на рекреаційних ділянках
територій та об’єктів природно заповідного фонду північно-східної України.
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ТОВСТЯНКА ЗВИЧАЙНА (PINGUICULA VULGARIS) –
«ЧЕРВОНОКНИЖНИЙ» ГЕТЕРОТРОФНИЙ ГЕЛОФІТ
УРОЧИЩА «КЕМПА» (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Останнім часом все більшої актуальності набуває проблема охорони й
раціонального використання представників рослинного світу. Збереження
рідкісних і зникаючих видів рослин на сьогодні залишається актуальним
аспектом охорони біорізноманіття [2]. У зв’язку з цим виникає необхідність вивчення популяцій рідкісних видів рослин, яким загрожує зникнення. До них належить товстянка звичайна (Pinguicula vulgaris L.) (родина Lentibulariaceae). Це рідкісний гемікриптофіт, комахоїдний вид, висотою до 20 см. Листки у прикореневій розетці, довгасто-еліптичні, зверху вкриті клейкими залозками (рисунок). Квітконосне стебло безлисте, з
однією квіткою. Віночок синювато-фіолетовий, шпорка шилоподібна. Цвіте
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в червні–серпні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням,
яке дуже дрібне і розноситься вітром [3].
На сьогодні відомості щодо
біологічних і екологічних особливостей стану популяцій виду
є фрагментарними. Тому метою
нашої роботи було проведення
популяційних досліджень, вивчення рослинних угруповань за
участю товстянки звичайної в
межах території блюдцеподібного урочища «Кемпа» поблизу
заказника місцевого значення
«Кемпа» (околиці с. Смільно
Бродівського району Львівської
Комахоїдний вид товстянка звичайна.
області) площею 10 га. Дослідження проводилися в осінній період 2013 р. маршрутно-пошуковим методом із фотографуванням та складанням геоботанічних описів [1].
Популяція товстянки звичайної локального характеру, невеликa за
площею (до 200 м2), малочисельна, близько 7–19 особин, росте групами
4–10 рослин на кв. м. Вид входить до складу формації Phragmitetum
australis, яка утворює асоціацію Phragmites australis + Carex flava. Проективне покриття рослинного покриву 55 %. До складу деревостану входить
Salix aurita L. проективне покриття якої становить менше 1 %. До складу
травостою асоціації входять наступні види: Schoenus ferrugineus L., Eupatorium cannabinum L., Mentha arvensis L. (10 %), Potentilla erectae (L.)
Rausch., Molinia caerulea (L.) Mocneh., Carex flava L. проективне покриття
яких становить менше 5 %, 1 %.
Отримані результати показують, що популяції товстянки звичайної
нечисленні. На даний час причиною зміни чисельності є антропогенний
вплив – осушення боліт, загроза потепління клімату та лісогосподарська
діяльність людини. Тому необхідно постійно проводити моніторинг за
станом популяцій, регулювати антропогенний вплив. Здійснення системного моніторингу за станом ценопопуляцій дасть можливість встановити
адаптивну здатність і ступінь стійкості видів, визначити фактори, які
впливають на динаміку чисельності та структуру популяцій, з метою їх
ефективного збереження.
Автори висловлюють щиру вдячність провідному науковому співробітнику національного природного парку «Північне Поділля» В. М. Баточенко за сприяння у проведенні досліджень.
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РАРИТЕТНА ФЛОРА ХОТИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
Характеристика раритетної флори передбачає аналіз представленості в її
складі таксонів, занесених до природоохоронних списків різного рівня –
міжнародних, національних, регіональних, а також наявності рідкісних,
зникаючих, реліктових, ендемічних видів, які разом складають раритетний
фітогенофонд і наводяться у вигляді переліків видів та синтаксонів [1].
До числа раритетних належать рідкісні, зникаючі й інші види рослин,
які потребують індивідуальної охорони, та у зв’язку з цим занесені до різних природоохоронних списків. Дослідженнями созологічної цінності рослинного покриву Хотинської височини в різні роки займалися З. С. Заєць,
Т. І. Солодкова, С. М. Стойко, З. Н. Горохова, А. Й. Швиденко, І. І. Чорней,
Т. Д. Никирса, В. В. Буджак, А. І. Токарюк [1; 3]. Зі створенням у 2011 р.
національного природного парку «Хотинський» до його вивчення долучилися й наукові співробітники цієї установи. Отже, за результатами опрацювання літературних джерел і матеріалів власних польових досліджень, проведених у 2011–2013 рр., нами складено попередній список видів рослин,
занесених до Червоної книги України [2].
У межах Хотинської височини виявлено 30 представників раритетного
фітогенофонду: Allium ursinum L., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et
Mart., Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm, Ch. blockianus (Pawł.) Klásk.,
Ch. rochelii (Wierzb.) Rothm., Botrychium lunaria L., Pedicularis sceptrumcarolinum L., Pulsatilla grandis Wender., P. patens (L.) Mill. s. l., Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce., C. longifolia (L.) Fritsch., C. rubra (L.) Rich.,
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Neottia nidus-avis (L.) Rich., Cypripedium
calceolus L., Dactylorhiza fuchsi (Druce) Soó, D. majalis (Rchb.) P. F. Hunt et
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Summerhayes s. l., Listera ovata (L.) R. Br., Epipactis helleborine (L.) Crantz,
E. palustris (L.) Crantz, E. purpurata Smith, Platanthera chlorantha (Cust.)
Rchb., Staphylea pinnata L., Lunaria rediviva L., Colchicum autumnale L.,
Gladiolus imbricatus L., Crocus heuffelianus Herb., Utricularia minor L., Atropa
belladonna L. і Sorbus torminalis (L.) Crantz. Найбільше рослин належать до
родини Orchidaceae – 13 (43,3 %) видів, у складі Fabaceae налічується
3 (10,0 %) види, Ranunculaceae й Iridaceae – по 2 (6,7 %). Всі представники
родини Orchidaceae включені до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).
Місцезнаходження більшості із зазначених видів розташовані неподалік
від населених пунктів у зв’язку з чим їх популяції зазнають певного антропогенного впливу. У подальшому для охорони та недопущення зменшення
чисельності цих рослин будуть розроблені відповідні заходи щодо дієвої
охорони їх місцезростань.
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ИТОГИ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ В
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ УФИМСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
Проблема обогащения, сохранения и рационального использования видового разнообразия цветочно-декоративных растений путем интродукции
усиливается и остается весьма актуальной. Однако, с усилением антропогенных изменений природной флоры, становится очевидным, что осуществлять необходимые охранные мероприятия для каждого вида невозможно. Растения, обреченные на уничтожение, в таких случаях должны
быть сохранены вне естественных мест обитания. Одним из путей решения
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данной проблемы является культивирование растений на коллекционных
участках. Благодаря накопленному опыту культуры растений, ботанические
сады являются наиболее подходящими учреждениями для сохранения редких и исчезающих видов. В настоящем сообщении представлены результаты интродукционного изучения на базе Ботанического сада-института
Уфимского научного центра РАН 7 видов луковичных, отнесенных к категории редких и исчезающих.
Мускари голубой (Muscari coeruleum (Losinsk.) Garbari). Включен в
Красную книгу РСФСР под статусом «3-редкий вид» [2]. Встречается на
лугах субальпийского и альпийского поясов центральной части Главного
Кавказского хребта. В Ботанический сад (БС) первые семена были завезены
в 1960 г. из г. Ташкента. Цветки ярко-синие, до 0,5 см в диаметре, по 40–
50 шт. собраны в кисти, длиной 3–4 см. Цветет в мае в течение 12–15 дней.
Успешность интродукции оценена в 6 баллов.
Колхикум осенний (Colchicum autumnale L.). Включен в Красную
книгу РСФСР под статусом «2-уязвимый вид» [2]. Растет на сырых лугах и
лесных полянах в теплоумеренной зоне Европы, от Англии и Западной
Франции до Карпат и Латвии. В БС завезен луковицами в 1961 г. с Украины
и в 1966 г. из Германии. Высота растения 15–20 см. Клубнелуковица 5–6 см
длиной, 3 см в диаметре. Чешуи кожистые, темно-коричневые. Листьев 3–4,
они плоские, зеленые, широколанцетные. Цветков 2–4, они лилово-розовые,
равномерно окрашенные, 3–5 см в диаметре. Цветение с первой декады сентября до конца месяца, 24–30 дней. Весенняя вегетация в апреле–мае. Засухоустойчив. 5 баллов.
Крокус прекрасный (Crocus speciosus Bieb.). Включен в Красную книгу РСФСР под статусом «2-уязвимый вид» с дизъюнктивным ареалом [2].
Растет на опушках в лесах, на высокогорных плато на Балканах, в Малой
Азии, Иране, в Крыму и на Кавказе. В БС завезен семенами в 1967 г. из
г. Кострома. Клубнелуковица шаровидная, несколько сплюснутая, диаметром до 1,5–2 см, одетая перепончатыми чешуями. Листья до 30 см длиной,
развиваются весной. Цветки крупные, с приятным ароматом, до 7 см в
диаметре, сиренево-фиолетовые, с пурпурными продольными жилками,
наружные доли при основании пурпурные, пыльники желтые, столбики
ярко-оранжевые. Цветет осенью, около 30 дней. 5 баллов.
Крокус весенний (C. vernus (L.) Hill). Занесен в «Красную книгу СССР»
под статусом сокращающийся в численности вид [3]. Растет в Пиренеях и
Альпах. Растения высотой 15–17 см, клубнелуковица сплюснутая, оболочки
сетчатые. Листья темно-зеленые, с серебристо-белой продольной полоской.
Цветки в количестве 1–2, колокольчато-воронковидные, в диаметре до 5 см,
с длинной трубкой. Три наружные доли околоцветника больше трех внутре-
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нних, они лиловые, белые, иногда полосатые. Зев опушен, пыльники лимонно-желтые. Цветет в апреле–мае, 20–25 дней. 5 баллов.
Гладиолус тонкий (Gladiolus tenuis Bieb.). Встречается в Средней Азии
и России – в центральных и южных областях европейской части, Предкавказье. Охраняемый редкий вид, включен в Красную книгу Республики Башкортостан (РБ) под статусом «3-редкий вид» [1]. Произрастает на пойменных, суходольных сырых и заболоченных лугах, нередко на залежах. В БС
завезен луковицами в 1964 г. из Зилаирского района РБ. Многолетнее травянистое растение 30–70 см высотой. Клубнелуковица шаровидная, 1–1,5 см
в диаметре. Стебли прямостоячие, тонкие. Цветки розово-фиолетовые,
зигоморфные, сидячие, в соцветии обычно в числе 3–8. Околоцветник 2,5–
3,5 см длиной. Цветет в мае–июле, 10–25 дней. Продолжительность цветения одного цветка 3–4 дня. Семена созревают в июле–августе. Коробочка
8–10 см длиной, обратнояйцевидная. Семена овальные. 6 баллов.
Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.).
Растет в степях, лесостепях и полупустынях. Встречается от Верхней Волги
до Восточного Закавказья, от Западной Украины до Западной Сибири, в
Средней Азии. Включен в Красную книгу РБ под статусом «3-редкий
вид» [1]. В БС завезен семенами в 1971 г. из Аургазинского района РБ.
Многолетнее луковичное растение 20–40 см высотой. Луковица яйцевидная, с темно-бурыми кожистыми чешуями. Листья в числе 2–3, ланцетные.
Длина цветоноса достигает 18–20 см. Цветки одиночные, колокольчатые,
3–5 см в длину, желтые, более или менее заостренные. Наружные – уже
внутренних, снаружи серовато-сиреневые. Зацветает в первой декаде мая.
Продолжительность цветения 8–9 дней. Коробочка округло-яйцевидная, на
верхушке с острием. Семена не завязываются. Размножается луковицами.
Зимостоек. 5 баллов.
Тюльпан поникающий (T. patens Agardh ex Schult. et Schult. fil.).
Растет в степях, на каменистых склонах, на солонцах в европейской части
бывшего СССР и Западной Сибири. Охраняемый редкий вид, включен в
Красную книгу РБ под статусом «2-уязвимый вид». В БС завезен луковицами в 2003 г. из Мелеузовского района РБ. Многолетнее луковичное
растение 10–25 см высотой. Луковица яйцевидная, покровные чешуи луковиц с внутренней стороны прижато-щетинистые. Листьев обычно 2, ланцетные. Цветок одиночный, перед распусканием поникающий, позже прямостоячий. Листочки околоцветника 15–35 мм длиной, беловато-сиреневые, в основании желтые, наружные – уже внутренних. Цветет в апреле–
мае. Продолжительность цветения 6–8 дней. Коробочка округло-яйцевидная, с острием. Семена не завязываются. Размножается луковицами. Зимостоек. 5 баллов.
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Все изученные виды перспективны для широкого использования в озеленении на территории Башкирии.
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РІДКІСНІ ВИДИ СУДИННИХ РОСЛИН
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ВЕРХОВИНСЬКИЙ» ТА ЇХ ОХОРОНА
До числа найцікавіших та найбагатших у флористичному відношенні
районів Українських Карпат належать Чивчино-Гринявські гори, де створений Національний природний парк «Верховинський» (Указ Президента
України від 22 січня 2010 р., № 58/2010) загальною площею 12022,9 га. З
адміністративної точки зору – це Верховинський район Івано-Франківської
області (верхів’я Білого і Чорного Черемошів) – найбільш віддалена і важкодоступна частина Українських Карпат.
Чивчинські гори, в межах яких знаходиться значна територія НПП «Верховинський», є північно-західною частиною Мармароського кристалічного
масиву. Це єдиний в Українських Карпатах район, де на поверхню виходять
найдавніші метаморфічні утворення, складені доверхньопалеозойськими
вулканогенними, туфогенними й осадочно-метаморфічними породами –
гнейсами, амфіболітами, вапняками.
Своєрідність і різноманіття ландшафтних умов сприяли формуванню
багатого видового складу рослин, серед яких значна частина рідкісних,
ендемічних та реліктових.
За попередніми даними, в НПП «Верховинський» налічується понад 700
видів вищих судинних рослин. У ході польових досліджень, проведених
нами протягом 2012–2013 рр., виявлено 552 види вищих рослин. У складі
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флори представлені різні географічні елементи, але особливий інтерес серед
них становлять ендемічні види. Це ендеміки Східних Карпат, Південних і
Східних Карпат та Загальнокарпатські. У кількісному відношенні переважають
південно-східнокарпатські ендеміки, на другому місці за кількістю видів –
східнокарпатські ендеміки й субендемічні таксони. До найбільш рідкісних в
Українських Карпатах та таких, що в Україні відомі тільки з даного регіону,
належать: Elisanthe zawadskii (Herbich) Klokov, Delphinium elatum L., Heracleum palmatum Baumg, H. carpaticum Porcius, Saussurea porcii Degen, Jovibarba
preissiana (Domin) Omelczuk et Czopik, Aconitum lasiocarpum (Rchb.).
Характерною рисою флори Чивчин є приуроченість цілих флористичних
комплексів до окремих гірських масивів, де зосереджені найбільші площі
карбонатних відслонень, до яких приурочені місцезростання основної
частини раритетних видів території НПП «Верховинський».
Одне з перших місць серед багатих флористичних осередків займає
г. Гнєтєса (1769 м н. р. м.) із прилеглою до неї вершиною – Фатія-Банулуї,
що на самому кордоні з Румунією. Субальпійський пояс виступає тут у вигляді високогірних лук – полонин і піднімається над верхньою межею лісу
смугою понад 300 м. Особливо слід відмітити масивні вапнякові скелі
південніше Гнєтєси. Характерними видами є: Elisanthe zawadskii (Herbich)
Klokov, Delphinium elatum L., Dianthus speciosus Rchb. (це єдине місцезростання виду в Україні), Cirsium heterophylum (L.) Hyll. (єдине місцезнаходження виду в Українських Карпатах), Saussurea porcii Degen, Pulsatilla
scherfelii (Ullep.) Skalicky.
Наступним цікавим флористичним осередком є ур. Прелука, де зростає
низка раритетних видів. Локалітет приурочений до виходів на денну поверхню окремих потужних карбонатних брил на південно-східному схилі
г. Прелука (Перкалабське природоохоронне науково-дослідне відділення
НПП «Верховинський»). Одна з цих брил має вигляд прямовисної стінки
висотою близько 100 м [3].
Серед видів, що тут зростають, перед усім слід відмітити Aster alpinus L.,
який на території України зростає тільки в Карпатах. Локалітет знаходиться
в гірсько-лісовому поясі в межах висот 1150–1200 м н. р. м. – це найвище
місцезростання цього виду на території Українських Карпат.
Разом з A. alpinus тут зростає ще ряд рідкісних видів флори. Серед них
на увагу заслуговує насамперед Elisanthe zawadskii (Herbich) Klokov – вид
занесений до Червоного списку МСОП, Європейського Червоного списку
та Червоної книги України.
Ще одними вартими уваги рослинами в цьому урочищі є Jovibarba hirta (L.) Opiz та Carduus glaucus Baumg, які відносять до видів, що мають
поодинокі місцезнаходження в Українських Карпатах.
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Крім того, тут зростають Corallorihza trifida Chatel., яку вказують лише
для хр. Чорний Діл та Goodyera repens (L.) R. Br. Тут виявлені також такі
«червонокнижні» види, як Lycopodium аnnotinum L., Botrychium lunaria (L.)
Sw., Lilium martagon L., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Traunsteinera globosa (L.) Rcnb., Silene dubia
Herbich з Європейського Червоного списку.
Не менш цікавим у флористичному відношенні є ур. «Каменець». У
літературних джерелах вона значиться як пам’ятка природи місцевого значення «Урочище Мокринів Камінь» [1]. Розташована пам’ятка природи у
кв. 9 Чивчинського лісництва Верховинського ДЛГ і забезпечує охорону
«мальовничої гори з поселенням орлів та місцем зростання ендеміка – деревія східно-карпатського». Тут зростає низка раритетних представників, серед яких заслуговують на увагу наступні види. Ptarmica tenuifolia Schur –
вузькоареальний південно-східнокарпатський ендемічний вид. У Карпатах
трапляється дуже рідко, місцезнаходження відомі в Чорногорі та Чивчинських горах [2]. Занесений до Червоного списку МСОП та Червоної книги
України. Популяція налічує понад 100 різновікових особин. Silene dubia
Herbich – південно-східнокарпатський ендемічний вид, занесений до Європейського Червоного списку.
Крім видів, які підлягають охороні згідно міжнародних критеріїв, на території ур. «Мокринів Камінь» ростуть рослини, занесені до Червоної книги
України: Botrychium lunaria (L.) Swartz., Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.,
Corallorhiza trifida Châtel., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, D. majalis (Rchb.)
P. F. Hunt et Summerhayes, Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, E. helleborine (L.) Crantz, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Listera ovata (L.) R. Br.
Низка видів в урочищі належить до числа рідкісних, ендемічних, реліктових та погранично-ареальних рослин Українських Карпат, які перебувають, або в найблищому майбутньому можуть опинитися на межі вимирання. Зокрема, це Asplenium ruta-muraria L., Cystopteris montana (Lam.) Bernh.
ex Desv., C. sudetica A. Braun et Milde, Gimnocarpium robertianum (Hoffm.)
Newman, Polystichum lonchitis (L.) Roth, Ranunculus carpaticus Herbich, Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC., Euphorbia carpatica Woloszcz., Chrysosplenium alpinum (Schur) Schur, Scabiosa lusida Vill., Melampyrum saxosum
Baumg., Tozzia carpatica Woloszcz., Leucanthemum rotundifolium (Willd.) DC.,
Festuca carpatica F. Dietr., F. saxatilis Schur, Trisetum alpestre (Host) P. Beauv.
Про високу созологічну цінність території НПП «Верховинський» свідчить зростання тут 3 видів з Червоного списку МСОП, 7 – з Європейського
Червоного списку, 4 – з Бернської конвенції, 62 – з Червоної книги України.
Однією з важливих практичних проблем збереження фіторізноманіття в
регіоні, де знаходиться НПП «Верховинський», є масштабні демутаційні про-
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цеси, які супроводжуються заростанням вторинних лук лісовою та чагарниковою рослинністю, що пов’язано із занепадом тваринництва в горах. Це
стосується і ділянок з карбонатними відслоненнями, де зосереджена значна
частина раритетного фіторізноманіття. У зв’язку з цим важливе значення
мають детальні флористичні дослідження, без яких неможливе регіональне
природокористування і створення науково обґрунтованої системи охорони
фітобіоти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Величко М. В., Чорней І. І. Ботанічна характеристика урочища Мокринів Камінь у Чивчинських горах (Українські Карпати) // Запов. справа в Україні. – 2003. – Т. 9, вип. 2. –
С. 16–18.
2. Чопик В. І. Ботаніко-географічна характеристика Чивчино-Гринявських гір в Українських
Карпатах // Укр. бот. журн. – 1969. – Т. 26, № 6. – С. 26–33.
3. Чорней І. І., Буджак В. В. Нове місцезнаходження раритетних видів флори у Чивчинських
горах (Українські Карпати) // Укр. бот. журн. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 53–57.

Начичко В. О.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
nachychko@rambler.ru

ПРО ПИТАННЯ ТАКСОНОМІЇ THYMUS PANNONICUSКОМПЛЕКСУ ФЛОРИ ЗАХОДУ УКРАЇНИ
Thymus pannonicus-комплекс – група таксонів критичного для систематики роду Thymus L. (Lamiaceae), які споріднені з T. pannonicus All. Для
представників цих таксонів характерна значна пластичність морфологічних
ознак, сильно виражений спадковий поліморфізм, явище гінодіеції та гібридизаційні процеси. Все це робить цю групу однією з найбільш проблемних
для таксономії роду.
У флорі заходу України Thymus pannonicus-комплекс представлений
дев’ятьма таксонами, які в різний час розглядалися як види: T. pannonicus
All., T. kosteleckyanus Opiz, T. amictus Klokov, T. austriacus Bernh. ex Rchb.,
T. loevynus Opiz, T. glabrescens Willd., T. marschallianus Willd., T. latifolius
(Besser) Andrz., T. podolicus Klokov & Des.-Shost. Співвідношення між цими
таксонами по-різному трактуються в роботах різних дослідників [4–6; 7–9;
10; 11; 14; 15; 17–21; 23]. Тому, зважаючи на неоднорідність таксономічної
інформації та її розбіжну інтерпретацію (іноді, – доволі некоректну) в сучас-
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них флористичних, фітосозологічних та фітоценологічних роботах, ми вирішили провести таксономічну ревізію Thymus pannonicus-комплексу флори
заходу України. З цієї метою критично опрацьовані літературні джерела,
матеріали одинадцяти гербаріїв України та Польщі, наявні типові зразки та
їх зображення, а також матеріали й результати власних польових досліджень і спостережень.
Усіх представників Thymus pannonicus-комплексу за особливостями будови листків генеративного пагона умовно можна поділити на дві групи. У
рослин першої з цих груп листки в межах одного генеративного пагона не
відрізняються за будовою, а лише за розміром, усі зі слабо вираженим
черешком, еліптичні або довгасто-еліптичні з найбільшою шириною посередині листкової пластинки. Тут об’єднані таксони: T. pannonicus, T. kosteleckyanus, T. amictus, T. marschallianus, T. latifolius і T. podolicus. У представників другої групи листки в межах одного генеративного пагона відрізняються за будовою: листки низової і серединної формацій з чітким черешком, зазвичай, округло-яйцевидні з найбільшою шириною у верхній третині
листкової пластинки; листки верхівкової формації більш-менш сидячі, як
правило, еліптичні з найбільшою шириною посередині листкової пластинки. До цієї групи належать T. austriacus, T. glabrescens і T. loevynus. Представники двох груп відрізняються на рівні плоїдності: перша група об’єднує
диплоїди із хромосомним числом 2n = 28, а друга – тетраплоїди з числами
хромосом 2n = 56, 58. У межах кожної з груп, за характером опушення
рослин, у свою чергу, можна виділити дві підгрупи, що об’єднують відповідно опушених та неопушених представників. Деякі дослідники [4; 5; 19;
20] цю ознаку розглядають як видову діагностичну ознаку, внаслідок чого
ними виділяються пари паралельних видів. Як свідчать наші польові
спостереження, габітуально ідентичні опушені й неопушені форми часто
ростуть поряд в одних і тих же оселищах. При цьому частка опушених
форм значно збільшується у ксерофітних угрупованнях. Уже цей факт
наштовхує на думку, що опушені й неопушені форми є не різними видами,
а екоморфотипами одного і того ж виду. Аналогічний висновок постає і з
результатів експериментальних досліджень, проведених російськими дослідниками [3]. Таким чином, ознака опушення рослин, у цьому випадку, не
може використовуватися для диференціації видів.
Інша ознака, яка часто застосовується для розмежування таксонів
Thymus pannonicus-комплексу, – загальні особливості габітусу рослин, що
створюються особливостями організації пагонової системи. За даними літературних джерел [1–3] та результатами власних спостережень для представників цієї групи характерна значна пластичність у будові пагонових систем,
яка часто зумовлюється екологічними та ценотичними умовами оселища.
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Також спостерігається сезонний диморфізм напівкущика, спричинений
особливостями росту різних типів пагонів. Все це зумовлює сильну мінливість загального габітусу в рослин цієї групи, залежно від умов оселища та
періоду вегетації, і робить непридатним використання цієї ознаки в систематиці.
Зважаючи на наведені вище факти, ми провели порівняння відомих сьогодні типових зразків таксонів у межах кожної з груп диплоїдів і тетраплоїдів. Як свідчать результати порівняння типів диплоїдних таксонів, усіх
їх, враховуючи те, що опушення рослин не є видовою систематичною
ознакою, можна ототожнити з рослиною Serpillum panonnicum III, рисунок
якої наведений у роботі К. Клюзіуса [12]. Цей рисунок прийнятий в якості
лектотипу назви T. pannonicus [13; 22]. Саме її, як найбільш пріоритетну,
необхідно використовувати для позначення згаданої групи диплоїдних
таксонів, відповідно до чинного Міжнародного кодексу номенклатури
водоростей, грибів та рослин (МКН) [16]. Назви ж інших таксонів слід
розглядати як таксономічні синоніми T. pannonicus. Аналогічно, порівнюючи матеріал тетраплоїдних таксонів, приходимо до висновку, що зразки
T. austriacus і T. loevynus відповідають типу T. glabrescens. Остання назва є
пріоритетною і повинна бути прийнята в якості назви виду. Отже, у флорі
заходу України Thymus pannonicus-комплекс представлений двома видами:
T. pannonicus і T. glabrescens.
Невизначеним, однак, залишається таксономічний статус опушених та
неопушених форм у межах цих двох видів. У роботі V. Ciocârlan [11] їм
надається ранг підвидів. Відповідно в межах T. pannonicus розглядаються
підвиди: T. pannonicus subsp. pannonicus (опушені форми) та T. pannonicus
subsp. auctus (Lyka) Soó (неопушені форми), в межах T. glabrescens –
T. glabrescens subsp. pilosus (Opiz) Soó (опушені форми) та T. glabrescens
subsp. glabrescens (неопушені форми). Втім поняття підвиду в межах виду
передбачає певну ізольованість особин, що становлять різні підвиди: найчастіше просторову, рідше – симпатричну або просторову і симпатричну. У
випадку паралельних форм у межах T. pannonicus та T. glabrescens спостерігається перекриття або повне співпадання їх ареалів [20], вони зазвичай
ростуть разом в одних і тих же оселищах. Це свідчить про відсутність
просторової ізоляції між цими формами. Результати експериментальних
досліджень, наведені в літературних джерелах [3], підтверджують також те,
що опушені й неопушені форми в межах кожного із двох згаданих видів
вільно схрещуються між собою і, таким чином, не ізольовані симпатрично.
Тому надання їм таксономічного рангу підвиду, очевидно, є неправильним.
Також неправильними, згідно з МКН, є номенклатурні комбінації, які
V. Ciocârlan пропонує для позначення цих підвидів. У деяких сучасних євро-
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пейських флорах [10; 23] паралельні форми в межах T. pannonicus та
T. glabrescens розглядаються як різновидності: T. pannonicus var. pannonicus
(опушені форми) і T. pannonicus var. latifolius (Besser) Jalas (неопушені форми) та T. glabrescens var. pilosus (Opiz) Căp (опушені форми) і T. glabrescens
var. glabrescens (неопушені форми). Такий підхід є більш виправданим. Однак ми вважаємо, що опушеним і неопушеним рослинам згаданих видів
потрібно надавати ще нижчий таксономічний ранг, – ранг форми.
Між представниками T. pannonicus і T. glabrescens можлива гібридизація. Її результатом є поява гібридів із проміжним комплексом ознак, що
стирають чіткі межі між двома батьківськими видами. Такі гібриди описані
як нотовид T. × sparsipilus Borbás. У гербарних колекціях є дуже мало матеріалу цього нототаксону. Можливо, частково це зумовлено тим, що його
важко відрізнити від батьківських видів, і зразки при визначенні інтуїтивно
відносяться до одного з них. Також гібридизація між видами, що відрізняються за плоїдністю, загалом, відбувається важко. Тому, вірогідно, гібриди
T. × sparsipilus у природі трапляються не часто.
Таким чином, ми вважаємо, що у флорі заходу України Thymus pannonicus-комплекс представлений двома видами: T. pannonicus і T. glabrescens,
які чітко відрізняються за числом хромосом; на рівні морфологічних ознак
вони характеризуються відмінностями в будові листків. У межах цих двох
видів наявні опушені й неопушені паралельні форми, яким, вірогідно, слід
надавати таксономічний ранг форми.
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ВІКОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ
ТИРЛИЧА КРАПЧАСТОГО (GENTIANA PUNCTATA)
ЧОРНОГІРСЬКОГО ТА МАРМАРОСЬКОГО МАСИВІВ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Тирлич крапчастий (Gentiana punctata L.) включений до Червоної книги України [1] як вразливий вид. Вивчення вікової структури його популяцій проводилося нами в Чорногірському (Бребенещанська, Говерлянська та Туркульська популяції) та Мармароському (Мармароська популяція) масивах.

Рослинний світ

81

Бребенещанська популяція (близько 1900 м н. р. м.) тирлича крапчастого характеризується переважанням у віковому спектрі генеративних
особин (43,3 %). Домінування генеративних рослин та достатня кількість
молодих рослин свідчить про переважання генеративного способу самопідтримання популяції (щільність 2,3 ос./м²). Популяція нормальна повночленна.
Мармароська популяція (близько 1920 м н. р. м.) тирлича крапчастого
також характеризується переважанням у віковому спектрі генеративних
особин (46,0 %). Відтворення популяції здійснюється як насіннєвим, так і
вегетативним шляхом, з незначним переважанням генеративного розмноження (щільність 3,1 ос./м²). Популяція нормальна повночленна.
Говерлянська популяція (близько 1800 м н. р. м.) тирлича крапчастого
характеризується, як і описані вище, переважанням генеративних особин (46,1 %). Популяція нормальна повночленна, з переважанням генеративного розмноження (щільність 1,3 ос./м²).
Туркульська популяція (близько 1930 м н. р. м.) тирлича крапчастого
відрізняється від попередніх переважанням у віковому спектрі іматурних
особин (41,6 %). Переважає вегетативне розмноження (щільність 4,4 ос./м²).
Популяція нормальна повночленна.
Вікові спектри розглядуваних популяцій відображені на рисунку.

Вікові спектри популяцій тирлича крапчастого:
І – Бребенещанська, ІІ – Мармароська, ІІІ – Говерлянська, ІV – Туркульська (по осі ординат – %);
j – ювенільні особини, im – іматурні, v – віргінільні, g – генеративні, ss+s – субсенильні+сенильні.

Отже, за особливостями вікової структури всі досліджені популяції тирлича крапчастого є нормальними повночленними. Щільність особин у них
змінюється в межах 1,3–4,4 ос./м². Найвища щільність виявлена в Туркульській, а найнижча в Говерлянській популяціях. У віковій структурі популяцій
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тирлича крапчастого виділяємо два типи: перший тип – популяції, в яких
максимум припадає на генеративні особини, що характерно для зрілих популяцій нормального типу; другий тип – максимум припадає на іматурні
особини.
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ВИДОВИЙ СКЛАД БАЗИДІОМІЦЕТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ГУЦУЛЬЩИНА»
Збереження біорозмаїття є головним завданням та нагальною вимогою
часу, про що свідчать різні міжнародні конвенції, списки, Червоні книги,
наукові дослідження. Це одне з найголовніших завдань природно-заповідних установ.
Національний природний парк «Гуцульщина» створено 14 травня 2002 р.
в межах Косівського району Івано-Франківської області.
До створення національного парку мікофлора Косівщини не вивчалася.
Комплексні дослідження не проводилися, наукові публікації відсутні. Зі
створенням парку розпочата детальна інвентаризація біологічного розмаїття
на його землях і суміжних територіях.
Територія парку охоплює ландшафти Пригорганського та ПокутськоБуковинського передгір’я, Низькогір’я та Середньогір’я Скибової зони Покутсько-Буковинських Карпат. Близько 99 % території заповідного об’єкта
вкрито лісами. У низинній частині переважають листяні ліси, здебільшого
дубові. Крім дуба в нижньому деревному ярусі ростуть бук і граб, у вологіших місцезростаннях – ясен, береза, в’яз, у підліску – ліщина, глід, крушина,
бузина й інші види. Низькогірні пасма вкриті смерековими лісами з домішкою ялиці, смереки, явора, берези. Вищі пасма вкриті смерековими лісами (Літопис природи, т. 1, 2004 р.).
Отже, територія НПП «Гуцульщина» має сприятливі умови для зростання грибів різних класів, при відповідних кліматичних умовах.
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Вивчення мікофлори проводили відповідно до загальноприйнятих методів на постійних пробних площах, а також шляхом поєднання маршрутних і
напівстаціонарних досліджень.
За результатами польових досліджень складено попередній список грибів, який відображений у відповідних томах Літопису природи (2007–2010 і
2012 рр.). Інвентаризація мікофлори ще не завершена, але основні таксономічні показники і співвідношення встановлені. Узагальнені результати наведені в таблиці, з якої видно, що флора базидіоміцетів природних фітоценозів НПП «Гуцульщина» попередньо налічує 427 видів, які належать до 54
родин і 136 родів.
Розподіл мікофлори базидіоміцетів національного природного парку «Гуцульщина»
Порядок

Родина

1

2

Agaricales

Auriculariales
Boletales

Agaricaceae
Amanitaceae
Bolbitiaceae
Cortinariaceae
Cyphellaceae
Entolomataceae
Fistulinaceae
Hydnangiaceae
Hygrophoraceae
Inocybaceae
Lyophyllaceae
Marasmiaceae
Mycenaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae
Pluteaceae
Psathyrellaceae
Schizophyllaceae
Strophariaceae
Tricholomataceae
Auriculariaceae
Boletaceae
Suillасеае
Gomphidiaceae
Hygrophoropsidaceae
Paxillaceae
Sclerodermataceae
Serpulaceae

Число
родів
3
11
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
8
3
5
2
2
3
1
12
9
2
8
1
2
1
1
1
1

видів
4
38
14
2
17
1
4
1
3
7
6
4
20
27
10
3
5
4
1
25
33
3
34
6
3
1
4
3
1
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Закінчення таблиці

1
Cantharellales

Corticiales
Geastrales
Gloeophyllales
Gomphales
Hymenochaetales
Phallales
Polyporales

Russulales

Thelephorales
Dacrymycetales
Tremellales

2
Cantharellaceae
Clavulinaceae
Hydnaceae
Corticiaceae
Geastraceae
Gloeophyllaceae
Clavariadelphaceae
Gomphaceae
Hymenochaetaceae
Rickenellaceae
Phallaceae
Fomitopsidaceae
Ganodermataceae
Meripilaceae
Polyporaceae
Sparassidaceae
Albatrellaceae
Auriscalpiaceae
Bondarzewiaceae
Hericiaceae
Russulaceae
Stereaceae
Bankeraceae
Thelephoraceae
Dacrymycetaceae
Tremellataceae

3
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
5
1
2
9
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

4
9
2
3
1
2
2
1
5
11
1
2
7
2
2
15
1
3
2
1
2
63
5
1
1
2
1
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ВИВЧЕННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЛИШАЙНИКІВ
НА ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ ЯРУЖНО-БАЛКОВОЇ
СИСТЕМИ НИЖНЬОГО ДНІПРА
Науково-технічний прогрес спричинює негативні зміни в навколишньому середовищі (надмірне використання природних ресурсів, заміна природних ландшафтів антропогенними, забруднення повітря і водного басей-
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ну тощо). На заповідних територіях яружно-балкової системи Нижнього
Дніпра ліхенологічні дослідження є досить актуальними, оскільки ці ділянки не зазнали істотних антропогенних трансформацій і збереглися у природному стані. Відомо, що до Червоної книги України [1] заносяться насамперед реліктові й ендемічні види, оскільки вони мають особливу наукову
цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Розорювання степових ділянок продовжується і сьогодні, тому вивчення біорізноманітності, а також проведення заходів щодо її збереження, є надзвичайно актуальним. З огляду на це останнім часом активізується робота, пов’язана з популяційними дослідженнями
рідкісних видів лишайників, занесених до ЧКУ. Епігейні лишайники у степовій зоні є найбільш вразливими, оскільки безпосередньо залежать від цілісності степових ценозів. Перші відомості про лишайники України, які
потребують охорони, з’явилися лише у другому виданні ЧКУ. До нього
увійшло 27 видів, що були розподілені за трьома категоріями: зникаючі
(2 види), вразливі (11) та рідкісні (14). У третє видання ЧКУ включено 52 види лишайників [1], зокрема 5 зникаючих, 26 уразливих і 21 рідкісних. Таким чином, цей список видів у порівнянні з попереднім, значно збільшився.
Отже, питання охорони та збереження біорізноманітності раритетних видів,
зокрема лишайників, є особливо актуальним.
За результатами наших ліхенологічних досліджень, що проводилися під
час експедиційних виїздів протягом 2008–2010 рр., існуюча та проектована
мережа природно-заповідного фонду яружно-балкових ландшафтів Нижнього Дніпра включає 16 об’єктів загальнодержавного та місцевого значення. На новостворених і проектованих природно-заповідних об’єктах яружно-балкових ландшафтів Нижнього Дніпра, виявлено 6 видів лишайників,
що занесені до третього видання Червоної книги України [1], а саме Cetraria steppae (Savicz) Karnef., Lasallia pustulata (L.) Mérat., Leptogium shraderi
(Bernh.) Nyl., Squamarina lentigera (Weber) Poelt., Placidium squamulosum
(Ach.) Breuss, Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale, а також низка
рідкісних видів лишайників – Acrocordia subglobosa (Vězda) Vězda & Poelt,
Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold., Bagliettoa parmigerella (Zahlbr.) Vězda &
Poelt., Caloplaca albolutescens (Nyl.) H. Olivier, C. borystenica Khodos. &
S. Kondr., C. tominii Savicz, С. sororicida M. Steiner & Poelt (паразитує на
ареолах лишайника C. transcaspica (Nyl.) Zahlbr., що зростає на вапнякових
скелях), Collema coccophorum Tuck, C. fuscovirens (With.) J. R. Laundon,
C. räsänenii Bredk, Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon, Lecanora
laatokkensis (Räsänen) Poelt, Lecania erysibe (Ach.) Mudd, Leptogium plicatile
(Ach.) Leight, Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth, Placidiopsis
cinerascens (Nyl.) Breuss, Polysporina lapponica (Ach. ex Schaer.) Degel.,
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Pyrenocollema chlorococcum Aptroot & Van den Boom, Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, Rinodina mucronatula H. Magn., Rusavskia elegans (Link)
S. Kondr., Steinia geophana (Nyl.) Stein, Thelidium zwackhii (Hepp) A. Massal.,
Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange та ліхенофільних грибів – Collemopsidium subarenisedum (G. Salisb.) Coppins & Aptroot, Opegrapha centrifuga
A. Massal., Lichenostigma rugosa G. Thor, Sarcopyrenia cylindrospora
(P. Crouan & H. Crouan) M. B. Aguirre, Zwackhiomyces lecanorae (Stein) Nik.
Hoffm. & Hafellner.
ЛІТЕРАТУРА
1. Червона книга України. Рослинний світ / Ред. Я. П. Дідух. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. –
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РАРИТЕТНА ФЛОРА ВОДОЙМ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Рослинність у межах мегаполісів зазнає значної антропогенної трансформації (зникнення аборигенних, поява адвентивних видів). Не зважаючи на
це, у флорі водойм міських територій відмічається значне фіторізноманіття
рідкісних видів судинних рослин. На території Дніпропетровська розташовані водойми різних типів: ділянка верхньої частини Запорізького водосховища, водойми лівобережної та правобережної заплави, другої та третьої
терас Дніпра, а також водойми антропогенного походження (затоплені кар’єри). Матеріали досліджень минулих років [1; 2] та власні дослідження
дозволяють проаналізувати склад раритетної флори водойм міста.
У складі флори водойм Дніпропетровська зустрічається 19 видів рідкісних і зникаючих судинних рослин. Серед рідкісних видів рослин водойм
м. Дніпропетровськ нараховується 2 види, які занесені до Червоної книги
України [3], з категорією «неоцінений». До Червоного списку видів рослин
і тварин Дніпропетровської області (затверджений рішенням обласної ради
депутатів 27.12.2011 р., № 219-10/VI) включено 6 видів з категорією «вразливий», 11 видів з категорією «рідкісний» та 2 види, які потребують уточнення статусу.
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Більшість популяцій (12 видів) є малочисельними, всі вони розповсюджені локально, популяції 7 видів є багаточисельними, з яких 5 є локальними, 2 – широко розповсюдженими.
Аналіз раритетної флори водойм м. Дніпропетровськ
Охоронний
статус
ЧСД
ЧКУ
1
2
3
Сальвінієві (Salviniaceae)
Сальвінія плаваюча (Salvinia natans (L.) Ael.)
2
неоцінений
Теліптерисові (Thelypteridaceae)
Теліптерис болотяний (Thelypteris palustris Schott)
2
–
Вид

Стан
популяції

Заклади
охорони

4

5

б/ч

ДОПЗ

м/ч
(локально)

ДОПЗ

Березові (Betulaceae)
Вільха клейка (Alnus glutinosa (L.) P. Gaenth.)
3

–

б/ч
(локально)

–

Пухирникові (Lentibulariaceae)
Пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.)
3

–

м/ч
(локально)

ДОПЗ

Лататтєві (Nymphaeaceae)
Глечики жовті (Nuphar luteum (L.) Smith)
3
Латаття біле (Nymphaea alba L.)
2

–
–

б/ч
б/ч
(локально)

ДОПЗ
ДОПЗ,
КБ

–

м/ч
(локально)

ДОПЗ

–

м/ч
(локально)

ДОПЗ

Первоцвіті (Prіmulaceae)
Кизляк китицеквітний
3
(Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.)
Жовтецеві (Ranunculaceae)
Калюжниця болотна (Caltha palustris L.)
3

Водяногоріхові (Trapaceae)
2
неоціб/ч
нений (локально)
Ароїдні (Araceae)
Аїр звичайний (Acorus calamus L.)
3
–
м/ч
(локально)
Осокові (Cyperaceae)
Ситняг голчастий
2
–
м/ч
(Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult)
(локально)
Ситничок пізній (Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke)
4
–
м/ч
(локально)
Жабурникові (Hydrocharitaceae)
Водяний різак алоевидний (Stratiotes aloides L.)
3
–
б/ч
(локально)
Водяний горіх дніпровський
(Trapa borysthenica V. Vassil.)

–
ДОПЗ,
КБ
–
ДОПЗ
ДОПЗ
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Закінчення таблиці
1

2
Ряскові (Lemnaceae)
Вольфія безкоренева
3
(Wolfia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer)
Різухові (Najadaceae)
Каулінія мала (Caulinia minor (All.) Goss. et Germ.)
2

3

4

5

–

б/ч
(локально)

ДОПЗ

–

м/ч
(локально)

–

Злакові (Poaceae)
Леєрсія рисовидна (Leersia orizoides (L.) Sw.)
3

–

м/ч
(локально)

ДОПЗ

Рдесникові (Potamogetonaceae)
Рдесник плаваючий (Potamogeton natans L.)
3

–

м/ч
(локально)
м/ч
(локально)

ДОПЗ

м/ч
(локально)

–

Рдесник колосовидний
3
(P. trichoides Cham. et Schlecht.)
Цанікелієві (Zannichelliaceae)
Цанікелія стеблиста (Zannichellia palustris L.
4
(subsp. pedicelata (Rosen et Wahlenb.) Hegi))

–
–

–

Примітка. Умовні позначення: ЧСД – Червоний список Дніпропетровської області, ЧКУ –
Червона книга України, м/ч – популяція малочисельна, б/ч – популяція багаточисельна,
ДОПЗ – Дніпровсько-Орільський природний заповідник, КБ – Криворізький ботанічний сад.
Категорії Червоного списку Дніпропетровської області: 0 – зниклий вид (вид, про який немає даних про його існування в дикій природі протягом близько 50 років), 1 – зникаючий, 2 –
вразливий, 3 – рідкісний, 4 – невизначений (недостатньо відомостей про вид або його статус
потребує уточнення).

Зі списку раритетної флори Дніпропетровська реально охороняються
11 видів судинних рослин у Дніпровсько-Орільському природному заповіднику та 2 види – у Криворізькому ботанічному саду. Сучасні дослідження флори мають велике значення в контексті створення екомережі України
(в межах міста пропонується створення кількох об’єктів природно-заповідного фонду).
ЛІТЕРАТУРА
1. Барановский Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилища. – Днепропетровск: Изд–во Днепропетр. ун–та, 2000. – 172 с.
2. Евдущенко А. В. Зарастание мелководий Днепродзержинского и Запорожского водохранилищ // І Всесоюзн. конф. по высшим водным и прибрежно-водным растениям. – Борок, 1977. – С. 58–59.
3. Червона книга України. Рослинний світ / Ред. Я. П. Дідух. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. –
912 с.
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РАРИТЕТНА ФЛОРА ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
«ЄЛАНЕЦЬКИЙ СТЕП»
Історія збереження ділянок цілинного степу у Правобережній Україні
бере початок з 1978 р., коли в районі розміщення заповідника з’явився перший заповідний об’єкт – ботанічний заказник місцевого значення «Роза»
площею 300 га. Пізніше, в 1982 р., було створено ландшафтний заказник
місцевого значення «Єланецький», який вже займав площу 976 га. У 1990 р.
з ініціативи місцевих природоохоронців та українських вчених було прийнято рішення про резервування 2000 га під майбутній заповідник, а 17 липня 1996 р. Указом Президента України № 575 був створений природний заповідник «Єланецький степ».
З метою збереження у природному стані ландшафтів степової зони Правобережної України з типовими й унікальними природними комплексами,
що мають важливе природоохоронне, естетичне та наукове значення і був
створений ПЗ «Єланецький степ».
Згідно геоботанічного районування України [9], заповідник розташований у межах Вознесенсько-Новобузького геоботанічного району різнотравно-типчаково-ковилових степів та подових луків. Останній належить до
Бузько-Дніпровського геоботанічного округу смуги різнотравно-типчаковоковилових степів Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції Причорноморської (Понтичної) степової провінції Європейсько-Азіатської степової області.
На території ПЗ «Єланецький степ» налічується велика кількість зникаючих і рідкісних видів рослин – раритетна фракція флори. За останні роки
територія заповідника зазнала інтенсивного антропогенного впливу, що має
негативний характер і впливає на природні комплекси, особливо на раритетну фракцію флори (Проект організації…, 1998 р). Внаслідок цього раритетна флора зазнала значної деградації, оскільки вона має низьку екологічну
валентність і слабо пристосовується до змін в екосистемах.
Передумовою поглибленого пізнання сучасного стану біологічного різноманіття рослинного світу, зокрема раритетного компоненту, на популяційно-видовому та ценотичному рівнях є необхідність всебічного вивчення
флори та рослинності окремих регіонів. Степи – це своєрідні екосистеми,
які знаходяться у стані нестійкої рівноваги і є дуже динамічними.
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Природна рослинність даного регіону мало досліджена, а загальні відомості про неї дуже обмежені. Їх можна простежити з часів класичних флористико-фітосозологічних досліджень колишньої Херсонської губернії
Й. К. Пачоським [22–24].
Окремі публікації, присвячені вивченню флори і рослинності суміжних
регіонів, мають таке ж загальне значення для пізнання рослинного світу
Правобережного степу [13; 14; 25–27; та ін.]. Вивчення конкретної ділянки
Єланецького степу, яку пропонувалося взяти під охорону, розпочалося з
1980 р. (Проект організації…, 1998 р.)
Дослідженнями раритетного компоненту й інвентаризацією флори заповідника займався О. М. Деркач [18]. Також ним і В. С. Ткаченком вивчалися
питання організації території заповідника, його роль в екологічній мережі
регіону [10; 11], а останнім часом проводилося вирішення проблем розширення території заповідника (Проект організації…, 1998 р.). Питаннями ролі
заповідника в екологічній мережі Миколаївщини займалася Г. В. Коломієць [12]. Останнім часом інвентаризацію флори судинних рослин та її раритетного компоненту продовжувала С. М. Воронова з Національного науково-природничого музею НАН України [6–8] та інші дослідники [16; 17].
Науковцями Херсонського державного університету проводиться дослідження бріофлори [1] та ліхенобіоти [3–5] заповідника, а також раритетного
фіторізноманіття [21].
Дослідження раритетної флори проводиться науковцями заповідника.
На основі оригінальних польових досліджень та аналізу літературних джерел встановлено, що раритетна фракція флори судинних рослин ПЗ «Єланецький степ» налічує 40 видів, або 16,3 % від загальної кількості видів.
Раритетні рослини належать до 31 роду, 15 родин, 2 класів і 1 відділу [19].
Відділ Покритонасінні (Magnoliophyta) включає 40 видів або 100 %, причому однодольні представлені 14 видами або 35 %, дводольні – 26 або 65 %.
Серед домінуючих родин у раритетній фракції флори переважають родини
однодольних, які представлені найбільшою кількістю видів. Перехід багатьох видів однодольних у стан раритетності викликаний їх значною чутливістю до впливу антропогенного фактора. Це родини Злакові (Poaeae) – 7 видів, Лілійні (Liliaceae) – 4, Півникові (Iridaceae) – 3. Домінуючі родини дводольних представлені наступною кількістю видів: Бобові (Fabaceae) – 6,
Гвоздичні (Caryophyllaceae), Жовтецеві (Ranunculaceae) й Губоцвіті (Lamiaceae) – по 4.
Раритетні види созорізноманіття ПЗ «Єланецький степ» належать до різних категорій охорони та включені до різних природоохоронних документів: Світовий червоний список – 7, Європейський червоний список – 5, Чер-
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вона книга України [28] – 17, Регіональний червоний список – 18. До Бернської конвенції не занесено жодний вид.
Характерною ознакою дослідженої раритетної фракції флори є значне
переважання трав’янистих рослин – 31 вид або 77,5 % від загальної кількості раритетної фракції; серед них домінують полікарпіки, яких налічується
30 видів або 75 % [20]. Цей показник більший, ніж для регіональних флор
Євразійської степової області і складає 51–61 % [2; 15]. Монокарпіки представлені 1 (2,5 %) видом, кущі – 5 (12,5 %), які займають друге місце. Напівкущики представлені 3 (7,5 %) видами.
У минулі роки раритетна фракція флори ПЗ «Єланецький степ» зазнала
потужного антропогенного впливу, тому на сьогоднішній день іде процес
відновлення рослинного покриву. На даний час серед основних чинників,
які формують екологічні загрози на території заповідника, є механічний
вплив на рослинність.
Витоптування призводить до ущільнення ґрунту і зміни гідрологічного
режиму, що негативно впливає на рослинність, зокрема на раритетні види,
які мають низьку екологічну валентність і слабо пристосовуються до змін в
екосистемах.
Збирання рослин, особливо рідкісних, призводить до зменшення кількісних показників. Особливо це стосується первоцвітів, які дуже приваблюють
відвідувачів.
Зростання впливу антропогенного фактора призведе до дигресії і, як
наслідок, до збіднення флористичного потенціалу.
За даними досліджень раритетної флори ПЗ «Єланецький степ», для збереження та відтворення зникаючих видів рослин та тих, які знаходяться на
межі знищення, нами було розроблено ряд рекомендацій. Вони полягають у
наступному:
• проведення інвентаризації малодосліджених груп раритетної флори;
• організація й оснащення науково-дослідної лабораторії;
• заборона порушення ґрунтового покриву та гідрологічного режиму;
• заборона викопування бульб і збирання на букети рідкісних видів рослин;
• проведення еколого-освітніх екскурсій виключно по екологічній стежці;
• проведення еколого-освітньої роботи серед учнівської молоді;
• проведення моніторингу на ботанічних пробних площах заповідника.
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ПОШИРЕННЯ ТА ВИСОТНИЙ РОЗПОДІЛ РІДКІСНИХ
ВИДІВ РОСЛИН ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Збереження та відновлення біорізноманіття регіонів має базуватися на
об’єктивній інформації про їх флору та фауну, в тому числі про стан раритетних видів. З цією метою актуальним є використання сучасних комп’ютерних технологій, а саме ГІСів, які дозволяють поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем розміщення біотопів
рідкісних видів, місць гніздівель, шляхи міграції, космо- й аерозображень
земної поверхні) з інформацією табличного типу.
У роботі зроблена спроба проаналізувати поширення та висотний розподіл місцезростань рідкісних видів рослин Яворівського національного природного парку. Рельєф цього заповідного об’єкта, розташованого в регіоні
Українського Розточчя [1], являє собою поєднання крутосхилових горбівостанців (висотою більше 400 м) та платоподібних піднять із широкими,
пісчаними заболоченими плоскими улоговинами.
За останніми даними [2] на території Яворівського НПП знайдено 21 вид
рослин, занесених до Червоної книги України [4]. За допомогою GPSпристрою зафіксовано близько 400 місць зростання «червонокнижної»
флори.
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За кількістю місцезростань вивчені види рослин національного парку
умовно поділено на три групи.
І. Малопоширені (1–5 місць росту).
ІІ. Поширені (5–10 місць росту).
ІІІ. Значно поширені (від 10 і більше місць росту).
До першої групи віднесено сім видів (таблиця). З них пухирник малий та
пальчатокорінник плямистий відмічені на заболочених ділянках (308–
328 м н. р. м.), зозулині черевички справжні (331–346 м н. р. м.) та коральковець тричінадрізаний (350–352 м н. р. м.) віддають перевагу пологим плато, а булатки червона і довголиста займають переважно вершини горбівостанців (381 м н. р. м.). Слід зауважити, що в більшості місцезростань
вищеперелічені види трапляються поодиноко. Як виняток, білоцвіт весняний хоча і відомий з одного місцезростання, та його ценопопуляція численна (щільність змінюється в межах 39,4–58,1 ос./м2 [3]) і поширена на схилі
яру, що переходить у луку. Відповідно, висота розміщення особин білоцвіту весняного знаходиться в межах 275–295 м н. р. м.
Висотний розподіл місцезростань рідкісних видів рослин Яворівського національного природного парку
Вид
1
Білоцвіт весняний
(Leucojum vernum L.)
Булатка червона
(Cephalanthera rubra (L.) Rich.)
Пухирник малий
(Urticularia minor L.)
Коральковець тричінадрізаний
(Corallorhiza trifida Chatel.)
Булатка довголиста
(Cephalanthera longifolia (L.) Frisch)
Пальчатокорінник плямистий
(Dactylorhiza maculata (L.) Soo)
Зозулині черевички справжні
(Сypripedium calceolus L.)
Любка дволиста
(Platanthera bifolia (L.) Rich.)
Зозулині сльози яйцевидні
(Listera ovata (L.) R. Br.)
Баранець звичайний
(Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank)

Кількість
місць росту
2
І група
1

Значення висоти розміщення, м н. р. м.
мінімальне
максимальне середнє*
3
4
5
275

295

–

1

381

381

–

1

308

308

–

2

350

352

–

2

328

381

–

2

315

328

–

4

331

346

–

319

363

–

8

308

370

–

9

298

363

–

ІІ група
6
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Закінчення таблиці
1
Підсніжник білосніжний
(Galanthus nivalis L.)
Пальчатокорінник травневий
(Dactylorhiza majalis
(Reichenb.) P. F. Hunt)
Плаун річний
(Lycopodium annonitum L.)
Булатка великоквіткова
(Cephalanthera damasonium
(Mill.) Druce)
Коручка широколиста
(Epipacatis helleborine (L.) Crantz)
Любка зеленоквіткова
(Platanthera chloranta
(Cust.) Reichenb.)
Лілія лісова (Lilium martagon L.)
Гніздівка звичайна
(Neottia nidus-avis (L.) Rich.)

2
ІІІ група
17

3

4

5

337

389

363

17

295

338

319

19

291

371

338

33

314

397

352

48

297

406

348

73

301

396

334

68
85

291
303

401
386

343
344

*Середнє значення висоти розміщення для виду вираховували при кількості місцезростань
від 10 і більше.

Друга група утворена трьома видами: любка дволиста відмічена на луках і
лісових галявинах (319–363 м н. р. м.), зозулині сльози яйцевидні та баранець звичайний локалізовані як у ярах та заплавах річок (298–308 м н. р. м.),
так і на схилах ярів на висоті до 370 м н. р. м.
Третю групу складають вісім видів, діапазон висотного розподілу місцезростань значної кількості яких (плаун річний, булатка великоквіткова,
коручка широколиста, любка зеленоквіткова, лілія лісова, гніздівка звичайна) широкий – до 100 м і більше. Середні значення висот лежать у межах 334–352 м н. р. м. З цього переліку дещо випадають підсніжник білосніжний (337–389 м н. р. м.), поширений ярами, схилами та вершинами плато лісових ценозів і пальчатокорінник травневий (295–338 м н. р. м.) – вид
вологих лук та узлісь.
Отже, на даний час на території Яворівського НПП локалізовано близько 400 місцезростань рідкісних видів рослин, граничні значення висотного поширення яких становлять 275–406 м н. р. м. Необхідно й надалі
проводити детальне вивчення «червонокнижних» видів рослин з метою
моніторингу за станом їх ценопопуляцій та формування і здійснення (при
необхідності) природоохоронних рекомендацій.

96

Рослинний світ
ЛІТЕРАТУРА

1. Брусак В. П., Федірко О. М. Ландшафтна карта НПП «Яворівський» // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі. Матер. міжнар. наук.-практ.
конф. – Львів: Логос, 2000. – С. 177–185.
2. Літопис природи Яворівського НПП. – 2013. – Т. 13. – 247 с.
3. Любинець І. П. Стан та динамічні тенденції ценопопуляції Leucojum vernum L. на території
Яворівського національного природного парку // Вісн. Львівськ. ун–ту. Серія біол. –
2013. – Вип. 63. – С. 51–61.
4. Червона книга України. Рослинний світ / Ред. Я. П. Дідух. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. –
912 с.

Любінська Л. Г., Рябий М. М.

Національний природний парк «Подільські Товтри»
skilub@mail.ru

ПРОГРАМА ОХОРОНИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ
ШАВЛІЇ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ (SALVIA CREMENECENSIS) В
НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
У національному природному парку «Подільські Товтри» розроблено
Програму охорони, збереження і відтворення рідкісних видів. Зокрема, така
програма сформована для видів різного рівня охорони. Одним із видів, який
має європейський статус охорони є Salvia cremenecensis Besser, 1822. Програма розроблялася за відповідною схемою, яку на прикладі цього виду ми
наводимо.
Підстави та актуальність розроблення програми. Шавлія кременецька (Salvia cremenecensis Bess.). Відділ Покритонасінні (Magnoliophyta). Клас
Дводольні (Magnoliopsida). Порядок Глухокропивоцвіті (Lamiales). Родина
Глухокропивові (Lamiaceae) (Губоцвіті (Labiatae)). Народні назви: шавлійка. Наукове і практичне значення: ендемічний подільський вид, декоративна рослина. Статус: занесений до «Червоної книги України. Рослинний
світ» (2009 р.) [4]; до Переліку видів рослин Хмельницької області [2], занесених до Червоної книги України, в Європейський червоний список тварин
і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі [5].
Поширення: Подільська височина (в околицях м. Кременця та с. Вікно Гусятинського району Тернопільської області; у Хмельницькій області виявлений у Кам’янець-Подільському районі, по лівих схилах долини р. Мукша,
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біля с. Жовтневе й уздовж р. Смотрич поблизу с. Устя та в Шепетівському
районі (останнє місцезнаходження виду є найбільш північним).
Мета програми – створення сприятливих умов збереження і відтворення виду на території НПП «Подільські Товтри». Завдання програми:
дослідження стану популяції виду на території НПП «Подільські Товтри»;
виявлення загроз для виду; сприяння природному відновленню популяцій у
місцях, де трапляються ці види; проведення оцінки біотопу та його придатність для відтворення виду; вирощування рослин з насіння у штучних умовах (холодний парник, колекційна ділянка, розсадний ящик) для подальшого перенесення у природні умови; вивчення досвіду відтворення виду
вітчизняними та зарубіжними науковцями; облаштування розсадника для
вирощування рослин; проведення еколого-просвітницької роботи з місцевим населенням і відпочиваючими.
Стан популяції Salvia cremenecensis. Загальна характеристика виду.
Багаторічна трав’яна рослина заввишки 70–85 см. Прикореневі листки черешкові, широколанцетні, верхні – сидячі. Квітки синьо-фіолетові. Суцвіття
китицевидне, поникле. Цвіте в червні–липні. Плодоносить у серпні–вересні.
Розмножується насінням [1; 3]. Природне відновлення слабке. Ценопопуляції в межах парку займають площу близько 2,0 га. Вид зростає в асоціації
Botriochloetum ischaemii (Krist. 1937) I. Pop 1977 класу Festuco-Brometea Br.Bl. et R. TX. 1943. Ґрунти на ділянках дерново-карбонатні із проявом водної
та вітрової ерозії. Причини зміни чисельності: засмічення, випалювання, випасання, заростання оселища інвазійним видом Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.
Обґрунтування можливості вилучення насіння із природи без нанесення шкоди популяціям: передбачається вилучення 1 г насіння виду з
місць зростання для вирощування у штучних умовах з подальшою репатріацією.
Обґрунтування заходів. Щодо посилення режиму охорони: провести
детальний флористичний та геоботанічний опис з виявленням інвазійних
видів і видів-трансформерів. Щодо поліпшення екологічних умов: знищення бур’янів, вирубування Ailanthus altissima, відновлення (реконструкція)
рослинного покриву в місці вирубки. Щодо створення колекційних ділянок
та розсадників з метою вирощування з насіння видів з подальшою репатріацією: насіння (1 г) потрібно висівати у штучних умовах з використанням
різних способів, вказаних вище. Щодо моніторингу та досліджень стану популяції виду: дослідження стану популяції необхідне для виявлення життєвості популяції, подальшої розробки заходів з покращення стану популяції
та біотопу, оцінки впливу антропогенних чинників. Щодо еколого-просвітницької роботи: встановити інформаційні знаки на межі ділянок; провести
бесіди із школярами Устянської й Жовтневської шкіл та залучити їх до
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співпраці для інформування населення; видати інформаційні листівки і поширити їх серед місцевого населення та рекреантів.
Очікувані результати: покращення стану популяції через збільшення
чисельності особин; сприяння відтворенню біотопу.
Моніторинг за виконанням програми. Програма спрямована на: багаторічний моніторинг стану популяції виду; здійснення оцінки біотопу, після
проведених заходів з відтворення виду на території НПП «Подільські Товтри»; аналіз стану при вирощуванні рослин з насіння в ящиках, холодних
парниках, розсадниках; аналіз стану для вирощування виду в розсаднику;
оцінку стану висаджених особин у місця теперішнього зростання виду; спостереження за станом відновленої популяції.
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СТЕЛЮШОК СОЛОНЧАКОВИЙ (SPERGULARIA SALINA) У
ФЛОРІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стелюшок солончаковий (Spergularia salina J. Presl & C. Presl) – рідкісний
для Чернівецької області вид, загальний ареал якого охоплює Кавказ, Середню Азію, Середню й Атлантичну Європу, Середземномор’я, Малайзію, Іран,
Північну Америку [8]. М. В. Клоков у «Флорі УРСР» [5] та С. М. Зиман в
«Определителе высших растений Украины» [4] вказують вид тільки для
південно-східної частини України. В «Екофлорі України» М. М. Федорончук
зі співавторами [7], узагальнюючи останні відомості стосовно поширення стелюшка солончакового в Україні, для Чернівеччини вид не зазначає.
Перші відомості про місцезнаходження стелюшка солончакового на
території Чернівецької області пов’язані з іменами румунських дослідників
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M. Гушуляка (М. Guşuleac) та E. Цопи (Е. Ţopa). У 1934 р. E. Цопа в публікації «Contribuţiuni la Flora Basarabiei de Nord» [13] вказує S. salina для долини р. Прут. Водночас M. Гушуляк у праці «Urme de vegetaţie halofilă în
Bucovina» [12] зазначає цей вид для долини р. Рокитна.
У 1936 р. E. Цопа у статті «Fragmente floristice din Bucovina şi Basarabiа
de Nord» [14] повідомляє, що галофітні ділянки з домінуванням Puccinellia
distans (Jacq.) Parl. і Spergularia salina відмічено в долині р. Гуків між селами Топорівці та Раранча (тепер Рідківці) Новоселицького району, а також в
урочищі «Серетурь» (Sărături) поблизу с. Малий Кучурів Заставнівського
району. Автор зазначає, що подібні угруповання було раніше виявлено й
описано ним на території Буковинської Новоселиці та Бесcарабії.
У 1939 E. Цопа в публікації «Flora Halofitelor din Nordul României (numiri
populare, distribuţie, origine şi vechime)» [15] вказує нові локалітети S. salina
на території Новоселицького (с. Бояни та с. Рокитне), Сторожинецького
(с. Банилів-Підгірний) та Вижницького (с. Мигово) районів. У 1960 р.
Р. А. Березовська [1], посилаючись на літературні відомості [12], зазначає
вид для околиць Новоселиці. Згодом у «Конспекті флори Північної Буковини…» [6] стелюшок солончаковий наводиться для солонцюватих ділянок
лісостепової частини Чернівецької області. Під час проведення польових досліджень у 2012 р. нам вдалося підтвердити місцезнаходження виду в околицях с. Рокитне Новоселицького району, інформація про яке наводилася в літературних джерелах [12; 15] і супроводжується гербарними зборами E. Цопи.
Хорологічна інформація, зібрана на основі опрацювання літературних
джерел, матеріалів Гербарію Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича (CHER) та результатів власних польових досліджень,
свідчить про наявність десяти вказівок стосовно поширення виду на території Чернівеччини, серед яких шість відомі лише за літературними повідомленнями.
Новоселицький район: ■долина р. Прут [13]; ■долина р. Рокитна [12];
■в околицях Новоселиці [1; 12]; ■між с. Топорівці та с. Рідківці, долина
р. Гуків, урочище «Bucea Popei» [14; 15]; ■с. Рокитне, урочище «După Deal»,
23.07.1936 р., Е. Ţopa (CHER); [15]; с. Рокитне, пасовищні луки на бéрезі
р. Рокитнянка, 4.09.2009 р., О. Волуца, А. Токарюк, О. Дісар (CHER);
■с. Бояни, засолені ґрунти, 100 м н. р. м., 23.07.1936 р., Е. Ţopa (CHER);
c. Бояни, урочище «Movila lui Chirilă» з боку «Podul lui Cuciurean» [15];
■с. Подвірне, Залуцька долина, 6.07.1953 р., Григоращук (CHER).
Заставнівський район: ■с. Малий Кучурів, урочище «Sărături» [14].
Вижницький район: ■с. Мигово біля Берегомету, урочище «U-Sole» [15].
Сторожинецький район: ■с. Банилів-Підгірний, 9.09.1935 р., Е. Ţopa
(CHER); с. Банилів-Підгірний, урочище «Coşoliuсa» [15].
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З десяти наведених місцезнаходжень виду одне підтверджено упродовж
останніх 50-ти років, решта потребує підтвердження. Основна кількість локалітетів зосереджена на території Новоселицького району і приурочена до
пасовищних угруповань.
Під час досліджень встановлено, що в межах Чернівецької області вид вирізняється досить вузькою ценотичною приуроченістю, проте згідно з літературними відомостями на території України для стелюшка солончакового
характерна доволі широка ценотична амплітуда: ростуть на солончаках,
солонцях, по берегах морів, річок, тальвегах балок, на більш-менш засолених
місцях [4; 5], є компонентами угруповань п’яти класів рослинності [3; 7].
Досліджені нами угруповання за участю стелюшка солончакового займають невеликі за площею ділянки пасовищного використання, які простягаються вздовж р. Рокитнянка і вирізняються досить бідним флористичним
складом. Загальне проективне покриття травостою сягає 90–95 %. У складі
угруповань домінує Puccinellia distans (від 25–30 % до 50–60 %), до якого
домішується S. salina (від 2–3 % до 30–40 %), Polygonum aviculare L. (від 3–
5 % до 15–20 %), Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. (від 1 % до
10 %), Juncus gerardii Loisel. (від 1 % до 10 %), з проективним покриттям 1–
5 % трапляються Crepis setosa Hall., Lolium perenne L., Plantago major L.,
Poa compressa L., Atriplex tatarica L. й інші. З числа рідкісних видів, уключених до «Червоної книги України» [9], у складі ценозів виявлено Bupleurum tenuissimum L. Через недостатню кількість описового матеріалу синтаксономічну позицію угруповань за участю стелюшка солончакового в регіоні
на сьогодні не з’ясовано. Подібні угруповання за участю цього виду описано на території національного природного парку «Гуцульщина» і віднесено
до асоціації Puccinellio-Spergularietum salinae (Feekes 1936) Tüxen et Volk
1937 союзу Puccinellion maritimae (Christ. 1927) R. Tx. 1937 порядку GlaucoPuccinellielalia Weslh. at Beelt. ap. Beetl. 1962 класу Asteretea tripolium
Westh. at Beeft. ap. Beeft. 1962 [10].
Екологічні характеристики угруповань за участю стелюшка солончакового отримано методом синфітоіндикації із застосуванням уніфікованих
фітоіндикаційних шкал [2]. Розрахунок бальних показників провідних екологічних факторів проведено за допомогою програми «ECODID». Установлено, що в умовах Чернівеччини стелюшок солончаковий за відношенням до кислотного режиму ґрунту є нейтрофілом (10); за відношенням
до узагальненого сольового режиму ґрунту – субглікотрофом (12); за
відношенням до вмісту засвоюваних форм азоту вид – гемінітрофілом (6);
за відношенням до водного режиму ґрунтів – мезофітом (12); за відношенням до вмісту карбонатів у ґрунті вид належить до групи гемікарбонатофобів (6).
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За відношенням до таких кліматичних показників, як терморежим,
контрасторежим і кріорежим стелюшок солончаковий належить відповідно
до субмезотермів (9), геміконтиненталів (9) і субкріофітів (8). Зауважимо,
що діапазон толерантності виду до провідних едафічних і кліматичних
показників у Чернівецькій області знаходиться в рамках екологічних
амплітуд, зазначених для України [11].
Враховуючи хорологічну та еколого-фітоценотичну рідкісність цього
виду в умовах Чернівеччини доцільним є запровадження моніторингових
популяційних досліджень. що є основою для визначення науково-обґрунтованих критеріїв регіонального созологічного статусу.
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Національний природний парк «Хотинський»

ГЕРПЕТОБІОНТНА КОЛЕОПТЕРОФАУНА
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»
Матеріалом слугували збори мезофауни поверхні ґрунту, проведені протягом вегетаційного сезону 2012 р. (з 19.03 по 27.11) в національному природному парку «Хотинський», а також у природних і антропогенно трансформованих біогеоценозах за межами охоронюваної території. Було закладено 8 ділянок (пробних площ – ПП): три – в ур. «Кам’яний яр» (на північно-східній околиці с. Каплівка Хотинського району Чернівецької області),
чотири – на території НПП «Хотинський» (околиці c. Анадоли Хотинського
району) і одна – на території хотинського міського сміттєзвалища. Характеристика ПП та методи збору наведені раніше [2; 3]. Усього обліковано 18168
пасткодіб, зібрано 13001 екз. твердокрилих (Coleoptera). Притримувалися
системи та номенклатури надвидових таксонів Coleoptera за С. О. Негробовим [1].
Показано, що твердокрилі є облігатним та одним з наймасовіших елементів фауни герпетобіонтів НПП «Хотинський» [2]. Нами в герпетобії досліджуваного регіону виявлені представники не менш як 16 родин твердокрилих: Carabidae, Histeridae, Staphylinidae, Lucanidae, Silphidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Aphodiidae, Cetoniidae, Chrysomelidae, Cerambycidae, Curculionidae, Coccinellidae, Mycetophagidae, Meloidae, Tenebrionidae. Найбільше таксономічне різноманіття характерне для ПП № 4, в межах якої зареєстровано 12 родин жуків. Високим різноманіттям родин характеризуються
також ПП № 7 і 3 (9 і 10 родин відповідно), найменше різноманіття зафіксовано на ПП № 8, що частково може обумовлюватися її відносно пізньою
закладкою, та більш істотно – специфічними умовами існування у цьому
біотопі. В усіх біогеоценозах сумарно (за весь досліджуваний період) найбільшою була частка турунів, яка складала від третини (на ділянці № 4) до
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понад 80 % (у мішаному лісі). Вербняк характеризувався найбільшою
загальною динамічною щільністю жуків (ЗДЩ) – понад 151 ос./100 пд;
ЗДЩ турунів тут склала 144 ос./100 пд. Найменший показник ЗДЩ зафіксований на крутосхилі – 23,4 ос./100 пд [3]. Між окремими дослідними
площами твердокрилі (сумарно, за весь період) розподіляються наступним чином (рисунок (А)). Найбільшою часткою твердокрилих (28 %) характеризувалась ділянка № 5 (вербняк), у листяному лісі (ПП № 2) та на
відкритій ділянці за межами НПП (ПП № 3) обліковано по 12 % від загальної кількості зібраних за сезон екземплярів жуків. У мішаному лісі
(ПП № 1), на узбережжі Дністра та в заростях акації білої обліковано по
11 % твердокрилих. Найменше жуків було обліковано в районі сміттєзвалища (ПП № 7) – 8 %, та на крутому березі Дністра (ПП № 8) – 7 %. У
цілому на закритих ділянках (сумарно) переважали Carabidae, частка яких
сягала 70 % від загальної кількості облікованих тут жуків. Другою за частотою трапляння (15 %) була родина Silphidae. Частки геотрупід і скарабеїд складали відповідно 6 % та 5 %. Менше як 1 % кожна були представлені стафіліни, рогачі, бронзівки, листоїди, довгоносики, грибовики та
чорнотілки (рисунок (Б)). На відкритих ділянках найбільш представленою
також виявилася родина Carabidae (близько половини всіх облікованих
екземплярів). Сумарна частка скарабеїд становила 29 %, водночас частка
геотрупід була дуже низькою, менше 1 %. Частка родини Mycetophagidae
сягала 12 %, а мертвоїдів та довгоносиків – 5 % та 2 % відповідно. Частки
інших родин не перевищували 1% (рисунок (В)). Отже, при порівнянні
закритих та відкритих ділянок можна прослідкувати наступне: в обох
типах біотопів переважають туруни; істотні відмінності між ними спостерігаються за кількісним співвідношенням пластинчастовусих у широкому
сенсі та мертвоїдів: серед епігеобіонтних жуків у деревостанах переважають Silphidae, а в герпетобії відкритих місцеіснувань – Scarabaeoidea; змінюється також співвідношення скарабеїд та геотрупід у бік значної переваги Scarabaeidae в біотопах відкритого типу.
Загалом, провідною родиною в герпетобії як досліджуваного регіону в
цілому, так і кожного з обстежених біогеоценозів є туруни, які еудомінують на усіх ПП. До домінантного ядра в багатьох випадках входять і
мертвоїди. На відкритих ділянках до домінантного ядра завжди входять
також грибовики та пластинчастовусі. Постійними складовими герпетобіонтної колеоптерофауни НПП «Хотинський» та прилеглих до нього
територій є (в порядку зменшення відносної чисельності) туруни, пластинчастовусі (Scarabaeidae + Geotrupidae), мертвоїди, грибовики, хижаки;
вони зареєстровані в усіх біогеоценозах, а їх сумарна частка за досліджуваний період склала майже 97 %.
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А

Б

В
Відносна чисельність представників різних родин у багатовидових угрупованнях герпетобіонтних твердокрилих досліджуваної території:
А – сумарно за весь період (ПП – пробні площі (див. текст)); Б – закриті ділянки; В – відкриті ділянки.
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ПІВДЕННА СОВКА (SPODOPTERA ERIDANIA): КЛІМАТ
МЕЖ ЗОНИ МОЖЛИВОЇ АКЛІМАТИЗАЦІЇ У КРИМУ
Південна совка (Spodoptera eridania (Cramer)) як для України, так і для
всього Старого Світу є об’єктом зовнішнього карантину. Вид поширений у
країнах Південної (Бразилія, Чилі, Еквадор, Перу, Парагвай) і Центральної
Америки, країнах Карибського басейну, а також у Північній Америці (США)
та на Галапагоських островах.
Результати біокліматичного моделювання [1] показують, що в Україні є
зони лише низької придатності для акліматизації (з імовірністю до 2,5 %)
цього фітофага. Північна межа можливого ареалу південної совки в Україні
не перетинає 48°, а південна проходить приблизно по 45° пн. ш. [2]. Зони
можливої акліматизації є досить локалізованими й у Криму існують лише
на Тарханкутській височині та Північнокримській низовині (східна межа
проходить між 34° та 35° сх. д.). Аналіз клімату цієї зони свідчить про наступні тенденції. Західна межа між мисами Тарханкут та Євпаторійським
характеризується загальною середньою температурою 11,5 °С, мінімальною
температурою за холодний період – –2,54 °С, середньою температурою за
зимовий період – 1,87 °С та перепадом між максимальною температурою за
теплий період і мінімальною за холодний – 30,34 °С. Ці ж показники для
межі по кримському узбережжю Каркінітської затоки становлять 11,1 °С,
–3,37 °С, 1,11 °С і 31,76 °С, а для найбільш східної точки зони – 11,33 °С,
–2,6 °С, 1,6 °С і 31,2 °С відповідно. Південна межа зони проходить півколом
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від Євпаторійського мису до північної ділянки Червоногвардійського каналу. Значення перелічених вище кліматичних предикторів на ній становлять
11,38 °С, –2,56 °С, 1,87 °С і 30,9 °С відповідно. Діапазон мінімальних
температур на периферії зони можливої акліматизації південної совки становить –3,6…–1,8 °С.
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ЗНАХІДКИ БАБОК (ODONATA) У НАЦІОНАЛЬНОМУ
ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН»
Одним із першочергових завдань новоствореного національного природного парку «Дністровський каньйон» є інвентаризація ентомофауни.
Цікавою групою комах цього заповідного об’єкта є бабки. Оскільки по території національного парку протікає кілька великих і малих річок, актуальним є вивчення одонатофауни – як важливого компонента коловодних екосистем.
Матеріалом для встановлення видового складу бабок НПП «Дністровський каньйон» послужили літературні дані та власні спостереження, проведені протягом 2012–2013 рр.
Дослідження ентомофауни, зокрема й одонатофауни, Середнього Придністров’я розпочаті на початку XX ст. [4]. На даний час найбільш ґрунтовною публікацією щодо одонатофауни нашої країни є праця «Бабки (Odonata) України: фауністичний огляд» [2].
Згідно літературних даних, на території НПП «Дністровський каньйон»
налічується 31 вид бабок, що складає 42,4 % від одонатофауни України. Се-
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ред них підряд Рівнокрилі (Zygoptera) представлений 4 родинами і 15 видами, а підряд Різнокрилі (Anizoptera) − 4 родинами і 16 видами [3].
За час існування національного парку нами достовірно встановлено перебування 9 видів, які належать до 6 родин.
Підряд Zygoptera
Родина Красуні (Calopterygidae)
Красуня діва (Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)). Малочисельний. Річка
Серет у межах Касперівсько-Городоцького іхтіологічного заказника групами по кілька особин. Берег Дністра в межах Городоцько-Добрівлянського
іхтіологічного заказника декілька особин.
Красуня блискуча (C. splendens Harris, 1782). Спорадично. Проточні
водойми. Річки Серет, Дністер.
Родина Плосконіжки (Platycnemididae)
Плосконіжка звичайна (Platycnemis pennipes Pallas, 1771). Багаточисельний. Зустрічається в різноманітних біотопах: береги річок, лісові галявини,
луки, пасовища.
Родина Стрілки (Coenagrionidae)
Тонкохвіст елегантний (Ischnura elegans v. d. Linden, 1823). Спорадично.
Зареєстровано кілька особин на р. Серет в околицях с. Монастирок
10.08.2012 р. Потенційно проточні водойми.
Підряд Anisoptera
Родина Коромисла (Aeshnidae)
Бабка-коромисло зелене (Aeschna viridis Eversmann, 1835). Трапляються
поодинокі особини. Непроточні водойми, мало проточні річкові заплави.
Зафіксовано в ур. Пустельня та заплаві р. Серет біля Касперівської ГЕС.
Родина Дідки (Gomphidae)
Оніхогомфус кліщоносний (Onychogomphus forcipatus Linnaeus, 1758).
Трапляються поодинокі імаго. Річкові долини, береги річок. Зареєстрована
одна особина в ур. Криве біля берега Дністра 24.07.2013 р.
Родина Бабки справжні (Libellulidae)
Бабка-левкоринія хвостата (Leucorrhinia caudalis Charpentier, 1840).
Поодинокі імаго. Зафіксовано одну особину 16.07.2013 р. на пасовищі біля
гирла р. Серет.
Рівночеревець решітчастий (Orthetrum cancellatum Linnaeus, 1758). Трапляються поодинокі імаго. Верх схилу р. Серет біля ур. Вовчків – одна особина 29.05.2013 р. Село Городок, пасовище біля гирла Серету – одна особина 16.07.2013 р.
Тонкочеревець криваво-червоний (Sympetrum sanguineum Müller, 1764).
Малочисельний. Береги річок, річкові долини. Потенційно проточні водойми.
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Найбільш чисельним серед зареєстрованих видів бабок є Platycnemis
pennipes. Зустрічається в багатьох біотопах – від вологих річкових ділянок
до досить сухих лучних. Спорадично спостерігаються такі види, як Calopteryx splendens та Sympetrum sanguineum. Є види, які зустрічаються поодинокими екземплярами: Leucorrhinia caudalis, Aeschna viridis, Orthetrum cancellatum.
У 2013 р. початок льоту імаго бабок спостерігався у третій декаді травня, зокрема Platycnemis pennipes. Максимальна чисельність бабок імагінальної стадії припадає на липень–серпень (рисунок). Саме тоді вдалося зареєструвати найбільший видовий і кількісний склад одонатофауни НПП «Дністровський каньйон». Враховуючи досить сприятливі кліматичні умови 2013 р. (високі
осінні температури), літ імаго
бабок фіксувався до першої декади жовтня [3].
Тривалість часу льоту ймовірно пов’язана з низькою чиРозподіл кількості зафіксованих видів басельністю більшості видів та
бок у НПП «Дністровський каньйон» по
неможливістю через це точномісяцях.
го обліку дат початку й кінця
льоту. Особливо це стосується рідкісних видів [2].
Водні екосистеми НПП «Дністровський каньйон» безпосередньо прилягають до антропогенних ландшафтів. Тут, як ніде інше, можна спостерігати
за фауною бабок в умовах антропогенного впливу. Тому, разом із вивченням видового та кількісного складу одонатофауни, актуальним є дослідження впливу антропізації на дану групу комах.
Специфічна структура НПП «Дністровський каньйон» (межа парку проходить по фарватеру Дністра і кластерний тип території) не дозволяє максимально ефективно проводити наукові дослідження та природоохоронні
заходи. Раціональним вирішенням такої ситуації може бути створення асоціації суміжних національних парків і природних заповідників для координації науково-дослідних та природоохоронних заходів [1].
Представлена інформація відображає результати ініціального етапу вивчення одонатофауни НПП «Дністровський каньйон» і не претендує на повноту.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОЛЕВОГО ВОРОБЬЯ (PASSER MONTANUS) В
ЛЕСОПАРКАХ г. МОСКВЫ
В коллективной монографии «Полевой воробей» [2] авторы указывают
на отсутствие песни у полевого воробья (Passer montanus (Linnaeus, 1758)) в
весенний период. Этот феномен они объясняют постоянством пар в течение
жизни (см. с. 131). В этой же сводке большой раздел посвящен подвижности полевого воробья, не вызывающей никакого сомнения у автора. Несмотря на это, резюмируя материал по номадности вида, авторы указывают
на оседлость однажды гнездившихся особей (см. с. 217).
В 1983–1989 гг. в лесопарке Кусково (Москва) индивидуально помечено
2018 полевых воробьев. Получено 652 повторных отлова и 1464 повторных
наблюдений меченых птиц.
Результаты
Летние внутрисезонные перемещения. В 1987 г. в первом цикле было
отловлено 30 самцов и 47 самок. В 1987 г. после первого цикла размножения отмечено 5 случаев перемещения птиц к другим гнездовьям. Две
самки, помеченные в первом цикле, переместились в рядом расположенные
синичники на расстоянии 20–30 см (видимо, с теми же самцами). Самка
№ 463558 после первого цикла переместилась к одному из ближайших
синичников на расстояние 30 м. Самка № 463520, видимо, после отлова в
первом цикле, бросила кладку и переместилась на 150 м. Самка № 463552
также после неудачного гнездования переместилась на 150 м. Наличие 5 самок, оставшихся в лесопарке и переместившихся в другие синичники, позволяют предполагать бóльшую их привязанность к местам гнездования, чем
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у самцов, и большее желание произвести потомство в данном месте, не перемещаясь в другие.
Второй цикл размножения – новая волна птиц. После удачного размножения в первом цикле часть полевых воробьев по непонятным причинам покидает лесопарк. Во втором цикле появляются новые птицы, не отмеченные во время первого цикла размножения. Часть вновь появившихся
птиц занимает освободившиеся после первого цикла синичники и строят в
них свои гнезда. Некоторые птицы строят новые гнезда на брошенных
кладках первого цикла, другие воробьи пытаются гнездиться в синичниках,
оставленных после удачного размножения. Часть птиц использует запасные
или недостроенные гнезда первого цикла.
В первом цикле 1986 г. было отловлено 32 самца и 49 самок. Во втором
цикле отловлено 6 (18,8 %) новых самцов и 8 (16,3 %) новых самок.
В 1987 г. в первом цикле было отловлено 30 самцов и 47 самок. Во втором цикле отловлено 12 (40,0 %) новых самцов и 18 (42,6 %) новых самок.
Таким образом, количество новых птиц во втором цикле размножения
колеблется от 18,8 % до 40,0 % для самцов и от 16,3 % до 42,6 % для самок.
Запасные и недостроенные гнезда первого цикла позволяют воробьям
новой волны минимизировать энергозатраты на гнездостроение. Видимо,
новая волна второго цикла состоит из:
а) птиц, приспособившихся к менее конкурентным условиям, когда основная масса воробьев уже отгнездилась, и количество конфликтов из-за
мест гнездования минимально;
б) птиц, неудачно размножавшихся в других местах и переместившихся
в лесопарк;
в) птиц, удачно размножавшихся в первом цикле в других местах и переместившихся в парк для второго гнездования.
Скорее всего, одновременно существуют группировки птиц, для которых действует каждая из этих причин.
Перемещение из одного гнездового сезона в другой. Рассмотрим возвраты птиц, впервые окольцованных на гнездовании. Из 175 особей, окольцованных впервые в 1986–1987 гг., в следующих гнездовых сезонах отловлено только 5 (2,9 %) особей. Из 85 птиц, помеченных в 1986 г., повторно
отловлено в 1987 г. 2 (2,3 %) особи. Если даже предположить, что самка,
отмеченная в 1988 г., гнездилась и в 1987 г. (в 1987 г. в этих синичниках
самки не были отловлены), то возврат составит 3 (3,5 %) особи.
Из 90 птиц, помеченных в 1987 г., в 1988 г. также отловлено 2 (2,2 %)
особи. Из 85 птиц, впервые помеченных в 1986 г., на гнездовании 1988 г.
отмечена только одна (1,2 %) особь. Все 4 самки после гнездования на осенне-зимних контролях не отмечены. В следующем гнездовом сезоне они гнез-
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дились в 120, 150, 250 и 550 м от места прошлогоднего гнездования. Единственный меченый самец отмечен в том же синичнике, что и в предыдущем
гнездовом сезоне (один раз он был отмечен на зимнем контроле 2.12.1986 г.
в 40 м от места гнездования).
Перемещения птиц, участвовавших только во втором цикле размножения. Во втором цикле гнездования в 1986 г. отловлено 26 особей: 15
самцов и 11 самок. Удивительным кажется почти полное исчезновение с
территории парка птиц, гнездившихся во втором цикле (24 из 26). Среди
них были отмечены особи, которые гнездились повторно в тех же синичниках, особи, гнездившиеся повторно в других синичниках парка, особи
новой волны и особи, применявшие «стратегию выжидания» (это явление,
при котором особь или пара выбравшая определенный синичник, может
пропустить первый цикл размножения и загнездится в этом синичнике во
втором цикле, после того как он освободится). Только два самца отмечены
нами в наступающем осенне-зимнем сезоне: по один-два раза, после чего
тоже исчезли и более не регистрировались.
Во втором цикле гнездования в 1987 г. были зарегистрированы 42 особи: 16 самцов и 26 самок. После гнездования с территории парка исчезли и
больше не отмечались 35 птиц, а 7 птиц были встречены в дальнейшем. В
наступающем осенне-зимнем сезоне по один-два раза отмечены две самки
из птиц, размножавшихся в течение двух гнездовых циклов в 1987 г., и два
самца из птиц новой волны. Две самки отмечены на следующий год во втором цикле размножения: одна птица, размножавшаяся в двух циклах 1987 г.
и одна – из птиц новой волны. Одна самка из птиц новой волны отмечена на
двух осенне-зимних отловах 1987–1988 и 1988–1989 гг.
Перемещения птиц, успешно размножавшихся в первом цикле и не
отмеченных во втором цикле гнездования. В 1986 г. после первого удачного размножения из 12 самцов на территории лесопарка не отмечено ни
одного. Из 21 самки повторно отмечены 3: самка № 544715 отмечена на
гнездовании в 1988 г. в 250 м от места гнездования 1986 г; самка № 544727
отмечена 26.10.1986 г. в 100 м от места гнездования, а 1.11.1986 г. отловлена в том же синичнике, в котором гнездилась; самка № 255656 однажды
отмечена на осенне-зимнем контроле (в том же синичнике), а в 1987 и 1988 гг.
успешно размножалась в этом же синичнике.
В 1987 г. во втором цикле размножения не отмечено 40 особей (18 самцов и 22 самки), участвовавших в первом цикле. Из 31 птицы, помеченной
непосредственно в гнездовой период 1987 г., в лесопарке не было встречено
30 птиц, и только один самец дважды встречен на осенне-зимних контролях. Из 9 птиц, помеченных в предыдущие сезоны, отловлено 4 особи – 2 самца и 2 самки: самец № 544935 отмечен на осенне-зимнем контроле в 50 м от
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места гнездования, самец № 544984 и самка № 544976 отмечены вместе по
два-три раза на осенне-зимнем контролях в одном и том же синичнике и
только самка № 255656 гнездилась в 1988 г. в том же синичнике.
Перемещения птиц, успешно размножавшихся в двух циклах. В
1986 г. из 8 птиц (5 самцов и 3 самки), успешно гнездившихся в двух циклах размножения, при дальнейших контролях не отмечена ни одна. В 1987 г.
из 6 птиц (2 самца и 4 самки), отмечен только один самец, который в 1988 г.
гнездился в 250 м от прошлогоднего места гнездования.
Перемещения птиц, размножавшихся неудачно. В 1986 г. из 21 особи, бросившей кладки или птенцов (7 самцов и 14 самок), повторно отмечены 3 (14,3 %) особи. Из 7 самцов на осенне-зимнем контроле 20.10.1988 г.
отмечен только один в 300 м от места гнездования. Из 14 самок встречены в
дальнейшем две: самка № 255668 отмечена на ночевке 18.12.1986 г. в 250 м
от места гнездования, а самка № 544733 обнаружена на гнездовании в 1987 г.
в 550 м от места гнездования 1986 г.
В 1987 г. из 21 особи, бросивших кладки (9 самцов и 12 самок), повторно отмечены 6 (28,6 %) особей. Из 17 птиц, помеченных в сезон размножения 1987 г. (8 самок и 9 самцов), повторно отловлено 5 (30,0 %) особей.
Две самки отмечены только на осенне-зимних отловах в 120–150 м от места
гнездования: третья самка отловлена в феврале в 1700 м от гнезда, четвертая самка гнездилась во втором цикле в 150 м от места первого неудачного
гнездования. Один самец отловлен на осенне-зимнем контроле в 80 м от
гнезда, второй – в 50 м.
Обсуждение
Полученные нами результаты доказывают почти генетически детерминированную номадность большей части европейской популяции полевого
воробья и отсутствие какой-либо оседлости у лесопарковых популяций
г. Москвы.
Существуют основные три типа пространственной организации животных, и птиц в частности: перелетность, номадность (кочевой) и оседлость.
Идеальным примером оседлости может служить домовый воробей (Passer
domesticus (Linnaeus, 1758)) [1]. У этого вида особи на протяжении всего
жизненного цикла (за исключением расселения после рождения) обитают
на одном месте. Идеальных примеров перелетности можно привести много.
Многие виды птиц северной Палеарктики – дальние мигранты с определенными местами гнездования и зимовок. Что касается номадности, то это
явление гораздо более сложное, чем диаметрально противоположные –
оседлость и перелетность. В номадности сочетается перелетность и оседлость одновременно.
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Пространственная организация лесопарковых популяций полевого воробья еще больше усложняет понимание явления номадности.
На популяции Кусково четко видно, что только отдельные особи гнездятся повторно в одном и том же месте. Единичны случаи повторного гнездования в лесопарке в следующем году.
Наши исследования ставят больше вопросов, чем дают определенных
ответов: куда уходят птицы после первого цикла размножения; почему на
их место приходят другие птицы и занимают их синичники; почему птицы
«новой волны» не занимают свободные синичники в первом цикле.
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АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ В МАЛЫХ РЕКАХ
СРЕДНЕГО ПРИДНЕПРОВЬЯ
Биологические исследования малых рек посвящены, главным образом,
индикации качества воды и оценке их рыбохозяйственного потенциала. В
качестве местообитаний ценных в природоохранном отношении видов
такие гидросистемы изучаются менее активно. В этом плане нами был проведен учёт амфибий и рептилий непосредственно в малых реках, из которых были обследованы Ворскла, Вита, Дарница, Ирпень, Кодра, Рось, Сиверка, Стугна, Сула, Таль, Трубеж, Удай, Унава.
При этом очень важно оценивать роль амфибий и рептилий в экосистемах малых рек с учетом популяционных особенностей этих животных в
разные сезоны года. Но, так или иначе, в разные периоды биомасса амфибий (в т. ч. личинок) может значительно различаться. По образу жизни после метаморфоза (вне периода размножения) выделяют две экологические
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группы амфибий: водные и полуводные [1]. А рептилии, обитающие в реках, для размножения выходят на сушу. Нами учитывались амфибии и рептилии в малых реках именно в летний период (sad., ad.).
Из 22 видов амфибий и рептилий, зарегистрированных в регионе [2; 3], в
малых реках вне периода размножения отмечено 8 (9) видов. Видовой состав обнаруженных в реках животных (указана встречаемость каждого вида
в % от общего количества обследований): жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) – 5 %, лягушка остромордая (Rana arvalis) – 4 %, лягушка
озёрная (Pelophylax ridibundus) – 100 %, лягушка прудовая (Pelophylax lessonae) – 5 %, P. esculentus – 30 % (гибридная форма), черепаха болотная (Emys
orbicularis) – 30 %, уж обыкновенный (Natrix natrix) – 70 %, уж водяной
(N. tessellata) – 2 %. В засушливые периоды также были отмечены единичные экземпляры жабы серой (Bufo bufo) и квакши обыкновенной (Hyla
arborea), которые, по-видимому, являются случайными находками. Все
перечисленные виды (кроме гибридных форм) охраняются в соответствии с
Бернской конвенцией.
Краснобрюхая жерлянка и остромордая лягушка непосредственно в
малых реках встречаются относительно редко. Первый вид предпочитает
различные микроводоёмы, в том числе – пойменные. Остромордая лягушка
относится к группе полуводных видов, которые летом тоже могут пребывать на прибрежных речных участках. Некоторые виды амфибий в малых
речках в средине лета встречались на личиночных стадиях (например, тритоны), однако, во второй половине лета они выходят на сушу, где и зимуют.
Обыкновенный уж и болотная черепаха являются весьма характерными
обитателями малых рек, но размножаются на суше, поэтому большое значение для них имеет прибрежная зона.
При всех обследованиях доминируют представители комплекса зелёных
лягушек Pelophylax esculentus complex. Плотность представителей этой
группы может быть достаточно велика. Обычно она составляет 5–6 экз. на
10 м береговой линии, но на некоторых участках может превышать 20 экз.
на 10 м берега. Причем прудовые лягушки тяготеют к заболоченным участкам и зимуют на суше (иногда и гибриды). Следовательно, зелёные лягушки играют заметную роль в функционировании речных экосистем.
Малые реки имеют важное значение, прежде всего, как возобновимые
источники пресной воды. Определённую роль они играют и как местообитания ценных и охраняемых видов. Поэтому, мероприятия по охране речных вод и усилия по сохранению их обитателей целесообразно объединить
в единый блок задач. При этом особое внимание следует обратить на охрану прибрежной полосы малых рек, которая очень важна для существования
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речных экосистем в целом и служит местообитанием для водных и полуводных животных.
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ПОШИРЕННЯ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ
ЗВИЧАЙНОГО ТРИТОНА (LISSOTRITON VULGARIS) НА
ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ МАКРОСХИЛІ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Звичайний тритон (Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)) (Amphibia: Salamandridae) – відносно широко поширений і чисельний вид хвостатих амфібій України [6]. Інформація щодо хорології й екологічних особливостей
виду в Українських Карпатах (у тому числі на північно-східному макросхилі) була узагальнена більше ніж 30 років тому [8]. Однак, у цитованій
роботі та в тих, що побачили світ пізніше, недостатньо висвітленими залишалися чимало аспектів екології цього виду в регіоні. Мета нашої публікації – узагальнити наявні відомості щодо поширення й особливостей екології звичайного тритона в гірських і передгірних частинах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.
Основою послужили результати польових досліджень автора, проведених у 2004–2014 рр. Крім того, опрацьовані колекції Зоомузею Національного науково-природничого музею НАН України (ЗМ ННПМ), Державного
природознавчого музею НАН України (ДПМ), Зоомузею Львівського націо-
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нального університету ім. Івана Франка (ЗМ ЛНУ), Природничого музею
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (ПМ ЧНУ),
Чернівецького обласного краєзнавчого музею (ЧОКМ), а також доступні
літературні джерела й особисті повідомлення колег.
Описи нерестових водойм проводили за спеціально розробленою схемою, яка включала відомості про географічне розташування водойми, її тип
і розміри, фізико-хімічні, гідродогічні й інші параметри, характер водної
рослинності, оточуючі наземні біотопи, наявність хижаків та інше. Вимірювання рН, електропровідності, загальної мінералізації, окисно-відновного
потенціалу води проводили за допомогою портативного тестера Ezodo 7200.
Статистичний аналіз даних здійснювали за допомогою пакету програм
Statistica 6.0.
У регіоні досліджень звичайний тритон виявлений у майже 50 пунктах
(рисунок), більшість з яких розміщується в Передкарпатті; в гори спорадично заходить долинами річок. Зустрічається на висотах 135–730 м н. р. м.,
хоча основна частина місць знахідок розташована на висотах до 500 м н. р. м.,
а вище спостерігається його заміщення вікаруючим видом – карпатським
тритоном (Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)). При цьому в низці локалітетів на висотах 290–610 м обидва згаданих види зустрічаються разом
(часто в одних і тих же водоймах, де між ними спорадично може відбуватися гібридизація [4]). Зокрема, такі симпатричні популяції на даний час
відомі у Львівській (Коростів, Сколе, Стрий, Трускавець, Ясениця-Замкова), Івано-Франківській (Войнилів, Делятин, Княждвір) та Чернівецькій (Іспас, Корчівці, Красноїльськ) областях (див. рисунок). Втім, є інформація про
поширення звичайного тритона на більших висотах. Так, у фондах ЗМ ЛНУ
зберігається самка цього виду (інв. № зх-з 77), яка, згідно даних етикетки,
була здобута на схилі г. Пожижевська влітку 2004 р. Наявність виду в цьому пункті на нашу думку є сумнівною (можливо, в даному випадку ми маємо справу з помилкою при етикуванні). Також наші спеціальні дослідження не підтвердили присутність виду ще у двох гірських локалітетах (в окол.
с. Долішній Шепіт Чернівецької області та с. Бистриця Івано-Франківської
області).
У регіоні досліджень звичайний тритон населяє вологі ділянки широколистяних і мішаних лісів, зарості чагарників, парки. У період розмноження в нерестових водоймах нерідко спостерігаються скупчення з кількох
десятків особин: згідно маршрутних обліків щільність населення виду складає 9,62±2,57 (0,98–46,67) ос./100 м (n=26), а за результатами абсолютних –
0,89±0,40 (0,01–12,50) ос./м2 (n=31). Розмноження відбувається в різноманітних водоймах – калюжах у коліях і меліоративних каналах (по 25,0 % від
загальної кількості обстежених водойм (n=32)), придорожніх ровах (18,8 %),
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озерах, ставках, копанках, водоймах у пониженнях рельєфу (по 6,3 %), дощових калюжах та розширеннях струмків (по 3,1 %). В їх найближчому
оточенні (до 50 м) найчастіше зустрічаються чагарники й луки (по 53,1 %
випадків), мішаний ліс (37,5 %), широколистяний ліс і орні землі (по 34,4 %),
сільська забудова (15,6 %), пасовище (12,5 %), заболочені землі (6,3 %). Для
нересту звичайні тритони обирають переважно непроточні (90,6 %), сезонні (40,6 %) або постійні (37,5 %), відкриті (65,6 %), освітлені (78,1 %) водойми антропогенного походження (84,4 %), з напівпрозорою (50,0 %) чи прозорою (43,8 %) водою та переважанням серед донного субстрату рослинного опаду (50,0 %) або мулу (46,9 %). Репродуктивні водойми розташовуються на певній відстані від лісу, характеризуються різноманітними розмірами і порівняно невеликою глибиною; вода в них помірно прісна, з нейтральною чи слаболужною реакцією (таблиця).

Місця знахідок звичайного тритона на північно-східному макросхилі Українських Карпат:
□ – локалітети, де звичайний тритон співіснує з карпатським; ○ – достовірні знахідки; Δ – знахідки, що потребують підтвердження; ? – сумнівна знахідка; - - - – межі регіону досліджень.

У середині ХХ ст. на території Чернівецької області весняне пробудження реєстрували наприкінці березня або на початку квітня [1; 5], тепер – дещо раніше [7]. Навесні поява тритонів припадає на першу декаду березня –
першу декаду квітня, що безпосередньо залежить від погодних умов поточ-
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ного року (перших активних особин на суші й у водоймах зустрічали
27.03.2004 р., 8.03.2007 р., 3.03.2008 р., 2.04.2013 р. (м. Чернівці); 6.03.2009 р.,
20.03.2010 р., 15.03.2011 р., 17.03.2012 р., 6.03.2014 р. (с. Шипинці Кіцманського району Чернівецької області) [7; наші неопубл. дані]. Мігруючих
тварин реєстрували при температурі повітря від +4 °С (6.03.2014 р., с. Шипинці). На зимівлю ховаються у другій-третій декадах жовтня: останні
зустрічі датовані 21.10.2006 р. (м. Чернівці), 25.10.2007 р., 25.10.2009 р.,
21.10.2012 р. (с. Шипинці) [5; 7; наші неопубл. дані], хоча в деяких випадках активні особини можуть зустрічатися довше (в с. Шипинці 5.12.2009 р.
місцевий житель виловив у криниці активну молоду самку).
Кількісні параметри нерестових водойм звичайного тритона
Параметр
Висота, м н. р. м.
Площа, м2
Максимальна глибина, м
Швидкість течії, м/с
Нахил берега, °
Відстань до краю лісу, м
Відстань до найближчої водойми, м
Температура, °С
рН
Загальна мінералізація, мг/дм3
Окисно-відновний потенціал, мВ
Електропровідність, мкСм/см
Ступінь покриття водного дзеркала рослинами, %
Ступінь покриття берега очеретом, %
Ступінь покриття берега травою, %

n
32
29
35
31
31
29
30
43
29
14
13
14
32
32
32

M±m
292,7±20,8
152,3±49,9
0,26±0,03
0,002±0,002
21,9±3,6
254,3±223,3
51,6±11,8
12,5±0,79
7,4±0,08
246,2±50,0
101,2±13,2
367,9±75,2
29,5±5,9
19,8±6,4
63,8±7,5

min–max
177–505
2,6–1200,0
0,05–0,75
0,00–0,05
0–60
0–6500
1–300
4,1–23,0
6,4–8,7
60–597
12–172
92–894
0–100
0–100
0–100

Розмноження розпочинається вже за кілька діб після появи тритонів у
водоймах (самці в цей час набувають яскравого шлюбного вбрання). Його
пік припадає на квітень–травень. Місця нересту дорослі тритони починають
залишати із другої половини травня, хоча самці у шлюбному вбранні можуть зустрічатися до кінця червня (ЗМ ННПМ: 4.06.1978 р., м. Сторожинець; 15.06.1978 р., смт Делятин; 16.06.1978 р., с. Блюдники; 17.06.1978 р.,
м. Галич, смт Войнилів). Втім, окремі особини можуть перебувати у водоймах до середини липня (особливо в посушливі роки), про що свідчать деякі
наші знахідки (12.07.2013 р., с. Коростувата Кіцманського району Чернівецької області). Відкладанню ікри передують шлюбні ігри [2; 3]. Самки
зазвичай відкладають ікринки поодинці, загортаючи їх у листки водних
рослин або опале листя задніми кінцівками. Загалом, одна самка продукує
від кількох десятків до 400 ікринок, що обумовлено віком і розмірами конк-
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ретної особини [8]. Ембріональний розвиток триває близько одного-двох
тижнів, подальше перетворення займає ще близько 60–70 діб, хоча в лабораторних умовах при температурі води 19–21 °С метаморфоз може наставати значно раніше [8]. Личинки закінчують розвиток у першій декаді липня – першій декаді серпня при загальній довжині (L+Lcd) 21,8–30,4 мм і масі 0,06–0,13 г.
Наявна в літературі інформація про співідношення статей у популяціях
звичайного тритона обмежується повідомленням про те, що в Українських
Карпатах самці складають 56 %, а самки – 44 % [8]. За нашими даними з Передкарпаття в період розмноження співвідношення статей помітно коливається: у вибірці з с. Блюдники Галицького району (ЗМ ННПМ, 16.06.1978 р.,
n=26) самці склали 30,8 %, самки – 69,2 %; с. Княждвір Коломийського
району (дані автора, 1.05.2011 р., n=18) – 55,6 % і 44,4 %; смт Делятин Надвірнянського району (ЗМ ННПМ, 15.06.1978 р., n=67) – 49,3 % і 50,7 %;
с. Шипинці Кіцманського району (дані автора, 20.04.2008 р., n=31) – 41,9 %
і 58,1 %; м. Сторожинець (ЗМ ННПМ, 4.06.1978 р., n=70) – 55,7 % і 44,3 %
відповідно.
Таким чином, представлені матеріали дозволяють отримати загальне
уявлення про поширення звичайного тритона на північно-східному макросхилі Українських Карпат, а також суттєво доповнюють наявну інформацію
щодо деяких особливостей екології та біології виду в регіоні.
*
*
*
Робота частково виконана в рамках держбюджетної теми «Організація
моніторингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій»
(№ держреєстрації 0113U003244).
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ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (CERVUS ELAPHUS) НА
БУКОВИНІ
Розроблення дієвих підходів щодо раціонального використання природних ресурсів й оптимізації менеджменту популяцій тварин залишаються
достатньо актуальними завданнями в наш час. У зазначеному аспекті велику роль відіграє вивчення хорологічних та екологічних особливостей ратичних ссавців, які виконують важливу роль у природних й антропогенно трансформованих біоценозах, а також мають певне господарське значення як
об’єкти полювання.
Основна мета нашої роботи полягала у з’ясуванні сучасного стану популяції благородного оленя (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) та шляхів оптимізації його чисельності в лісових екосистемах Чернівецької області. Польові
дослідження були організовані протягом останніх десятиліть. Весь матеріал
зібраний за загальноприйнятими методиками [5; 7; 20; 22]. Були обстежені
найбільш характерні місця перебування благородного оленя в межах лісових
масивів Буковинських Карпат і Передкарпаття. Нами також проводилося
опитування працівників лісового та мисливського господарства, узагальнено
дані з багатьох літературних джерел [2; 3; 8; 9; 14; 15; 17–19; 21; та ін.].
Благородний олень колись був численним на всій території України.
Зараз зустрічається в лісах Карпат, гірського Криму та в деяких регіонах
Полісся, Лісостепу і Степу. Характер стацій визначається особливостями
місцеперебування виду [6].
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В Українських Карпатах благородний олень зараз зберігся лише в гірських лісах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької
областей. У гори піднімається до висоти 1800–1900 м н. р. м. Навесні, поки худобу не виганяють на субальпійські луки, пасеться на них, а пізніше –
на вирубках, лісових галявинах, у зріджених лісах. Восени до випадання
снігу виходить пастися на полонини, але з настанням холодів спускається
нижче, в річкові долини. Взимку, коли глибина снігу перевищує 60 см, ці
тварини збираються в невеликі групи до 5–7 особин і тримаються порівняно невеликих ділянок. Біля солонців, водопоїв і підгодівельних майданчиків олені утворюють наброди, а в місцях постійного перебування і переходів – стежки, які тягнуться на кілька кілометрів між місцями годівлі,
відпочинку та водопоїв [19].
Як свідчать різноманітні палеонтологічні матеріали [10; 11; 16; та ін.],
раніше благородний олень на території Чернівецької області зустрічався
далеко за межами карпатської частини. Сучасні знахідки стосуються лише
власне гірської частини Буковинських Карпат і прилеглих ділянок передгір’їв (рис. 1). Протягом року мігруючі поодинокі особини чи невеликі
групи іноді можуть проникати до межі з рівнинною частиною [13] (долина р. Прут) та навіть заходити в лісові масиви Хотинської височини [12].
У гори олені піднімаються до максимальних висот – 1500 м н. р. м. і вище
(лісоділянка Перкалаб, хр. Яровиця).

Рис. 1. Поширення благородного оленя в Чернівецькій області:
– місця постійного перебування,

– зустрічі мігруючих особин.
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Офіційних даних про чисельність благородного оленя в Українських
Карпатах для першої половини ХХ ст. немає. Особисті повідомлення багатьох старих мисливців і лісівників свідчать, що відразу в післявоєнний
період цих звірів у карпатських лісах було достатньо багато [22], але через
надмірні рубки дерев на значних площах і добування оленів місцевими
жителями (браконьєрами) до 60–70-х рр. ХХ ст. збереглося не більше четвертої частини поголів’я.
Протягом п’ятнадцяти років (1976–1991 рр.) чисельність виду в Українських Карпатах була майже стабільною з незначними коливаннями по
роках (рис. 2). Найбільший приріст поголів’я за цей період спостерігався в
1977 р. (8,3 %) та в 1985 р. (6,7 %), а найбільший спад чисельності – в
1978 р. (5,7 %) і в 1980 р. (3,2 %). Різке зниження кількості оленів розпочалося з 1991 р. (14,9 %); потім у 1996 р. після важкої багатосніжної зими
спад чисельності знову сягав 15 %. Отже, за чверть століття спад чисельності виду становив 50 %, а за офіційними даними по ліцензіях здобували
в рік тільки 1,6–3,4 % поголів’я [4].

Рис. 2. Динаміка чисельності благородного оленя в Українських Карпатах.

На початок 2000 р. щільність населення благородного оленя на 1000 га
лісових угідь в Українських Карпатах становила 3,7 особин, тоді як у 80-х рр.
ХХ ст. – 7,3. Протягом останнього десятиліття цей показник знаходиться
майже на одному рівні. По окремих роках частка приросту чи спаду чисель-
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ності дуже незначна, при цьому кількість здобутих за ліцензіями тварин,
згідно офіційних даних, щорічно становила 0,3–0,7 % [4].
Низька чисельність благородного оленя в Карпатському регіоні пов’язана з неефективним веденням мисливського господарства, у зв’язку з чим
його поголів’я переважно знищують хижаки і браконьєри. Користувачі мисливських угідь вкладають у відтворення виду певні кошти, але віддачі майже немає. Загалом від основних (лімітуючих) чинників за останнє десятиліття розрахункові втрати становили 72,4 % від розрахункової чисельності,
в тому числі від несприятливих кліматичних факторів – 17,5 %, від хижацтва вовка (Canis lupus L.) – 26,0 % і від браконьєрства – 28,9 % [4].
Протягом останніх десятиліть чисельність благородного оленя в Чернівецькій області неухильно зменшувалася (рис. 3). Розрахунки показали, що
з 1977 р. (1400 особин) до 2001 р. (565 особин) коефіцієнт зменшення кількості виду буковинського угруповання становив 2,5 % на рік. За 1988–1999 рр.
документоване середньорічне вилучення оленів у Чернівецькій області становило 38,8±6,7 особини, а зареєстрована кількість загиблих з різних причин – 39,8±3,6. У цілому втрати сягають 79–90 тварин за рік (10–11 % від
облікованих восени), що наближається до сучасних норм вилучення і не
може суттєво вплинути на основну тенденцію.
Оптимальна щільність населення благородного оленя в Українських
Карпатах повинна сягати 10–15 ос./1000 га лісових угідь [1]. На наш погляд,
для цього є всі необхідні підстави – відповідна структура територіальноландшафтних умов, забезпеченість достатньою кількістю кормових ресурсів
тощо. Як видно з таблиці, щільність населення виду в Чернівецькій області в
переважній більшості випадків ще дуже далека від бажаних показників.
У Карпатському регіоні чисельність аборигенних диких ратичних (зокрема і благородного оленя) та її динаміка залежать, у першу чергу, від результатів відтворення (інтенсивності участі самок у розмноженні та їх плідності), виживання молодняку – від народження до ефективного віку, а також від опору популяцій певного виду до негативної дії екологічних й антропогенних чинників [4].
Благородний олень після завершення його розселення у 80-х рр. XX ст. в
Україні став звичайним елементом теріофауни лісових біоценозів Карпат.
На цей час кількість як аборигенних, так й інтродукованих особин значно
зросла. Наприклад, чисельність карпатської форми в лісонасадженнях Закарпатської, Івано-Франківської й Чернівецької областей становила понад
8700 тварин. Найбільше місцевих оленів налічувалося в Закарпатській
області – понад 4500 особин [4]. Чисельність виду в Закарпатській області у
другій половині 1990-х рр. становила 2631 особину, в той час як в Івано-Франківській – 1343, а в Чернівецькій – лише 790, що порівняно з попередніми
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роками менше на 8 % за умови використання лімітів на вилучення всього на
31,8 % [1]. Причин для цього є кілька. Одна з найімовірніших – зміна стацій
мешкання та значний антропогенний вплив як господарського фактора (лісокористування), так і зростання випадків браконьєрства.

Рис. 3. Динаміка чисельності благородного оленя в Чернівецькій області.
Щільність населення благородного оленя в лісових масивах Буковинських
Карпат
Лісокористувач
Національний природний парк «Вижницький»
Національний природний парк «Черемоський»
Мисливське господарство «Зубровиця»
Угіддя Сторожинецького держлісгоспу
Чернівецький військовий лісгосп
Мисливське господарство «Карпатське»
Лісомисливське господарство «Берегометське»
Сторожинецька районна організація УТМР
Путильська районна організація УТМР

Площа,
га
11238
7117,5
31200
24200
6100
43100
11200
52200
9175

Чисельність,
особин
12–20
30–80
161
131–142
9
75–91
296–303
11
23–28

Щільність
населення,
ос./1000 га
1,07–1,78
4,22–11,24
5,16
5,41–5,87
1,48
1,74–2,11
26,43–27,05
0,21
2,51–3,05

В умовах Українських Карпат площа для існування елементарного поселення (мікропопуляції) виду повинна становити близько 1000 га у передгір’ях і понад 2000 га – у горах [1].
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Отже, при визначенні чисельності благородного оленя (його карпатської
форми) слід проводити облікові роботи в найбільш якісних типах угідь.
Доцільно втілити у практику лісомисливське районування регіону [1; 20].
При цьому слід визначити посезонне розміщення як благородного оленя,
так і супутніх видів ратичних ссавців. Доцільно експериментально опрацювати інтереси лісової галузі й мисливського господарства щодо поліпшення
умов мешкання благородного оленя, що позитивно вплине на якість трофеїв, здобутих під час полювання. Слід розробити стратегію реконструкції
біогенних компонентів лісових біоценозів, спрямовану на оптимізацію
структури популяції виду.
Висновки. Благородний олень у Чернівецькій області зустрічається
лише в гірських лісових масивах і на прилеглих ділянках передгір’їв. Мігруючі особини іноді проникають у рівнинну частину (регіон Хотинської
височини). Протягом останніх десятиліть кількість оленя в Чернівецькій
області знижувалася внаслідок несприятливих кліматичних факторів, хижацтва вовка та браконьєрства. На даний час щільність населення виду в більшості лісових угідь становить 0,21–5,87 ос./1000 га, що значно менше від
оптимального показника (10–15 ос./1000 га). На майбутнє слід розробити
стратегію реконструкції біотичних компонентів деревостанів Буковинських
Карпат, спрямовану на покращення структури популяції виду.
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ДО ОРНІТОФАУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ІЧНЯНСЬКИЙ» (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Національний природний парк «Ічнянський» створений згідно Указу
Президента України № 464 від 21 квітня 2004 р. Заповідний об’єкт розташо-
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ваний на території Ічнянського району Чернігівської області неподалік від
районного центру, площа складає 9665,8 га. Парк знаходиться на північному заході Лівобережно-Дніпровської лісостепової фізико-географічної
провінції Лісостепової зони в басейні р. Удай. Рельєф території рівнинний.
За своїм природним потенціалом національний парк не має альтернативи в
північному районі Лівобережного Лісостепу і характеризується значною
екологічною цінністю.
Дослідження орнітофауни НПП «Ічнянський» проводили 11–19.05.2012 р.
Матеріал зібраний під час одноденних піших екскурсій; використовували
також велосипед. Спостереження проводили у світлу й темну пору доби в
околицях сіл Дзюбівка, Августівка, Тишківка, Буди, Гейці, Грабів. Застосований маршрутний метод обліку птахів з реєстрацією кількості зустрічей
кожного виду [1; 4], який комбінували з точковими обліками [5]. Для спостережень використовували бінокль 10×50. Визначення видової належності
проводили за книгою «Птахи фауни України» [2], за нею ж подані українські видові назви.
Усього відмічено 103 види птахів (включно з даними місцевих жителів),
які належать до 15 рядів: Гагароподібні (Gaviiformes) – 1 вид, Лелекоподібні (Ciconiiformes) – 4, Гусеподібні (Аnsеrifоrmеs) – 2, Соколоподібні
(Falconiformes) – 6, Куроподібні (Galliformes) – 1, Журавлеподібні (Gruiformes) – 5, Сивкоподібні (Charadriiformes) – 2, Голубоподібні (Columbiformes) – 4, Зозулеподібні (Cuculiformes) – 1, Совоподібні (Strigiformes) – 2,
Серпокрильцеподібні (Apodiformes) – 1, Сиворакшеподібні (Coraciiformes) – 1,
Одудоподібні (Upupiformes) – 1, Дятлоподібні (Piciformes) – 5 і Горобцеподібні (Passeriformes) – 67. Особлива увага була приділена виявленню рідкісних та нечисленних видів птахів, дані по яким ми й наводимо у цьому
повідомленні.
Відмічено 4 види з Червоної книги України [3].
Підорлик малий (Aquila pomarina). Дорослого птаха спостерігали 14.05
над узліссям біля північної околиці с. Дзюбівка.
Могильник (A. heliaca). 14.05 молодий птах кружляв над рідколіссям
біля південної околиці с. Дзюбівка. За даними М. М. Маломуж (особ. повід.), цих орлів тут бачили й раніше, що свідчить про можливе гніздування
виду на території парку.
Журавель сірий (Grus grus). Над ур. «Філонівщина», що неподалік від
с. Буди, 15.05 відмічена зграя з 14 птахів, які згодом попрямували в бік
р. Удай.
Сорокопуд сірий (Lanius excubitor). 17.05 одну особину спостерігали
біля південної околиці с. Дзюбівка у старому фруктовому саду.
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До нечисленних птахів НПП «Ічнянський», які мають різний статус перебування на його території (гніздові, пролітні, залітні), нами віднесено 11
видів.
Гагара чорношия (Gavia arctica). Дорослий птах здобутий мисливцями
восени 1990 р. на ставку біля південно-західної околиці с. Дзюбівка
(М. М. Маломуж, особ. повід.).
Осоїд (Pernis apivorus). На досліджуваній території відмічено чотири,
імовірно гніздові, пари. 12.05 над лісом біля північної околиці с. Дзюбівка
спостерігали 2 ос. світлої морфи. 13.05 двоє птахів типової морфи кружляли
над луками біля південної околиці с. Дзюбівка. 15.05 пару птахів типової
морфи відмічено над полем біля ур. «Філонівщина» (окол. с. Буди). 18.05
над узліссям в околицях с. Грабів спостерігали пару птахів типової морфи.
Погонич малий (Porzana parva). Шлюбний крик самця чули 17.05 у
вечірніх сутінках біля оз. Мисливське, що неподалік від с. Буди.
Жовна чорна (Dryocopus martius). 13.05 в мішаному лісі біля північної
околиці с. Дзюбівка чули голос поодинокого птаха.
Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor). Відмічений лише одного разу –
12.05 біля залізничного переїзду неподалік с. Тишківка: 1 ос. сиділа на дротах ЛЕП.
Горіхівка (Nucifraga caryocatactes). У жовтні 2010 і 2011 рр. по одному
птаху спостерігали біля автодороги неподалік с. Августівка (М. М. Маломуж, особ. повід.).
Золотомушка жовточуба (Regulus regulus). Імовірно, дуже рідкісний
нерегулярно гніздовий вид. Співаючого самця спостерігали 13.05 в невеликому за площею ялиннику біля північної околиці с. Дзюбівка. Можливе перебування тут ще кількох особин. За даними М. М. Маломуж (особ. повід.),
влітку золотомушки іноді зустрічаються в лісі біля с. Дзюбівка.
Дрізд-омелюх (Turdus viscivorus). Одного птаха спостерігали 17.05 в
ур. «Бур’янка» на околиці с. Тишківка.
Синиця чорна (Parus ater). Нечисленний гніздовий птах у мішаних
лісах. Співаючих самців відмічали в багатьох місцях. 12.05 в лісі біля північної околиці с. Дзюбівка – самець. 13.05 три співаючі самці спостерігали
в ур. «Гречанівщина» біля с. Буди (17.05 там само – 3 ос.). 14.05 птах шукав
поживу у групі ялин серед мішаного лісу неподалік с. Тишківка. 15.05 – співаючий самець на околиці с. Дзюбівка, 2 співаючі самці відмічені в мішаному лісі біля с. Гейці. 17.05 в ур. «Волик» (неподалік с. Грабів) відмічений
співаючий самець.
Чиж (Spinus spinus). Можливо, рідкісний гніздовий вид, який тяжіє до
насаджень ялини. 13.05 пару відмічено у групі ялин в ур. «Гречанівщина»
біля с. Буди; самець співав і залицявся до самки. 14.05 голоси кількох чижів
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чули у групі ялин серед мішаного лісу неподалік с. Тишківка. 17.05 пара
трималася на узліссі неподалік с. Грабів.
Просянка (Emberiza calandra). Нечисленний вид. Відмічений двічі:
14.05 співаючого птаха спостерігали біля південної околиці с. Дзюбівка на
краю старого фруктового саду, а 15.05 співаючий самець відмічений біля
с. Тишківка.
Отже, орнітофауна НПП «Ічнянський» характеризується типовим набором видів, представлених у межах Лівобережного Лісостепу, але в її склад
входять також і види, які знаходяться на південній межі гніздового ареалу,
ряд нечисленних і рідкісних птахів. Зокрема, певний науковий інтерес представляє наявність під час гніздового періоду на території парку золотомушки жовточубої та чижа; статус цих видів зараз потребує уточнення
шляхом проведення більш детальних досліджень. Цікавими є знахідки
підорлика малого й, особливо, могильника. Спостереження цих хижаків
мали місце у гніздовий період, що може свідчити про гніздування їх на
даній території. Щоб це підтвердити також потрібні подальші систематичні
дослідження орнітофауни національного парку.
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ORNITHOMYA AVICULARIA (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE,
ORNITHOMYINAE) В ЕВРОПЕ
Роль беспозвоночных животных в циркуляции арбовирусных инфекций изучается давно [6], в настоящий момент привлекает внимание многих специалистов и, тем не менее, исследована недостаточно.
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Сведения о роли мух-кровососок в распространении возбудителей бактериального и вирусного происхождения очень скудны [4]. На возможность
механического переноса возбудителей сибирской язвы (Bacillus anthracis
Cohn) мухами-кровосоками (Hippobosca rufipes Olfers, H. equina L.) указывает Дж. Бекьяр [9]. В Северной Америке А. Фаражолахи с соавторами [10]
выделил вирус Западного Нила от Icosta americana (Leach), а А. Ганез с
соавторами [11] выявил положительную серологию на вирус Западного
Нила у того же вида кровососки. Возбудитель трипаносомоза Trypanosoma
hannae Pittaluga передается от больных к здоровым голубям после укуса
кровососки Pseudolynchia canariensis (Macquart).
Ornithomya avicularia (Linnaeus, 1758) является переносчиком трипаносомоза врановых птиц. Согласно указаниям В. А. Бойко с соавторами [1],
многократное кровососание у O. avicularia, преимущественное паразитирование на молодых неиммунных особях многих видов птиц, совпадение периодов массового паразитирвания на птицах кровососок и преимагинальных фаз иксодовых клещей может свидетельствовать о возможном участии
O. avicularia в циркуляции возбудителя клещевого энцефалита и его диссеменации в очаге.
Кровососки (Hippoboscidae), как и другие куклородные двукрылые (Nycteribidae, Streblidae, Glossinidae), обладают способностью полного живорождения особого аденотрофического или инкубационного типа [14; 15]. Яйцо этих
мух содержит достаточное количество желтка для питания эмбриона до тех
пор, пока личинка не достигнет первой стадии, затем потомство питается выделениями материнских органов на протяжении всей жизни личинки в матке [3].
У O. avicularia каждая из двух фолликулов и двух яйцовых трубочек
имеет развивающееся яйцо. В определенный момент яичник имеет четыре
развивающихся яйца, а в целом на два яичника самки приходится 8 яиц. В
естественных условиях два яичника поочередно вырабатывают зрелые яйца, тоже самое происходит и в двух яйцовых трубках в каждом яичнике.
Таким образом, одно из яиц развивается намного раньше, чем остальные.
Поэтому оба яичника ассиметричны по размерам. Созревшее яйцо продвигается по яйцеводу в матку, где оно развивается до первой стадии личинки.
В это время другое яйцо созревает в одной из яйцовых трубок яичника на
противоположной стороне, оно не двигается до тех пор, пока ранее появившаяся личинка не разовьется и не отродится мухой. После выхода яйца из
яйцевой трубки формируется новый фолликул и возобновляется первоначальное количество яиц – 8 шт. [3].
Подсемейство Ornithomyinae мировой фауны представлено 16 родами.
Род Ornithomya насчитывает 29 видов и по численности видов уступает толь-
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ко роду Icosta. O. avicularia представлена тремя подвидами: O. a. avicularia (L.,
1758), O. a. aobatonis (Matsumura, 1905), O. a. nigricornis (Erichson, 1842).
O. avicularia описана К. Линнеем в 1758 г. Впервые для территории
СССР этот вид был приведен А. А. Штакельбергом [7]. Без карт ареала автор указывает на то, что O. avicularia встречается не часто на птицах из разных семейств. Специальных работ, посвященных этому виду, на территории СССР до 1970 г. не было. В 1970 г. К. Я. Грунин [2], используя коллекционный материал, в определителе приводит вид как обычный, повсеместный. Значительный вклад в изучение биологии O. avicularia внесла работа
Н. В. Лебедевой с соавторами [5]. В работе представлены жизненные циклы
кровососок, и в частности O. avicularia.
В 1981–2013 гг. в Карелии, Астраханской, Московской и Ростовской
областях, Калмыкии, Одесской области, Приднестровье при массовом кольцевании птиц обследовано более 10 тыс. особей больше 120 видов и собрано более 1000 особей кровососок.
Ареал. Северная граница распространения O. avicularia в Западной
Европе доходит до 61° с. ш. [16], широко распространена в Европе: на Британских островах [12], в Скандинавии [13], встречается на северо-западе,
западе и в центре России, Поволжье, Западной Сибири, на Дальнем Востоке,
в Белоруссии, Украине, на Кавказе, в Крыму, Средней Азии [2], Израиле [8].
Птицы-хозяева. Согласно нашим данным, O. avicularia в Восточной
Европе встречается на 97 видах птиц с середины июня до ноября. В Карелии
и Московской области отмечена на всех крупных и мелких птицах. Часто
паразитирует вместе с Ornithomya fringillina Curtis. Численность кровососкок
на одной птице колеблется от одной особи до 17 (на дроздах) и до 28 особей
на слетках сороки (Pica pica (L.)). В Ростовской области, где отсутствует
O. fringillina, O. avicularia образует сообщества с представителем другого
рода Ornithoica turdi (Latr.). Несмотря на то, что O. avicularia встречается на
всех птицах, предпочтение отдает более крупным представителям.
Форезия. У 8 из 153 особей кровососок отмечены пухоеды Allobrueelia
abluda Zlotorzycka, A. amsel Eichler, Turdinirmus merulensis (Denny), Tricodectes sp., Bruellia sp. [17]. Согласно указаниям того же автора у 4 из 153
исследованных особей кровососок отмечен клещ Microlichus avus (Trouessart), а у 5 кровососок – паразитические клещи из семейства Эпидермоптиды (Epidermoptidae) Myialges uncus (Vitzthum), у одной – M. pari Fain. O. avicularia является обычным видом Европы. Северная граница распространения вида проходит по Средней Карелии (на северном побережье Баренцового моря он отсутствует). Обычна эта кровососка в Ростовской и Одесской областях.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ
ЧОРНОГО ЛЕЛЕКИ (CICONIA NIGRA) В
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Чорний лелека (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)) в Україні – рідкісний
вид [32] (популяції таких тварин невеликі й на даний час вони не належать
до зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека [30]). Занесений
на сторінки першого (зникаючий) [33], другого (вразливий) [7] і третього
(рідкісний) [32] видань Червоної книги України, а також у додаток ІІ (види
фауни, що підлягають особливій охороні) до Бернської, в додаток ІІ (види з
несприятливим статусом охорони) до Боннської і в додаток ІІ (можуть опинитися під загрозою зникнення) до Вашингтонської (про торгівлю видами)
конвенцій, у додаток ІІ до «Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів» (AEWA) [30]. Чорний лелека є видом загальноєвропейської природоохоронної значущості (категорія SPEC 2 – поширення обмежене Європейським континентом і він має несприятливий охоронний статус) [35]. Його занесено в додаток І Директиви Європейського Союзу з охорони диких видів птахів (Birds Directive). На території Чернівецької
області – рідкісний.
Чорний лелека на Буковині – гніздовий перелітний вид [20; 37]. Весняна міграція триває із другої половини березня і майже до кінця квітня.
Перших птахів спостерігали 21.03–20.04, в середньому (n=10) – 4.04±3,35
(CV=71,6 %) [25].
Найбільш типовими місцями гніздування чорного лелеки в Чернівецькій
області є ділянки старих, переважно листяних і мішаних лісів, що знаходяться поблизу заболочених ділянок, вологих луків та річкових долин. Часто
птахи оселяються біля лісової дороги, просіки, невеликої галявини: підліт
до гнізда відбувається по вільному від дерев «коридору».
З кінця ХІХ ст. по даний час у досліджуваному регіоні чорний лелека виявлений у 84 пунктах (див. нижче), зокрема, на гніздуванні – у 15 (17,9 %),
протягом репродуктивного періоду – в 46 (54,8 %) і лише в період міграцій –
у 23 (27,3 %). Птахи оселялися, головним чином, у листяних лісах. Для гніз-
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дування обирали високі дерева з розлогими кронами. У трьох випадках поява першого яйця у кладках орієнтовно припадала (за нашими розрахунковими даними з огляду на вік пташенят) на перші числа другої декади квітня, початок і кінець травня.
З літературних джерел відомо [4; 18; 26; 32; та ін.], що чорні лелеки гнізда використовують протягом багатьох років. Повна кладка налічує 2–6 (як
правило 4) яєць. Насиджують обидва члени пари протягом 32–34 діб. У віці
двох місяців пташенята покидають гніздо. Статевозрілими стають у три роки.
Осінній відліт чорного лелеки в Чернівецькій області триває із другої
половини серпня до кінця другої декади жовтня. Останні зустрічі датовані
20.08–20.10, у середньому (n=19) – 19.09±4,15 (CV=58,1 %) [25]. У цей час
спостерігали переважно поодиноких особин, рідше – зграйки до 5–25 птахів. Іноді були зафіксовані порівняно значні осінньо-міграційні скупчення:
20.08.1950 р. – 50 і 100 особин (дві мігруючі зграї) пролетіли над с. Чорнівка Новоселицького району; 16.09.2009 р. – близько 130 особин (передвідлітна зграя), мілководдя ставків, зволожені луки, південно-західніше с. Дорошівці Заставнівського району [16; 21].
У раціоні чорного лелеки на Буковині переважають невеликі хребетні (в
основному дрібна риба) та крупні комахи. Наприклад, у шлунку молодого
самця, здобутого 9.09.1958 р. на кукурудзяному полі неподалік від лісу в
околицях с. Стрілецький Кут Кіцманського району, виявлені твердокрилі й
мишоподібні гризуни [16]. У межах власне гірської частини ці птахи часто
полюють на хвостатих земноводних, особливо в період ведення останніми
водного способу життя.
Гніздиться чорний лелека в лісовій зоні Євразії (від Західної Європи до
Далекого Сходу) та локально в Південній Африці (рис. 1.). У межах окресленої території розташування популяцій різко уривчасте [27]. На південному сході Африки (від Малаві, Зімбабве і Намібії до Південно-Африканської Республіки) місцева популяція (зараз вона налічує більше 200 пар,
чисельність стабільна) вірогідно свого часу сформувалася з мігрантів з
Євразії, які з певних причин почали розмножуватися на зимівлі [18]. Птахи
з північної частини ареалу мігрують на зимівлю в Південну Азію (Індія,
Китай) й Африку (на південь від Сахари) [14; 17].
В Україні чорний лелека гніздиться (рис. 2) на Поліссі, місцями в Лісостепу та в лісах Карпат [4; 8; 11; 12; 31]. Раніше вид був поширений значно ширше. Він гніздився також уздовж Дніпра, в Полтавській і Харківській губерніях, у Криму [10]. Основними причинами зменшення регіону
поширення були деградація середовища існування та пряме знищення
птахів людьми (вважалося, що вони завдають певної шкоди під час ведення
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Рис. 1. Сучасний ареал чорного лелеки:
а – гніздове поширення, б – райони зимівель [18].

Рис. 2. Поширення чорного лелеки в Україні [32].
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рибного господарства). У Карпатському регіоні України гнізда виявлені [3;
5; 21; 25; наші неопубл. матер.] в усіх фізико-географічних областях (ПрутДністровське межиріччя, Передкарпаття, гірські райони й Закарпатська рівнина). Основна їх кількість зосереджена в північно-західній частині (рис. 3).

Рис. 3. Гніздове поширення чорного лелеки в Карпатському регіоні України.

У Чернівецькій області чорний лелека зустрічається (рис. 4) фактично на
всій території [21; 25; наші неопубл. матер.]. У власне гірську частину заходить долинами річок. На гніздуванні та протягом репродуктивного періоду
виявлений, головним чином, у межах і західніше Хотинської височини, в
долині р. Прут та по всій території Передкарпаття. У Буковинські Карпати
проникає до висоти 1200 м н. р. м. [38]. Гніздування доведене у 15 місцях на
території Вижницького (околиці м. Вижниця – до 1988 р., ялицево-буковий
ліс [20; 25]; околиці с. Багна (2 гнізда) – весна 1986 р., ялиновий ліс та 1986 р.,
ялиново-ялицево-буковий ліс [20; 25]; околиці с. Лукавці – не пізніше кінця
ХІХ ст., долина р. Сірет [36]), Герцаївського (околиці с. Дяківці – літо 2001 р.,
дубовий ліс [25]; окол. с. Куликівка – гніздовий період 2008 р., дубовий
ліс [21]), Глибоцького (околиці с. Валя Кузьмина – 25.06.1992 р., дубовобуковий ліс [6; 25]; околиці с. Турятка – гніздовий період 2008 р., дубовий
ліс [21]), Кіцманського (околиці с. Стрілецький Кут – 9.09.1958 р., вірогідно
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буковий ліс (біля нього на полі піймали молодого, ще погано літаючого
птаха) [15; 16; 20; 25]), Новоселицького (околиці с. Жилівка – 7.08.2001 р.,
вірогідно острівний ліс (біля нього (на окраїні села) піймали молодого, ще
погано літаючого птаха) [25]), Сторожинецького (околиці с. Глибочок –
07.2005 р., буковий праліс [25]; околиці с. Ропча – весна 1995 р., буковий
ліс [20; 24; 25]) і Хотинського (околиці с. Колінківці – 1947–1951 рр., грабово-буковий ліс [15; 16]; околиці с. Рухотин – не пізніше початку 1970-х рр.,
дубовий ліс (долина р. Дністер) [28; 29]) районів та в адміністративних
межах м. Чернівці (друга половина 1950-х рр., буковий праліс (підніжжя
г. Цецина) [25]).

Рис. 4. Поширення чорного лелеки в Чернівецькій області.

Світова популяція чорного лелеки налічує орієнтовно 20000 гніздових
пар [4]. Сучасна загальна чисельність у Європі оцінюється в 7800–12000
гніздових пар [32], популяція стабільна. В Україні кількість чорного лелеки
останнім часом почала зростати [10], але на сьогодні вона очевидно не перевищує 400–500 пар. В Українських Карпатах гніздиться 80–100 пар [3].
На території Чернівецької області як раніше [1; 15; 16], так і в наш
час [25], чорний лелека – рідкісний (малочисельний) вид. У 1980–1990-х рр.
у регіоні гніздилося не менше 5–6 пар [19; 20; 37; 39; та ін.], пізніше їх кількість зросла до 8–10 [3; 25; 32; та ін.].
На стан популяції чорного лелеки насамперед негативно впливає різноманітна діяльність людини, зокрема, вирубування лісів (навіть якщо дерево
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із гніздом залишене скраю чи посеред вирубки, пара все одно його покидає [10]), меліорація (осушувальні роботи суттєво скорочують площі кормових угідь [4] (лелеки трофічно залежні від наявності водойм, оскільки в
їх раціоні важливе місце займає дрібна риба й амфібії)), турбування птахів
на гніздах (поява людей чи транспортних засобів поблизу заселених гнізд
швидше за все призводить до того, що дорослі птахи залишають гніздо і
кладка чи виводок загинуть [10]), використання отрутохімікатів (небезпечні
речовини потрапляють у водойми, як основні кормові біотопи, та накопичуються в ланцюгах живлення, що надалі може призводити до захворювання лелек і зниження їх репродуктивного потенціалу), пряме переслідування (наприклад, раніше було модним у гуцулів з Путильщини причепурювати свої капелюхи довгим пір’ям зі здобутих птахів [2]).
У Чернівецькій області чорний лелека охороняється в національних природних парках «Вижницький» [23] і «Хотинський» [22], регіональному ландшафтному парку «Чернівецький», [34], орнітологічному заказнику «Чорний
лелека» [20], в межах низки інших територій природно-заповідного фонду [25]. Надалі необхідно провести детальне обстеження характерних місць
перебування особин виду, забезпечити дієвою охороною як існуючі гнізда,
так і потенційні гніздові біотопи. Важливе значення має також пропаганда
необхідності збереження чорного лелеки серед місцевого населення [20] та
побудова штучних гніздівель для приваблення птахів (рис. 5).

Рис. 5. Схема встановлення штучного гнізда для чорного лелеки [4; 13].
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Добре себе зарекомендувало спорудження штучних платформ [4; 13; 9].
Відповідне місце обирається подалі від лісових ділянок, пов’язаних з господарською діяльністю людини, й обов’язково поблизу кормових територій
птахів (річка, заболочена територія, канал, риборозплідні ставки, озеро тощо). Гніздові платформи встановлюють у старих листяних і мішаних лісах.
Обране для встановлення гнізда дерево (в наших умовах найкраще для цього підходить дуб) повинно мати масивні горизонтальні гілки знизу крони
або розгалужений на висоті 8–10 м основний стовбур. При встановленні
штучної платформи слід пам’ятати ще й таку особливість. Чорний лелека
має великий розмах крил і для зручності підльоту робить гніздо переважно
не біля стовбура дерева, а на певній відстані від нього. У зв’язку з цим, обравши дві горизонтальні гілки, що ростуть на одному рівні або одну масивну,
яка розгалужується, необхідно відступити від основного стовбура на 1–2 м.
Після цього впоперек обраних гілок за допомогою дроту закріплюють кілька поперечин. На цій конструкції кріпиться вінок діаметром близько 1 м,
зв’язаний за допомогою дроту з ялинових гілок або лози. Внутрішня поверхня закладається гілками і штучне гніздо готове. Його доцільно встановлювати лише в післягніздовий період (з жовтня по березень). Цей біотехнічний захід значно допоможе молодим птахам або парам, які втратили гніздо,
відносно швидко знайти нове місце для розмноження і зайняти встановлену
штучну платформу.
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ДО ЕКОЛОГІЇ СІРОЇ РОПУХИ (BUFO BUFO) НА
ТЕРИТОРІЇ ПРИКАРПАТТЯ
Сіра ропуха (Bufo bufo (L., 1758)) – звичайний і широко поширений вид
земноводних Українських Карпат [6]. Втім, наявна інформація щодо екологічних особливостей цієї амфібії на території Прикарпаття доволі обмежена
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і зібрана значною мірою ще кілька десятиліть тому [1–5]. Зважаючи на це,
мета нашої роботи – доповнити наявні відомості новими даними щодо біології й екології виду (зокрема, порівняти відомості щодо настання певних
фенологічних явищ кілька десятиліть тому і в наш час, зважаючи на зміни,
що могли статися внаслідок глобальних змін клімату).
Основою послужили результати польових досліджень автора, проведених у 2003–2014 рр. на територіях Івано-Франківської (Надвірнянський і
Снятинський райони), Львівської (Самбірський і Старосамбірський райони)
та Чернівецької (м. Чернівці, Вижницький, Кіцманський і Сторожинецький
райони) областей, а також аналіз доступних літературних джерел й особистих повідомлень колег. Нерестові водойми описували за схемою, яка включала відомості про їх географічне розташування, оточуючі наземні біотопи,
тип, розміри, фізико-хімічні, гідрологічні та інші параметри, характер водної рослинності тощо. Для вимірювань фізико-хімічних параметрів води
(рН, електропровідність, загальна мінералізація, окисно-відновний потенціал) застосовували портативний тестер Ezodo 7200. Проміри знімали за допомогою штангенциркуля, а масу живих тварин визначали за допомогою
портативних цифрових ваг (точність 0,1 мм і 0,01 г відповідно). Статистичний аналіз даних проводили в середовищі пакету програм Statistica 6.0.
Характерними біотопами сірої ропухи в регіоні досліджень є ліси різних
типів (листяні, мішані, хвойні), зарості чагарників; зустрічаються особини
виду на узліссях, галявинах, вирубках, вологих луках, у садах, на городах
тощо. Для розмноження сірі ропухи обирають переважно доволі крупні,
глибокі, постійні, непроточні водойми антропогенного походження із прозорою водою та мулистим дном (ставки, придорожні рови, озера, меліоративні канали, хоча в горах, де таких водойм недостатньо, ми виявляли ікру
в коліях від авто та в розширеннях струмків). Нерестилища зазвичай розташовуються в безпосередній близькості від краю лісу, вони відкриті та добре
освітлені; в їх оточенні переважають чагарники, широколистяний ліс і луки,
рідше зустрічаються орні землі та розріджена забудова. Надають перевагу
водоймам, вода в яких характеризується як помірно прісна, окислювальна, з
нейтральною реакцією.
У період розмноження спостерігаються скупчення десятків і навіть
сотень ропух у водоймах: ми налічували 0,01–6,59 ос./м2 (1,08±0,92; n=7) на
прибережних ділянках нерестових водойм. Наприклад, у лісовому озерці в
Садгірському лісництві (пн.-сх. окраїна м. Чернівці) 2.04.2010 р. було
нараховано 178 сірих ропух на ділянці 27×1 м. Поза періодом розмноження
щільність населення виду в наземних біотопах складає 2,03–55,56 ос./га
(26,37±9,26; n=6).
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За наявними літературними даними [1; 3; 5] в середині ХХ ст. завершення зимової сплячки в сірих ропух спостерігали наприкінці березня (рівнина
і передгір’я) або наприкінці квітня (гори); розмноження розпочиналося у
квітні – на початку травня (рівнина), тривало до середини липня – кінця
серпня (гори); зимівля розпочиналася в середині жовтня – на початку листопада (рівнина) або на початку жовтня (гори). Зібрані нами матеріали в
цілому підтверджують відомості про тривалість періоду активності виду в
регіоні, хоча розмноження нині розпочинається значно раніше. Весняне
пробудження в передгір’ях і на прилеглих рівнинах припадає на першу-третю декади березня: перших особин реєстрували 20.03.2004 р., 29.03.2007 р.,
2.04.2013 р. (м. Чернівці), 9.03.2008 р., 29.03.2009 р., 21.03.2010 р.,
13.03.2011 р., 20.03.2012 р., 18.03.2014 р. (с. Шипинці, Кіцманський район).
Під час відлиг окремі особини можуть з’являтися навіть у середині лютого
(зима 2010/2011 рр.). На зимівлю ховаються в нори гризунів, під гнилими
стовбурами дерев, а також у підвали й інші подібні сховки наприкінці жовтня – на початку листопада (останні дати зустрічей в с. Шипинці: 4.11.2007 р.,
24.10.2008 р., 1.11.2009 р., 3.11.2010 р., 24.10.2011 р., 19.10.2012 р.,
12.11.2013 р.). За нашими спостереженнями частина особин може зимувати
в незамерзаючих водоймах (про це свідчить зустріч дорослої активної жаби
на глибокій ділянці меліоративного каналу в с. Шипинці 27.11.2011 р., а
також знахідка тут же кількох мертвих особин відразу ж після танення льоду 18.03.2012 р.).
Після пробудження сірі ропухи масово мігрують до водойм, де проходить нерест. Він носить «вибуховий» характер: значна частина статевозрілих особин локальної популяції, які розмножуються в конкретній водоймі,
приходить сюди практично одночасно (в результаті спостерігаються скупчення з десятків і сотень ропух), а після завершення відкладання ікри (цей
період триває зазвичай близько тижня в конкретній водоймі, а при похолоданні може затягуватися до двох тижнів, хоча в різних водоймах однієї місцевості може тривати до 3–4 тижнів) так само одностайно покидають місця
нересту. Оскільки часто на нерестилищах кількість самок суттєво менша,
ніж самців, доволі звичайними є випадки перебування в амплексусі з самкою не одного, а двох-чотирьох самців. За нашими спостереженнями в Садгірському лісництві відсутня кореляція між розмірами самців і самок в
амплексусі (r=–0,06; p=0,726; n=39). Водночас, виявилося, що самці в
амплексусі дещо крупніші, ніж їх менш успішні родичі (70,9±0,60 мм
(n=39) проти 67,0±0,77 мм (n=27); р=0,002). Деякі пари можуть формуватися ще на суші по дорозі до водойм – у такому випадку самці, які поступаються розмірами самкам (довжина тіла 69,3±0,43 мм (57,5–83,5) (n=109)
проти 88,9±0,81 мм (76,7–102,7) (n=50), маса 33,9±1,67 г (23,24–57,96) (n=25)
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проти 63,89±5,02 г (48,44–84,82) (n=7)), переміщуються на спинах останніх.
Нами також зареєстровані випадки, коли самці сірих ропух намагалися паруватися з амфібіями інших видів (зокрема, Pelophylax lessonae (Camerano,
1882)). Зазвичай на рівнині та в передгір’ях нерест відбувається у другійтретій декадах березня – першій-другій декадах квітня (в с. Шипинці міграції до місця нересту і звідти реєстрували 30.03–15.04.2009 р., 22.03–
11.04.2010 р., 16.03–8.04.2011 р., 21.03–20.04.2012 р., 3–17.04.2013 р.; в Садгірському лісництві масові скупчення спостерігали 10.04.2005 р. (І. В. Скільський, особ. повід.) і 2.04.2010 р. (дані автора), а в селах Волока й Іспас
(Вижницький район), Костинці (Сторожинецький район) – 2–8.04.2010 р.
(особ. повід. місцев. жителів)), в горах – дещо пізніше (так, скупчення дорослих ропух у водоймах виявлені 9–11.04.2004 р. (с. Бистриця, Надвірнянський район), 12.04.2012 р. (ур. Стебник, смт Берегомет, Вижницький
район), ікру виявляли 2.05.2004 р. (ур. Воуча, окол. м. Яремче; температура води +17,0 °С), 7.05.2005 р. (ур. Ільм, окол. с. Зелене, Надвірнянський район), 8.05.2005 р. (с. Бистриця), 9.05.2004 р. (ур. Сухий, смт Берегомет, Вижницький район), 13.05.2010 р. (пер. Шурдин, Вижницький
район), 20.05.2006 р. (ур. Стебник)). Кладка має вигляд довгого (2–6, до
10 м) шнура із двома-чотирма рядами ікринок; під час нересту самка з
самцем постійно переміщуються по водоймі, що дає можливість більш
рівномірно розмістити ікру на дні та підводних предметах [6]. За літературними даними кількість ікринок, відкладених однією самкою, в Українських Карпатах складає 1750–4000, хоча іноді може сягати 10000 [6], що
в цілому підтверджується нашими даними (в яєчниках самки з с. Долішній Шепіт Вижницького району (L=93,0 мм) автор нарахував 3459 ікринок). Розвиток ембріонів триває 3–15 діб, а розвиток пуголовків – 60–95
діб [6]. Характерна особливість пуголовків цього виду – створення ними
великих скупчень з тисяч особин під поверхнею водойми, які повільно
пересуваються уздовж берега [6; наші дані]. Появу цьогорічок реєстрували 5.07.2008 р., 8.06.2009 р., 14.06.2010 р., 25.06.2011 р., 8.06.2012 р.,
9.06.2013 р. (с. Шипинці), 28.07.2003 р. (с. Бистриця) (довжина складала
12,1–14,9 мм (13,3±0,11; n=34), маса – 0,20–0,39 г (0,27±0,01; n=35)). У
подальшому їх розміри помітно збільшуються – до 15,2–26,2 мм (22,5±1,22) і
0,30–1,88 г (1,05±0,18) через місяць-півтора після закінчення метаморфозу
(n=10) та 32,6–38,7 мм (36,3±0,94) і 2,57–5,74 г (4,37±0,41) перед першою
зимівлею (n=7).
Відповідно до наявних в нашому розпорядженні матеріалів, у період
розмноження в нерестових водоймах спостерігається переважання самців
над самками, що в цілому відповідає даним інших дослідників [6]. Так, у
лісовому озерці в Садгірському лісництві самців було 58,5 %, самок 41,5 %
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(І. В. Скільський, особ. повід., 10.04.2005 р., n=41), а також 63,5 % і 36,5 %
відповідно (наші дані, 2.04.2010 р., n=178).
*
*
*
Робота частково виконана в рамках держбюджетної теми Чернівецького
національного університету (№ держреєстрації 0113U003244).
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АНАЛІЗ КЛІМАТУ ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛУ В
ЗОНІ МОЖЛИВОЇ АКЛІМАТИЗАЦІЇ КУКУРУДЗЯНОЇ
ЛИСТКОВОЇ СОВКИ (SPODOPTERA FRUGIPERDA) У КРИМУ
Зона можливої акліматизації кукурудзяної листкової совки (Spodoptera
frugiperda (J. E. Smith)) (з імовірністю до 2,5 %) у Криму заходить на Північнокримську низовину, поширюючись по Тарханкутському півострову до
44° пн. ш., та на схід по території, обмеженій затокою Сиваш та ПівнічноКримським каналом. В її формуванні простежується вплив прибережних
ділянок Чорного (Каркінітська затока) й Азовського (затока Сиваш) морів, а
також Північно-Кримського каналу [1].
Результати аналізу кліматичних предикторів уздовж цієї гідротехнічної
споруди свідчать, що їх зміни в північно-південному напрямку нерівномірні. Аналіз даних передбачав виділення у вибірці значень показників «плато»
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(кількість точок поспіль з однаковим значенням): чим більша їх кількість, тим
більш різкі зміни; розмір «плато» відповідав величині гомогенності (%), інтервал між плато свідчив про різкі зміни на фоні відносної гомогенності. Так,
середньорічна температура змінюється з 10,5 до 11,3 °С (середня 10,87 °С),
вибірка має «плато» 10,8 та 10,9 °С (по 13,3 %, а загалом величина гомогенності 26,6 %). Значення мінімальної температури за холодні місяці змінюються з –4,7 до –3,1 °С (середня –3,9 °С), вибірка має «плато» –3,8 °С, гомогенність значень складає 13,3 %. Середня температура за вологий період коливається з 19,5 на півночі до 20,1 °С – на півдні (середня 19,77 °С), «плато»: 19,6 і 19,9 °С (гомогенність по 26,6 %) та 19,7 і 19,8 °С (по 13,3 %). Загальний рівень гомогенності 79,8 %. Середня температура за сухий період
змінюється з 4,1 до 4,6 °С (середня 4,25 °С), вибірка значень має «плато»
4,5 °С з рівнем гомогенності 26,6 %. Зміни кількості річних опадів гетерогенні (без «плато»): із 398 до 430 мм (середнє 411 мм). Ряд значень опадів за
вологий період (44–49 мм, середнє 46,2 мм), має «плато» 44, 47 і 49 мм (гомогенність по 13,3 %), 47 та 45 мм (гомогенність по 20 %, а загалом 79,8 %)
з інтервалами, тобто показнику притаманні різкі зміни на фоні загальної
гомогенності. Значення опадів за сухий період (24–27 мм, середнє 25,5 мм),
вибірка має «плато» 26 і 27 мм (гомогенність по 13,3 %) та 25 мм (гомогенність 53,2 %). Загальний рівень гомогенності вибірки показника становить 79,8 %.
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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКА «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»
Территория Национального природного парка «Великий Луг» располагается в левобережной части верховий Каховского водохранилища и частично в пойме р. Белозёрка. Склоны левобережной части водохранилища
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сильно изрезаны байрачно-балочной системой абразивных процессов. Четвертичные балки достаточно молодые и имеют довольно характерную структуру в виде узких лощин с обрывистыми стенами и узким дном в виде каньона. Более древние балки третичного происхождения имеют большие
размеры и представляют собой скорее долины небольших степных рек. У
них хорошо выражена пойма, и они далеко уходят в материковую часть.
Данный регион подвержен интенсивному сельскохозяйственному освоению. В этой части преобладает древесно-кустарниковая растительность,
склоны балок занимают петрофитные степные участки. В долине р. Белозёрка расположен крупный каскад прудового хозяйства с прибрежными
тростниковыми крепями. В центральной части акватории Каховского водохранилища находится островной массив «Большие и Малые Кучугуры»,
представляющий собой остатки аллювиальной гряды с плавневым лесом и
колками берёзы днепровской (Betula borysthenica).
Ниже приведены данные по гнездованию дневных хищных птиц на территории НПП «Великий Луг». Материалы собраны на протяжении 2006–
2013 гг. по общепринятым методикам [1; 2]. Нами были организованы пешеходные маршрутные учёты и многочисленные выезды с применением
транспортных средств. Наблюдения проводились в весенне-летний период
и охватывали территорию парка и прилегающие регионы. Также приведены
данные, собранные в поймах небольших рек, которые впадают в Каховское
водохранилище и привязаны к его речной долине. Проанализированы материалы маршрутных учётов, проведённых в лесополосах и прилегающих
агроландшафтах.
Лунь болотный (Circus aeruginosus). Гнездящийся вид водно-болотных
угодий парка. На островах «Большие и Малые Кучугуры» ежегодно гнездится 2–3 пары в зарослях тростника южного (Phragmites communis). В
центральной части Маячанской балки, в верховьях заболоченного искусственного водоёма гнездовую пару мы наблюдали в 2008, 2011 и 2013 гг.
На прудах р. Белозёрка гнездится 3–4 пары в прибрежных зарослях и тростниковых крепях. На успешность гнездования вида влияет уровень воды и
степень зарастания биотопа прибрежной растительностью.
Тетеревятник (Accipiter gentilis). Основные гнездовые биотопы этого
вида – лесные массивы байрачно-балочной системы долины Каховского
водохранилища. Здесь нами отмечено гнездование 6 пар, которые ежегодно
занимают обжитые гнёзда, расположенные на акации белой (Robinia pseudoacacia) и редко на тополе чёрном (Populus nigra). Некоторые гнёзда
представляют собой крупные конструкции и занимаются птицами более
десяти лет. Интересны находки гнездования тетеревятников в условиях
лесополос в агроландшафтах. Такие случаи нам известны в окрестностях
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территорий Маячанской балки и ур. Басанька. Вероятно, это связано с расселением птиц из прилегающих байрачных лесных массивов. Одно жилое
гнездо расположено на островной гряде «Большие и Малые Кучугуры», которое находится в колковом лесу берёзы днепровской.
Курганник (Buteo rufinus). В 2007 г. найдено жилое гнездо в искусственном лесном массиве, в одном из отрогов верховий Маячанской балки. На
протяжении 2008 и 2010–2012 гг. это гнездо было также заселено птицами с
успешным вылетом птенцов. В 2013 г. гнездовая пара была потревожена
сельхозработами на близлежащем поле и держалась в пойменном лесу, но
без факта гнездования. Одиночную птицу в гнездовой период мы отметили
12.05.2009 г. в небольшом лесном массиве в пойме р. Белозёрка, но гнёзд
или выводков обнаружено не было.
Канюк обыкновенный (B. buteo). Гнездится как в пойменных и байрачных лесах, так и в лесополосах на бортах балок, в насаждениях акации
белой. Общая численность 3–4 гнездящиеся пары. Крупное гнездо на старом чёрном тополе известно с 2000 г. в пойменном лесу низовий Маячанской балки. Эта пара интересна тем, что в 2008 и 2010 гг. рядом в 300 м располагалось гнездо с успешным выводком тетеревятника. Конфликтов между птицами отмечено не было.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Гнездящийся вид островов Каховского водохранилища. По состоянию на 2013 г. известно одно жилое и
одно заброшенное гнездо на островах «Большие и Малые Кучугуры». Два
жилых гнезда и одно заброшенное известно на Белинско-Розумовской
гряде, ещё одно жилое гнездо расположено в плавневой части о. Хортицы.
Таким образом, мы предполагаем ежегодное гнездование 2–3 пар в верховьях Каховского водохранилища. Так же в этой местности держится не
менее 17 холостых не гнездящихся птиц.
Балобан (Falco cherrug). Редкий гнездящийся вид для региона. Предпочитает гнездиться на опорах ЛЭП в гнёздах ворона (Corvus corax). По состоянию на 2013 г. нам известны следующие случаи гнездования вида.
1. Долина р. Белозёрка в окрестностях с. Большая Белозёрка. Гнездо
расположено на опоре ЛЭП на границе агроландшафта и остепнённого
участка.
2. В долине р. Белозёрка, окрестности с. Малая Белозёрка. Гнездо обнаружено на границе поля и лесного массива, на опоре ЛЭП.
3. Территориальная пара в течение весны 2013 г. регистрировалась в
ур. Басанька, но поиски гнезда результатов не дали. Крупные байрачные
лесные массивы ур. Лысая гора – это единственное удобное место гнездования этой пары.
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4. До 2010 г. нам известен ещё один случай гнездования пары балобана
на территории НПП «Великий Луг». Птицы заселили брошенное гнездо ворона, располагавшееся на опоре ЛЭП, на углу двух лесополос, близ с. Ясная
Поляна. К сожалению, в процессе очистки высоковольтных опор от гнёзд
ворона в регионе, гнездо было уничтожено.
Кобчик (F. vespertinus). Гнездование этого вида в национальном парке
привязано к небольшим массивам лоха серебристого (Elaeagnus commutata).
В ур. Басанька в 2007 и 2008 гг. располагалась небольшая растянутая колония этого вида численностью 5 гнёзд. Ежегодно кобчики гнездятся в небольшом древесно-кустарниковом массиве в долине р. Белозёрка. Колония занимает территорию около 1 га и насчитывает около 20 гнездящихся
пар.
Чеглок (F. subbuteo). В нижней части пойменного леса ур. Басанька и
Маячанской балке ежегодно гнездится 3 пары. Места гнездования этого
вида обычно привязаны к колониям ласточек береговушек (Riparia riparia). Наиболее удалённое гнездо от колоний (около 2 км) найдено в пойменном лесу Маячанской балки. В 2010 г. одну территориальную птицу в
гнездовой период отметили в южной части островного массива «Большие
и Малые Кучугуры», но гнёзд и выводков найдено не было.
Пустельга обыкновенная (F. tinnunculus). Обычный гнездящийся
вид. Занимает старые гнёзда серой вороны (Corvus cornix) и сороки обыкновенной (Pica pica). Основные гнездовые территории расположены в
центральной части Маячанской балки и байрачно-балочном комплексе
долины Каховского водохранилища. Интересен случай гнездования пары
в нише обрыва в небольшой балке на окраине с. Маячка. Гнездование
было успешным, и в июне 2008 г. нами отмечен выводок из 4 птенцов.
Одиночные находки выводков в гнёздах сороки обыкновенной располагаются и в лесополосах в окрестностях сёл Златополь и Скельки. Дефицит
гнёзд в регионе связан с относительно низкой численностью врановых
птиц (сорока, серая ворона) и в отдельные годы можно наблюдать, когда
при позднем гнездовании ушастой совы (Asio otus) с выводком, территориальная пара обыкновенной пустельги буквально сидит в полуметре над
гнездом и ждёт вылета птенцов, чтобы занять его.
Таким образом, в 2006–2013 гг. нами зафиксировано гнездование 9 видов дневных хищных птиц. В настоящее время природоохранный статус
территории положительно влияет на стабильность популяций хищных
птиц в регионе. Также мы рекомендуем верховья Маячанской балки
включить в состав НПП «Великий Луг» для сохранения биотопов и гнездовой орнитофауны.
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ВПЛИВ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА
ЗООПЛАНКТОН ГИРЛОВОЇ ДІЛЯНКИ р. ДЕСНИ
Внутрішні водойми України представлені, в основному, річковими системами, густота яких складає 270 м на один кілометр території. Річки, як
правило, мають комплексне призначення та слугують джерелом води для
різних споживачів. У зв’язку з цим постала проблема підтримання їх благополучного стану, в тому числі одного з його елементів – якості води, як
середовища існування та як ресурсу, що задовольняє потреби енергетики,
рибного господарства, побутового й сільськогосподарського водопостачання, цілям рекреації тощо. Природні особливості річок повністю забезпечують процеси самоочищення води, формують її якість та спроможність екосистеми до саморегуляції. На жаль у наш час стан річок у всіх регіонах
України далекий від того, щоб стабільно підтримувати природні процеси.
Причиною цьому є те, що життя річки визначається, в основному, антропогенними, а не природними чинниками. Внаслідок чого біоценозам водойм чи окремим їх компонентам необхідно пристосовуватися до змін середовища, що спровоковані діяльністю людини. Таким чином, тільки річка,
в басейні й руслі якої збереглися або відновлені природні компоненти,
спроможна до повної саморегуляції, самоочищення та забезпечення розвитку процесів формування природної якості водного середовища.
Десна – найбільша лівобережна притока Дніпра. Довжина річки становить 1130 км, площа водозбору – 88,9 тис. км2, впадає у Дніпро на 920-му
км від гирла в декількох кілометрах вище м. Києва. У басейні Десни формується приблизно 22 % поверхневого стоку Дніпра і 15 % стоку всіх річок
України. Проблемі екологічного стану Десни останнім часом, що характеризується значною інтенсифікацією антропогенної діяльності у цьому регіоні, приділяється недостатня увага. Разом з тим, р. Десна, її природні ресурси
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мають важливе значення для розвитку продуктивного потенціалу верхнього
Дніпра. Десна незарегульована дамбами і зберегла свій природний стан. В її
басейні налічується велика кількість заплавних озер. Тут формуються водні
й біологічні ресурси, що забезпечують Дніпро, підвищуючи його ресурсний
потенціал. Десна має велике значення як джерело питного і технічного водопостачання м. Києва, м. Чернігова й інших населених пунктів. Басейн
річки – місце організованої та неорганізованої рекреації, характеризується
ландшафтним і біологічним різноманіттям.
Розробка природоохоронних заходів та пропозицій з покращення функціонування й раціонального використання р. Десни неможлива без знання
сучасного стану одного з важливих компонентів екосистеми – зоопланктону. Аналіз ретроспективних та сучасних досліджень планктофауни гирлової
ділянки Десни показав епізодичний і фрагментарний характер, не дивлячись на низку публікацій, що з’явилися останнім часом [2; 3].
Метою даної роботи було вивчення якісного різноманіття та кількісного
розвитку зоопланктону гирлової ділянки Десни в умовах дії природних й
антропогенних чинників.
Дослідження проводились у різні сезони протягом 2000–2012 рр. та
щомісячно у 2013 р. у складі комплексних експедицій і охоплювали гирлову ділянку із природним руслом (біля с. Вища Дубечня) та безпосередньо в
зоні впливу Київської ГЕС (біля с. Новосілки). Відбір та камеральну обробку проводили згідно прийнятим у гідробіології методам [1].
У цілому за період досліджень зоопланктон гирлової ділянки р. Десни
характеризувався екологічним і трофічним різноманіттям. У його складі
було зареєстровано 102 види водних тварин, які відносяться до трьох основних таксономічних груп, у тому числі 51 вид коловерток, 18 – веслоногих
(включаючи науплії і молодь) і 33 – гіллястовусих ракоподібних, а також
личинки молюсків Dreissena. Аналіз таксономічного складу зоопланктону
показав, що в усі періоди практично на всіх досліджених ділянках найбільше значення мали коловертки – представники потамофільного комплексу
Brachionus calyciflorus Pallas, Keratella quadrata Gosse, Synchaeta sp.,
лімнофільні види Asplanchna priodonta Gosse, Brachionus diversicornis
(Daday), Euchlanis dilatata Ehrenberg, Keratella cochlearis Gosse. Веслоногі
ракоподібні, хоча і зустрічалися практично в усіх пробах зоопланктону,
однак значного розвитку не досягали. Природно, що річкові умови менш
сприятливі для мешкання веслоногих. У планктонних пробах, в основному,
переважали наупліально-копеподитні стадії циклопів. Гіллястовусі ракоподібні більш ніж веслоногі рачки пристосовані до річкових умов. Ця група
організмів, особливо в гирлі Десни, була представлена доволі значним числом видів. Серед гіллястовусих рачків домінували потамофільні види Bos-
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mina longirostris O. F. Müller, Disparalona rostrata (Koch), прибережнофітофільні види Acroperus harpae (Baird), Simocephalus vetulus (O. F. Müller),
Alona rectangula Sars, Diaphanosoma brachyurum (Lievin). Домінуючий
комплекс та виявлення масових видів зоопланктону протягом усього періоду досліджень як у нижній течії Десни, так і на цих двох ділянках істотно
не змінювалися. Серед трофічних груп найбільшу частку склали мирні консументи (86 %), якими були майже всі коловертки та гіллястовусі. До групи
всеїдних (4 %) належали циклопи Eucyclops macrurus (Sars), E. serrulatus
(Fischer), а хижі консументи (10 %) були представлені, в основному, дорослими формами веслоногих ракоподібних.
Рівень кількісних показників характеризувався в цілому широкою
амплітудою коливань (чисельність 3,56–73,60 тис. екз/м3, біомаса – 0,02–
1,60 г/м3) і проявлявся в поступовому його збільшенні вниз за течією.
Найбільші значення (кількість видів, чисельність та біомаса) були зареєстровані безпосередньо в самому гирлі Десни. Особливості сезонної динаміки
зоопланктону в різні роки в цілому залежали від комплексу метеорологічних і гідрологічних умов, що складалися в цей період досліджень. Спостерігалося два піка: весняний – у квітні–травні, в період спаду повені, й літній –
наприкінці липня – початку серпня. При ранній повені весняний пік чисельності та біомаси зазвичай був більше літнього, однак у роки з багатоводним
літом весняний пік був нижче за літній. Максимум біомаси (до 1,60 г/м3)
відмічено в липні–серпні на ділянці біля с. Новосілки. В інші періоди року
біомаса значно змінювалася. Причиною цьому є циклічність розвитку
планктонних тварин, хоча суттєвий вплив на їх чисельність і біомасу в річці
протягом року мали об’єми витрат води, що сприяли розбавленню або, навпаки, концентрації кількості зоопланктону в річковому потоці.
Індекси видового різноманіття Шеннона (2,4 біт/екз. та 2,2 біт/г), що
враховують не тільки число видів, але і їх вирівняність, дозволили зробити
висновки про відносно високе різноманіття та стабільність зоопланктонних
угруповань гирлової ділянки. Угруповання зоопланктону на ділянці річки
біля с. Вища Дубечня характеризувалися як ротаторні, а в самому гирлі як
ротаторно-кладоцерні.
Таким чином, зоопланктон гирлової ділянки р. Десни формується, в
основному, під дією природних чинників. Багатий видовий склад і велика
кількісна представленість планктонних безхребетних обумовлені добре
розвиненою річковою системою в даному регіоні. Також встановлено, що
в річці зберігаються структурні показники, притаманні природному
річковому планктону. Їх зміни, що обумовлені антропогенними навантаженнями, мають локальне розповсюдження і носять тимчасовий характер.
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ПАВУКИ-ГЕРПЕТОБІОНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»
(РАННЬОВЕСНЯНИЙ АСПЕКТ)
Національний природний парк «Хотинський» знаходиться на етапі розбудови. Серед проблем функціонування і розвитку цього заповідного об’єкта першочергове значення мають розробка «Проекту організації та функціонального зонування території парку», проведення функціонального зонування наявної території з визначенням заповідної зони, зон регульованої та
стаціонарної рекреації, господарських зон, режиму їх використання [2].
Дослідження проводили на території НПП «Хотинський» та в його околицях у 2012 р. Отримані результати сформовані на основі зібраних матеріалів за три періоди по 14 днів на 6 постійних дослідних ділянках (ПДД): 3 з
порівняно високим ступенем антропогенного навантаження (№ 2, 4 і 6) та 3
з порівняно низьким ступенем (№ 1, 3 і 5).
Матеріал збирали методом ґрунтових пасток Барбера ємністю 200 мл
(фіксуюча рідина – розчин етиленгліколю) [1]. Пастки (по 12 на кожній
ділянці) функціонували з 19.03 по 1.05.2012 р. Загальна експозиція пасткодіб за період дослідження склала 3077.
Три ділянки (№ 1–3) розташовані в урочищі «Кам’яний яр» на північносхідній околиці с. Каплівка Хотинського району. Ці ділянки не входять до
складу території НПП «Хотинський». ПДД № 1 – закрита, знаходиться в мішаному лісі біля автошляху. Трав’яний покрив відсутній. Значне рекреаційне
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навантаження. Трапляється побутове сміття. ПДД № 2 – закрита, знаходиться в листяному лісі біля струмка (до 5 м). Трав’яний покрив відсутній.
Рекреаційне навантаження. ПДД № 3 – відкрита, лісового насадження. Трав’яний покрив добре розвинений, переважають злаки. Інтенсивне відвідування.
В околицях с. Анадоли Хотинського району розташовані три ПДД
(№ 4–6). ПДД № 4 – відкрита, знаходиться за 100 м від води паралельно
руслу р. Дністер, вниз за течією. Трав’яний покрив добре розвинений – пасторальна рослинність, переважають злаки. Інтенсивне випасання худоби.
ПДД № 5 – закрита, знаходиться за 100 м від води паралельно руслу р. Дністер, вниз за течією. Трав’яний покрив наявний, переважають злаки. Інтенсивне випасання худоби. ПДД № 6 – відкрита, на крутому схилі (45°) південної експозиції, перпендикулярно руслу р. Дністер. Вище ділянки розміщене поле сільськогосподарського призначення. Трав’яний покрив добре
розвинений – пасторальна рослинність, переважають злаки. Інколи випасається худоба.
Загалом виявлено 38 видів павуків з 9 родин. Кількість видів змінювалася від 15 в мішаному лісі до 9 на ділянках з відносно високим ступенем
антропогенного навантаження (таблиця).
Видовий склад павуків НПП «Хотинський» та прилеглих територій, екз./%
Вид

1
2
1
2
3
Agelenidae
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837)
1/0,8
–
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)
54/43,2 82/64,1
Dysderidae
Harpactea saeva (Herman, 1879)
6/4,8
–
Gnaphosidae
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)
–
–
Zelotes latreillei (Simon, 1878)
–
–
Z. longipes (L. Koch, 1866)
–
–
Linyphiidae
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)
4/3,2
1/0,8
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)
–
–
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
–
–
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
–
–
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambr., 1863)
–
3/2,3
Diplostyla concolor (Wider, 1834)
–
–
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
1/0,8
–
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)
1/0,8
–
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)
–
1/0,8

Номер ділянки
3
4
4
5

5
6

6
7

–
8/5,4

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
3/2,0
–

–
2/2,9
–

–
1/1,3
–

1/0,9
–
1/0,9

–
4/2,7
2/1,4
4/2,7
–
1/0,7
1/0,7
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
1/1,3
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Закінчення таблиці

1
2
3
4
5
6
7
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830)
–
–
–
–
1/1,3
–
Macrargus rufus (Wider, 1834)
5/4,0 18/14,1
–
–
1/1,3
–
Meioneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836)
–
–
–
2/2,9
–
–
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)
–
–
1/0,7
–
–
–
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
7/5,6
–
–
–
–
–
Porrhomma convexum (Westring, 1851)
–
–
–
3/4,4
3/3,8
–
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
–
–
2/1,4
3/4,4
1/1,3 2/1,8
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)
–
14/10,9
–
–
–
–
Liocranidae
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
4/3,2
3/2,3
5/3,4
–
1/1,3
–
Lycosidae
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
–
–
–
–
–
28/25,0
A. pulverulenta (Clerck, 1757)
1/0,8
–
29/19,6
–
–
–
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)
11/8,8
–
–
–
–
–
P. paludicola (Clerck, 1757)
–
–
2/1,4 13/19,1
–
–
Trochosa robusta (Simon, 1876)
–
–
–
–
–
15/13,4
T. ruricola (De Geer, 1778)
–
–
29/19,6 29/42,6 57/73,1
–
T. terricola Thorell, 1856
28/22,4 5/3,9 47/31,8 3/4,4
–
53/47,3
Segestriidae
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
1/0,8
–
–
–
–
–
Tetragnathidae
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
–
–
–
–
4/5,1
–
P. degeeri Sundevall, 1830
1/0,8
–
9/6,1 12/17,6 1/1,3
–
P. listeri Sundevall, 1830
–
1/0,8
–
–
7/9,0
–
Thomisidae
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)
–
–
–
–
–
1/0,9
O. scabricula (Westring, 1851)
–
–
–
1/1,5
–
9/8,0
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)
–
–
1/0,7
–
–
2/1,8
Всього видів
15
9
16
9
11
9
Статевозрілих особин, екз.
125
128
148
68
78
112
Всього особин, екз.
146
149
235
186
222
125
*Примітка. Ділянки № 1–3 розташовані в урочищі «Кам’яний яр», а № 4–6 знаходяться в
околицях с. Анадоли.

Аналіз структури домінування показав, що на двох дослідних ділянках,
які знаходяться в лісі, еудомінантом є Inermocoelotes inermis (Agelenidae),
тоді як на ділянках із трав’яним покривом еудомінують два види родини
Lycosidae – Trochosa terricola (ПДД № 3 і 6) та T. ruricola (ПДД № 4 і 5).
На основі отриманих даних ми обчислили відносну біотопічну приуроченість [3] тих видів, які траплялися хоча б на трьох з шести досліджених
ділянок і належали до класу еудомінантів чи домінантів хоча б на одній із
них. Встановлено, що високою біотопічною приуроченістю до ділянок у
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мішаному лісі (ПДД № 1 і 2) характеризуються два види – I. inermis та
Macrargus rufus, до ділянок з добре розвиненою пасторальною рослинністю
(ПДД № 3 і 4) – Pachygnatha degeeri, а до ділянок, які інтенсивно використовуються для випасу худоби, – T. ruricola (ПДД № 4 і 5).
Отже, на основі аналізу видового складу аранеокомплексів ділянок із
різним ступенем антропогенного навантаження НПП «Хотинський» та його
околиць протягом ранньовесняного періоду 2012 р. виявлено 38 видів з 9
родин. Встановлено зниження видового багатства аранеокомплексів ділянок зі значним антропогенним навантаженням.
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РОЛЬ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ У КРУГООБІГУ
СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У
ДНІСТРОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
З початку створення Дністровського водосховища в середній течії
р. Дністер минуло 30 років. На даний час формування екосистеми новоствореної водойми завершено та перебуває у стабільному стані. Незважаючи
на те, що екосистема зберігає форму й обриси попередньої руслової частини Дністра, це абсолютно інше утворення із власним гідрологічним і гідробіологічним режимом, який докорінно відрізняється від попереднього.
Враховуючи значення Дністра у водозабезпеченні великого регіону Західної України, найбільшого значення в експлуатації Дністровського водосховища набувають проблеми, пов’язані із забезпеченням екологічної безпеки
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населення. Приймаючи стоки промислових, комунальних і сільськогосподарських відходів Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей, Дністровське водосховище
служить гігантською системою очистки води, в результаті діяльності якої
значна частина токсикантів, у результаті седиментаційних процесів, накопичується шляхом захоронення в донних відкладах. Значна роль у протіканні цих процесів належить гідробіонтам, що здатні накопичувати сполуки
токсикантів в індикаторних кількостях. Особливо важливе значення мають
вказані процеси з урахуванням темпів накопичення мулових відкладів, що
особливо характерно для верхньої та середньої ділянки водосховища. Так,
на даний час шар мулу в районі м. Хотин досягає 8–10 м. Частково тут захоронена значна частина токсикантів, які були акумульовані в результаті процесів життєдіяльності гідробіонтів-седиментаторів [1]. До них належать і
сполуки важких металів.
Серед організмів, що здатні виключати із кругообігу сполуки токсикантів й акумулювати їх у хімічно неактивних формах, особливе місце належить двостулковим молюскам. Перш за все, вони здатні фільтрувати значні
об’єми води та осаджувати завислі речовини, виконуючи роль природних
біофільтрів. Одночасно в тілах і раковинах можуть вибірково в індикаторних кількостях накопичуватись елементи, вміст яких у воді значно менший [3]. Враховуючи значну кількість двостулкових молюсків у водосховищі та кількість елементів, що включаються в їх організми, можна визначити кількість токсикантів, які виключаються із кругообігу.
При цьому слід враховувати явище так званого вторинного забруднення [4], при якому через зміну природних й антропогенних чинників може відбуватися вивільнення певної частини токсикантів з мулових нашарувань, перехід їх у розчинні у воді форми та їх подальше використання біологічними
організмами. Серед факторів, які впливають на перехід сполук важких металів у доступні для біоорганізмів форми, може бути зміна кислотно-лужного
балансу, наявність поверхнево-активних речовин, значне підвищення температури води тощо [5]. Важливо також пам’ятати про можливість синергетичного або антагоністичного впливу сполук токсикантів один на одного.
Дані попередніх досліджень вказували на певні закономірності в характері накопичення сполук важких металів організмами, особливості
живлення яких пов’язані з фільтрацією значних обсягів води [7]. Зокрема,
для дослідження було вибрано три види найбільш поширених представників двостулкових молюсків, що характеризуються вказаними особливостями: Dreissena bugensis, Unio tumidus та Anodonta piscinalis.
Аналіз отриманих результатів підтвердив попередні дані про певні закономірності в характері накопичення сполук важких металів двостулковими
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молюсками. Накопичення сполук важких металів відбувається в кількостях,
що перевищують їх вміст у воді [6]. Спостерігається чітка кореляція вмісту
цинку в організмі дрейсени з її віком. При цьому вміст цинку в раковинах залишається приблизно незмінним, у незначній мірі зменшуючись із віком. Максимальний вміст цинку характерний для травної системи та гонад молюсків [2],
а його вміст у зовнішньому скелеті, як правило, невисокий. Найбільш високі
концентрації цинку в тілі досліджуваних організмів спостерігались у зимовий
та весняний періоди, тобто в період формування статевих продуктів. Такі
особливості можуть свідчити про зміну умов відтворення та вплив температури оточуючого середовища на інтенсивність поглинання цинку. Концентрація цинку зростає з розміром і віком. Відмічена чітка кореляція між вмістом
цинку в органах та їх вагою. Вміст цинку в раковині молюсків з віком зменшується, очевидно, з причини уповільнення фізіологічних процесів в організмі.
Вміст міді в організмах двостулкових молюсків має тенденцію до невеликого збільшення як у м’яких тканинах, так і в раковинах, у деяких випадках
перевищуючи ГДК в незначній мірі. Значне поглинання міді бентальними
організмами пов’язане зі старінням водосховища, зокрема процесами мулоутворення та явищем так званого вторинного забруднення, що особливо характерно у весняно-літній період. При оцінюванні токсичності міді для безхребетних слід враховувати, що вона у значній мірі залежить від твердості
води. Зі збільшенням твердості води токсичність сполук міді збільшується.
Вміст у воді органічних сполук зменшує токсичний вплив міді.
Сполуки заліза в більшій мірі накопичуються в тілах організмів, які вивчалися, ніж у раковинах. Вміст їх залишався приблизно сталим протягом усього
життя. У тілі дрейсени відмічено підвищений вміст заліза на першому році
життя, що, очевидно, пов’язано з більшою активністю процесів життєдіяльності. При цьому вміст заліза в раковинах молюсків був значно менший.
Кадмій у донних відкладах перебуває у вигляді сполук, хімічна активність яких є досить великою. Тому для нього також характерна здатність до
вторинного забруднення, що найбільше проявляється влітку при підвищенні температури води. Це збігається з підвищенням харчової активності досліджуваних організмів і призводить до значного накопичення сполук кадмію, що в кілька разів перевищує ГДК [4].
З вивчених організмів найбільший вміст нікелю зафіксовано у дрейсени.
Спостерігається незначне зменшення вмісту нікелю в організмах молюсків
з віком, що, очевидно, пояснюється більш активним обміном речовин молодих особин, в результаті чого поглинання нікелю зростає. Вміст нікелю у
м’яких тканинах статевозрілих самок двостулкових молюсків перевищує
вміст у однакових за віком чоловічих особинах що, очевидно, є результатом
формування статевих продуктів.
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Для кобальту характерно більш значне накопичення в раковинах молюсків у порівнянні із тканинами. У перлівниці та беззубки спостерігається збільшення кількості кобальту в раковинах з віком. Для дрейсени характерне
збільшення кількості металу до третього року життя. У подальшому ця
кількість зменшується.
Сполуки марганцю здатні накопичуватись у донних відкладах у кількостях, що на кілька порядків перевищують їх вміст у ґрунтах до затоплення.
Акумуляція в донних відкладах та рухливість сполук марганцю створюють
передумови для вторинного забруднення водойм і накопичення елементу в
організмах фільтраторів в індикаторних кількостях. Найбільший вміст марганцю характерний для перлівниці. Значна частина його накопичується в тілі
молюска, збільшуючись із віком. Раковини також здатні накопичувати марганець з віком, але в менших кількостях. У меншій мірі марганець здатний накопичуватись у тканинах дрейсени, хоча тенденція до збільшення його
вмісту з віком зберігається. У раковинах вміст металу протягом життя залишається сталим. У беззубки спостерігається зменшення вмісту марганцю з
віком.
Визначення вмісту хрому в тілах та черепашках двостулкових молюсків
вказує на переважаюче накопичення його в раковинах. Вміст та характер
його розподілу характерний для всіх досліджуваних організмів. Дещо більше хром накопичується в раковинах та м’яких частинах перлівниці в порівнянні з іншими організмами.
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ВІДТВОРЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ
ГЛУШЦЯ (TETRAO UROGALLUS) – ОДНЕ ІЗ
ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ
ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Глушець (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 (T. u. rudolfi Dombrowski,
1912)) – рідкісний вид, який занесений до Червоної книги України [2], а
також у Додаток ІІ (ІІІ) до Бернської конвенції. На сьогоднішній день, у
зв’язку зі значним антропогенним впливом у різноманітних його проявах
спостерігається зменшення чисельності глушця, що можна прослідкувати у
весняний період, на токовищах.
Одним з вагомих чинників негативного впливу на вид є зменшення
площі стиглих лісів (пралісів), які є основним місцем перебування глушця. Значної шкоди завдає проведення суцільно-лісосічних рубок, що призводить до зникнення токовищ. Іншим вагомим чинником негативного
впливу на вид є нелегальне вилучення птахів із природи. Проведений
нами аналіз сучасного стану карпатської популяції глушця показав, що на
більшості відомих токовищ проводиться браконьєрський відстріл птахів.
Менш вагомими чинниками негативного впливу на вид є інтенсивний
випас худоби в місцях перебування глушця та фактор непокоєння. Обидва
чинники призводять до розлякування птахів та загибелі молодняку. Крім
антропогенних факторів, на вид в останні роки діють популяційно-генетичні. Дія цих чинників проявляється у збідненні спадкової основи індивідів і відповідно меншій життєздатності популяцій. Слід зазначити, що
спеціальних досліджень дії цього чинника ніким не проводилось. Незначний вплив на популяції глушця має інший біотичний чинник – наявність
природних ворогів. Роль абіотичних факторів впливу на вид вивчено
недостатньо. Для Українських Карпат значний негативний вплив на
успішність розмноження глушця мають несприятливі кліматичні умови
протягом гніздового періоду [1].
У Національному плані дій на 2011–2015 рр., затвердженого наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України № 263 від
26.07.2011 р., включено розробку програми із планами заходів щодо збере-
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ження глушця на території Карпатського НПП зокрема, і Карпатського
регіону загалом.
Нижче наводимо основні позиції розробленої програми відтворення
популяції глушця в регіоні.
Завданнями програми є:
• дослідження стану популяції глушця на токовищах у межах природнозаповідних територій Українських Карпат;
• вивчення досвіду штучного розведення птахів;
• проведення оцінки біотопів, які є придатними для розмноження та перебування глушця на територіях природно-заповідного фонду регіону;
• облаштування інкубатора для вирощування пташенят з яєць;
• створення вольєрного господарства з різними типами вольєрів (для молоді та підростаючих пташенят);
• відновлення природних популяцій у місцях, де зустрічався цей вид;
• проведення еколого-просвітницької компанії серед місцевого населення
та відпочиваючих.
Обґрунтування заходів
Щодо посилення режиму охорони
Для поліпшення режиму охорони необхідно сприяти підготовці та впровадженню рекомендацій стосовно збалансованого ведення лісового господарства з урахуванням питань збереження глушця та місць його перебування; регламентувати вирубування старих лісів (природних лісів і пралісів).
Взяти під охорону залишки природних лісів і пралісів, придатних для
проживання глушця; провести детальну інвентаризацію місць токування та
забезпечити їх охорону.
Заборонити випас худоби й відвідування туристів у місцях токовищ
протягом періоду розмноження глушця (квітень–липень).
Одним з дієвих заходів охорони виду є боротьба із браконьєрством у
період токування птахів.
Щодо поліпшення екологічних умов
Поліпшенням екологічних умов для глушця може бути влаштування
штучних порхалин та підгодівля птахів взимку. Однак, дієвість вказаних
заходів для охорони виду вивчена недостатньо і необхідні додаткові дослідження.
Щодо штучного розведення з наступним розселенням у природних умовах
Враховуючи, що на карпатську популяцію глушця протягом останніх
років діють популяційно-генетичні чинники, розведення в неволі з подальшим випуском у природу є необхідним заходом. Без штучного розмноження
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відновити українську популяцію глушця практично неможливо. Досвід
штучного розведення птахів відомий у Західній Європі (Польща, Словаччина), Росії (Дарвінський державний природний заповідник), Білорусі (Березинський біосферний заповідник) та в інших країнах.
Щодо моніторингу й досліджень стану збереження та зменшення негативних впливів
Потрібна розробка й реалізація національної програми досліджень виду,
завданням якої буде вивчення нез’ясованих питань біології глушця (чисельність, екологія тощо), чинників негативного впливу, проведення біотехнічних заходів і контроль за охороною глушця.
Щодо роботи із природокористувачами, відвідувачами та місцевим
населенням; освітні заходи
У місцях поширення глушця необхідно провести ряд освітніх заходів під
час яких необхідно ознайомити місцеве населення із проблемами охорони
виду. Найбільш перспективними є роз’яснювальні лекції у школах, колективах лісових господарств і товариств мисливців. Привернути увагу до
збереження глушця потрібно шляхом публікацій у місцевій пресі та поширення ліфлетів і буклетів.
Під час токування глушця на природно-заповідних територіях слід оголошувати період тиші (з 10 квітня по 10 червня). У місцях перебування особин виду необхідно силами працівників відповідних відділень (де вид зустрічається) та інженерів відділу державної охорони проводити чергування.
Оскільки токування проходить на світанку, рейдові групи виходять на
чергування з ночівлею. З метою недопущення браконьєрства в місцях концентрації птахів під час токування чергування повинно бути організоване
протягом всього періоду.
Очікувані результати
На основі проведених досліджень на територіях природно-заповідного
фонду гірської частини Українських Карпат буде визначено сучасний стан
популяції глушця. Буде проведено аналіз біотопів, де вид зустрічається.
Крім цього, будуть визначені ймовірні місця для реінтродукції птахів.
У результаті проведених робіт з вирощування, підгодівлі та випуску у
природу буде відновлено природні популяції глушця в місцях, придатних
для проживання.
Моніторинг за виконанням програми та її корегування. Запропонована програма щодо збереження глушця в Українських Карпатах повинна
бути забезпечена багаторічними спостереженнями. Її слід розділити на
кілька етапів: з’ясування сучасного стану популяції; створення вольєру з
метою штучного вирощування птахів; випуск окремих особин у місця
сучасного та колишнього перебування виду; спостереження за станом віднов-
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лених популяцій; проведення заходів щодо охорони глушця як у природних, так і у спеціально створених місцях його перебування.
На основі програми розроблено конкретний план заходів до 2019 р. із
зазначенням термінів, місць проведення та відповідальних виконавців, який
потребує всебічної фінансової підтримки.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, СТАТУС И МОНИТОРИНГ ПТИЦ
ПРИАЗОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКА, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ УКРАИНЫ
Приазовский национальный природный парк создан на территории Запорожской области 10 февраля 2010 г. Благодаря разнообразным ландшафтно-биотопическим условиям, значительной площади угодий (78126,92 га),
расположению в пределах Азово-Черноморского широтного миграционного коридора, наличию водно-болотных угодий международного («Молочный лиман»; «Устье р. Берда, Бердянская коса и Бердянский залив») и национального значения (Утлюкский лиман), в Приазовском НПП сохраняется высокий уровень видового разнообразия орнитофауны. По результатам
первичной инвентаризации на его территории за период с 1990 г. до настоящего времени зарегистрировано 273 вида птиц 19 отрядов (66 % видового
состава орнитофауны Украины).
Из их числа 60 видов внесены в Красную книгу Украины [3], 262 вида
охраняются в соответствии с Бернской конвенцией, 148 видов – согласно
Боннской конвенции, 22 вида внесены в Европейский Красный список, 17 ви-
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дов – в Красную книгу МСОП. Кроме того, в этот перечень не включены
еще три раритетных вида, зарегистрированные на нынешней территории
национального парка в прошлом [1; 2], но ни разу не отмеченные после
1985 г.: Pelecanus crispus, Aquila rapax и Falco naumanni.
За недолгий период существования Приазовского НПП (2010–2014 гг.) в
его угодьях достоверно учтено 216 видов птиц (79 % полного списка орнитофауны этой территории). Среди них – 45 видов (таблица), внесенных в
Красную книгу Украины (ККУ). Меньшее число учтенных видов, по сравнению с первичной инвентаризацией, объясняется довольно коротким сроком существования национального парка, ограниченным финансированием
экспедиций и результатом таких природных явлений, как нерегулярность
инвазий, пульсация или сокращение ареалов отдельных видов (Vanellochettusia leucura, Glareola nordmanni и другие).
Таксономическое распределение раритетной орнитофауны Приазовского национального природного парка
Отряд
Пеликанообразные
(Pelecaniformes)
Аистообразные
(Ciconiiformes)
Гусеобразные
(Anseriformes)
Соколообразные
(Falconiformes)
Журавлеобразные
(Gruiformes)
Ржанкообразные
(Charadriiformes)
Голубеобразные
(Columbiformes)
Совообразные
(Strigiformes)
Ракшеобразные
(Coraciiformes)
Воробьинообразные
(Passeriformes)
Всего

Количество раритетных видов (Красная
книга Украины) от общего числа видов (в
скобках) на территории Приазовского НПП
согласно первичной инвентаризации
2 (3)

Достоверно отмечено за
период существования Приазовского НПП
(2010–2014 гг.)
1 (2)

4 (12)

4 (12)

11 (31)

6 (20)

13 (22)

11 (20)

4 (10)

2 (7)

16 (61)

14 (53)

1 (4)

1 (4)

2 (5)

2 (4)

1 (3)

1 (3)

6 (102)

3 (77)

60 (273) – 22 %

45 (216) – 21 %

Наибольшим количеством видов в Приазовском НПП представлены
отряды Falconiformes (22), Anseriformes (31), Charadriiformes (61) и Passeri-
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formes (102 вида из 20 семейств). На первые три отряда приходится и наибольшее число видов, внесенных в ККУ.
«Краснокнижные» виды составляют около 20 % всей орнитофауны
Приазовского НПП (см. таблицу). Однако значение угодий национального
парка для каждого из этих видов существенно различается в зависимости от
их частоты (регулярности) встречаемости, численности и сезонного статуса
на его территории. Поэтому, кроме общей инвентаризации, необходима
дифференцированная оценка по этим параметрам всех раритетных видов
для правильного определения приоритетов и программ их сохранения. В
настоящее время «краснокнижные» виды Приазовского НПП распределяются следующим образом:
• 15 видов были зарегистрированы на территории, ныне вошедшей в
национальный парк, только до создания парка, но ни разу не учтены в
период его существования – это редкие залетные или пролетные виды
(Phalacrocorax pygmaeus, Anser erythropus, Cygnus bewickii, Somateria
mollissima, Oxyura leucocephala, Aquila pomarina, Circaetus gallicus, Tetrax tetrax, Numenius tenuirostris, Lanius senator, Monticola saxatilis) и виды, у которых произошло сокращение общей численности в регионе
(Anas strepera, Glareola nordmanni, Anthropoides virgo) или характерны
ее колебания в большом диапазоне (Sturnus roseus);
• 45 видов встречались в угодьях Приазовского НПП в период после его
создания.
Из них 8 являются редкими залетными/пролетными на его территории
(Platalea leucorodia, Ardeola ralloides, Ciconia nigra, Milvus migrans, Aquila
heliaca, A. chrysaetos, Gallinago media, Emberiza melanocephala); в настоящее время национальный парк не играет большой роли в их сохранении (изза их редкости, кратковременности пребывания и малочисленности). Специальных мер охраны не требуется, достаточно общего природоохранного
режима Приазовского НПП.
Близкая категория – малочисленные кочующие, пролетные и зимующие
виды (Pandion haliaetus, Circus macrourus, Numenius phaeopus, Tringa stagnatilis, Hydroprogne caspia, Columba oenas). Пребывание их носит сезонный
характер, более регулярно, но не ежегодно и численность обычно не превышает 1–10 особей (максимальные скопления иногда до 50).
Нерегулярно или предположительно гнездящиеся виды с низкой
общей численностью – Aythya nyroca, Plegadis falcinellus, Larus ichthyaetus. Пребывание этих видов связано с локальными участками Приазовского НПП и для них особо важно сохранение подходящих местообитаний.
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Виды, встречающиеся ежегодно, но с низкой численностью. В эту категорию включены из гнездящихся – Buteo rufinus, Burhinus oedicnemus, Otus
scops; из мигрирующих и зимующих – Falco peregrinus, F. cherrug, Haliaeetus allbicilla, Asio flammeus, Lanius excubitor.
Регулярно мигрирующие и/или зимующие виды, численность которых
на данной территории снизилась в последние годы – Bucephala clangula,
Mergus serrator.
Регулярно гнездящиеся виды, численность которых имеет тенденцию к
снижению – Charadrius alexandrinus, Sterna albifrons. Важно сохранение
гнездопригодных биотопов.
Нерегулярно гнездящиеся виды со значительной численностью в негнездовой период – Tadorna ferruginea, Netta rufina. Важна охрана их постоянных мест концентрации.
Мигрирующие, нерегулярно зимующие виды с большими колебаниями
численности – Rufibrenta ruficollis, Otis tarda. Важна защита от браконьерства и достаточная кормовая база.
Обычные в Приазовском НПП, регулярно мигрирующие и/или зимующие виды (десятки – сотни особей) – Circus cyaneus и C. pygargus, Charadrius hiaticula, Numenius arquata, Calandrella rufescens.
Многочисленные мигрирующие и/или летующие виды (сотни – тысячи
особей) – Grus grus, в последние годы также Pelеcanus onocrotalus. Важно
предотвращение браконьерства в местах скоплений.
Обычные и многочисленные в Приазовском НПП гнездящиеся, мигрирующие виды – Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Haematopus
ostralegus, Glareola pratincola, Coracias garrulus. Для них важно сохранение
гнездопригодных и кормовых местообитаний.
Территория Приазовского НПП особенно значима для последних шести
категорий раритетных видов и следует, прежде всего, разработать и реализовать меры по их сохранению. В дальнейшем, изменение статуса и численности раритетных видов может быть индикатором изменения состояния
гнездовых биотопов, кормовой базы и т. п.
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ФАУНА ХРЕБЕТНИХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ВИЖНИЦЬКИЙ»: СУЧАСНИЙ СТАН,
КАТЕГОРІЇ ОХОРОНИ
Національний природний парк «Вижницький» створено Указом Президента України № 810/95 від 30.08.1995 р. на площі 7928,4 га у межах Вижницького та більшої частини Берегометського лісництв колишнього Берегометського лісокомбінату [4]. Парк розміщений у Буковинському секторі
Скибових Карпат у межиріччі річок Черемош та Сірет й уособлює низькогірну частину гірської системи з досить м’яким кліматом і хвойно-широколистяними лісами з переважанням теплолюбних порід. До його складу
увійшли колишні ландшафтні заказники загальнодержавного значення
«Стебник» та «Лужки» [3], заповідні урочища «Стаєчний» і «Яворів» з ділянками високопродуктивних букових та буково-ялицевих насаджень, а
також гідрологічна пам’ятка природи «Джерело «Лужки». Флористичне й
рослинне багатство ландшафтів парку обумовлено його розміщенням на
кордоні двох геоботанічних районів: Шешорсько-Красноїльського району
гірських ялиново-ялицево-букових і ялиново-буково-ялицевих лісів та Болехівсько-Берегометського району передгірних ялицево-букових лісів [15].
Проте, існуюча площа НПП «Вижницький» не задовольняла мінімальним вимогам, що висуваються до таких форм організації природоохоронної
справи. Це і досить мала територія (у три-п’ять разів менше нормативних), і
недосконалість репрезентуючої ландшафтної структури. До того ж, верхня
частина басейну р. Виженка в межах Путильського району з суб’єктивних
причин свого часу не була включена до НПП «Вижницький», що фактично
розірвало навпіл єдину природну басейнову геосистему (екосистему). Тобто
дошкульною проблемою функціонування парку є певна «недоробленість» і
«дирявість» його території, що створює умови транзитності й унеможливлює за цих умов дієву охорону і контроль за відвідуваністю. Важливою науково-організаційною і водночас соціально-економічною проблемою є адапта-
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ція НПП «Вижницький» до вимог, що висуваються до національних парків
класифікацією природно-заповідних територій, прийнятою Міжнародним
Союзом охорони природи. Тому основним завданням є збільшення і змонолітнення його території відповідно до науково визнаного басейнового принципу формування території природно-заповідного фонду.
Згідно Закону України «Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» № 1989–III
від 21.09.2000 р., територію НПП «Вижницький» передбачено збільшити на
3000 га за рахунок прилеглих ділянок (рис. 1). Їх коротку характеристику наводимо нижче.
Ділянка «Стіжок»: кв. 7–9 (за винятком вид. 16) і 10–13 Берегометського лісництва Берегометського державного лісомисливського господарства площею 455,7 га (з вилученням
і наданням у постійне користування
НПП «Вижницький»). Мета приєдРис. 1. Схематична карта розширеннання. Змонолітнення території парня території НПП «Вижницький».
ку відповідно до басейнового принДілянки: 1 – «Стіжок», 2 – «Солонець–1»,
ципу за рахунок лісів I групи зеленої
3 – «Солонець–2», 4 – «Стіжок–АПК»,
зони
смт Берегомет для збільшення
5 – «Лекече», 6 – «Офіс НППВ».
рекреаційних можливостей. Тут переважають мішані деревостани. У підрості та трав’яному покриві зростають 11 видів рослин, занесених до Червоної книги України. На вершині
г. Малий Стіжок наявні цінні геоморфологічні утворення (скелі, печера
Довбуша). Це надзвичайно мальовнича ділянка природи.
Ділянка «Солонець–1»: кв. 1–6 Берегометського та 18 (за винятком
вид. 1–14 і 28) і 19 (за винятком вид. 22 і 26–28) Славецького лісництв Берегометського державного лісомисливського господарства площею 731,0 га
(з вилученням і наданням у постійне користування НПП «Вижницький»).
Мета приєднання. Змонолітнення території парку відповідно до басейнового принципу за рахунок лісів II групи зеленої зони смт Берегомет для
збільшення рекреаційних можливостей. На даній ділянці домінують мішані ліси. У підрості та трав’яному покриві виявлено 13 видів «червонокнижних» рослин.
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Ділянка «Солонець–2»: кв. 18 (вид. 1–14 і 28), кв. 19 (вид. 22 і 26–28) та
кв. 29 (вид. 1, 4, 5, 9–11 і 14) Славецького лісництва Берегометського державного лісомисливського господарства площею 55,8 га (з вилученням і
наданням у постійне користування НПП «Вижницький»). Мета приєднання.
Змонолітнення території відповідно до басейнового принципу за рахунок
мішаних лісів I групи. Тут встановлена наявність локалітетів 13 видів рослин, занесених до Червоної книги України.
Ділянка «Стіжок–АПК» (урочища Сіретські): кв. 5, 6 і 18 (вид. 1–6) та
кв. 19 (вид. 1, 4, 8–15 і 21–25) Буковинського лісництва Держспецлісгоспу
АПК Вижницького району площею 216,9 га (з вилученням і наданням у
постійне користування НПП «Вижницький»). Мета приєднання. Змонолітнення території парку відповідно до басейнового принципу за рахунок лісів
I групи зеленої зони смт Берегомет для збільшення рекреаційних можливостей. Тут домінують мішані деревостани, а в підрості та трав’яному покриві
наявні 9 «червонокнижних» видів рослин.
Ділянка «Лекече»: кв. 14–34 Берегометського лісництва Берегометського державного лісомисливського господарства площею 2019,0 га у долині
р. Лекече (без вилучення). Мета приєднання. Змонолітнення території парку
відповідно до басейнового принципу для збільшення рекреаційних можливостей і розвитку екологічного туризму. Переважають мішані ліси I групи.
Раритетна флора налічує 16 видів, занесених до Червоної книги України.
Наявні цінні геоморфологічні утворення – скелі, печери, водоспади. Загалом, ландшафт тут надзвичайно мальовничий.
Ділянка «Офіс НППВ» (а): смт Берегомет, вул. Центральна, буд. 27а,
землі запасу Берегометської селищної ради площею 0,78 га, надані в
постійне користування парку. Мета приєднання. Юридичне закріплення
території навколо офісу для розміщення наземних експозицій еколого-просвітницького центру НПП «Вижницький» і включення її до ПЗФ. Ділянка
«Офіс НППВ» (б): смт Берегомет, вул. Центральна, буд. 27а, землі запасу
Берегометської селищної ради площею 0,22 га, надані в постійне користування парку. Мета приєднання. Юридичне закріплення території неподалік офісу для розміщення наземних експозицій еколого-просвітницького
центру і включення її до ПЗФ.
Отже, у 2007 р. розпочато реалізацію багаторічної програми щодо розширення території НПП «Вижницький» (табл. 1). Цьому сприяв Указ Президента України № 818/2007 від 4 вересня 2007 р. «Про розширення території національного природного парку «Вижницький», підписаний з метою
збереження, відтворення та раціонального використання типових і унікальних природних комплексів Буковинських Карпат, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне й оздоровче значення. Було
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розширено територію НПП «Вижницький», тобто збільшено площу його
земель на 3309,6 га, в тому числі 1243,5 га земель, що вилучаються в установленому порядку та надаються парку в постійне користування, та 2066,1 га
земель, що включаються до його складу без вилучення в землекористувачів.
Внесено в установленому порядку відповідні зміни до «Проекту організації
території національного природного парку «Вижницький» [1].
Таблиця 1
Територіальна структура національного природного парку «Вижницький» у
зв’язку з розширенням його площі
Землекористувачі
З вилученням
Без вилучення
Всього
Площа НПП «Вижницький» до розширення території, га
НПП «Вижницький»
7002,7
925,7
7928,4
Площа НПП «Вижницький» після розширення території у 2007 р., га
Берегометське ДЛМГ
1242,5
2019,0
3261,5
Держспецлісгосп АПК
–
47,1
47,1
Берегометська селищна рада
1,0
–
1,0
Разом
1243,5
2066,1
3309,6
Всього
8246,2
2991,8
11238,0

Отже, НПП «Вижницький» свого часу був створений з метою збереження, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів
низько- і середньогірної частини Буковинських Карпат [4]. Цей заповідний
об’єкт є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою та науково-дослідною установою загальнодержавного значення. Функціональне
зонування його території (рис. 2) проведено на підставі «Проекту організації…», що затверджується Кабінетом Міністрів України. З метою забезпечення охорони, відтворення та рекреаційного використання природних
комплексів і об’єктів парку, виокремлено такі функціональні зони: заповідна, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарська [1].
Згідно з функціональним зонуванням та з урахуванням природоохоронної,
оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної й інших цінностей
природних комплексів та об’єктів на території НПП «Вижницький» встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення і використання його природних ресурсів.
До останнього часу (початок 1990-х рр.) фауну території, де зараз
знаходиться НПП «Вижницький», спеціально не вивчав ніхто. У доступних
літературних джерелах, опублікованих у ХІХ – першій половині ХХ ст.,
вміщені лише фрагментарні відомості про зустрічі тут і на прилеглих ділянках окремих видів хребетних тварин, лускокрилих, бабок. Це ж саме характерне і для наступних кількох десятиліть. Матеріали, зібрані за результата-
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ми проведення польових досліджень в околицях Вижниці, Берегомета, сіл
Багна, Виженка, Черешенька та в сусідніх населених пунктах, опубліковані
в різноманітних каталогах, фауністичних зведеннях, а також у роботах, присвячених екології окремих видів, інших наукових працях.

Рис. 2. Схематична карта функціонального зонування території національного
природного парку «Вижницький» [1].

Цілеспрямовані, комплексні дослідження фауни території майбутнього
національного природного парку розпочаті в 1991 р. За їх результатами
з’ясовано видовий склад, особливості поширення й екології окремих груп
безхребетних тварин, земноводних, плазунів, птахів і ссавців [8–11].
Для характеристики фауни НПП «Вижницький» використано дані з
більше сотні літературних джерел, матеріали відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею, а також результати власних польових

173

Тваринний світ

досліджень. Отриману інформацію систематизовано із застосуванням загальноприйнятих методичних підходів.
Національний природний парк «Вижницький» знаходиться в південнозахідній частині Чернівецької області в низькогір’ях Буковинського сектору
Скибової зони Карпат. Основними відомими топографічними пунктами
прив’язки є м. Вижниця на р. Черемош та смт Берегомет на р. Сірет. Адміністративно парк розташований у межах Вижницького району. Загалом,
його територія витягнута на 26 км з північного заходу на південний схід.
Ширина ж змінюється від 4 до 8 км. Контури парку значно порізані та визначаються характером землеволодінь і землекористування іншими юридичними державними та недержавними особами.
Національний природний парк «Вижницький», з точки зору зоогеографічного районування України [5], знаходиться: Палеоарктична область, Бореальна Європейсько-Сибірська підобласть, Центральноєвропейський (Європейський) округ, Карпатський район, полонинська ділянка.
На території НПП «Вижницький» встановлено перебування 221 виду
хребетних тварин. Вони належать до 163 родів, 76 родин, 30 рядів і 6 класів.
Клас Міноги (Petromyzontida). На території НПП «Вижницький» встановлено перебування єдиного виду (табл. 2), який спорадично трапляється в
річках Черемош, Сірет і їх притоках [11].
Таблиця 2
Видовий склад і созологічний статус міног та променеперих риб національного
природного парку «Вижницький»
Созологічний статус
ЧКУ
ЄЧС
МСОП БеК
1
2
3
4
5
Клас МІНОГИ (PETROMYZONTIDA)
Ряд Міногоподібні (Petromyzontiformes)
Родина Міногові (Petromyzontidae)
Eudontomyzon mariae (Berg)
Зн
–
–
ІІІ
Клас ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ (ACTINOPTERYGII)
Ряд Коропоподібні (Cypriniformes)
Родина Коропові (Cyprinidae)
Squalius cephalus (L.)
–
–
–
–
Chondrostoma nasus (L.)
–
–
–
ІІІ
Alburnoides bipunctatus (Bloch)
–
–
–
ІІІ
Alburnus alburnus (L.)
–
–
–
–
Phoxinus phoxinus (L.)
–
–
–
–
Rhodeus amarus (Bloch)
–
–
–
ІІІ
Gobio carpathicus Vladykov
–
–
–
–
Barbus barbus (L.)
Вр
–
–
–
B. petenyi Heck.
Вр
–
–
ІІІ
Вид

HD
6

РР
7

ІІ

–

–
–
–
–
–
ІІ
–
V
V

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Закінчення таблиці 2
1

2
3
4
Родина В’юнові (Cobitidae)
Cobitis elongatoides Bǎcescu et Maier
–
–
–
Sabanejewia balcanica (Karaman)
–
–
–
Родина Баліторові (Balitoridae)
Barbatula barbatula (L.)
–
–
–
Ряд Лососеподібні (Salmoniformes)
Родина Харіусові (Thymallidae)
Thymallus thymallus (L.)
Вр
–
–
Родина Лососеві (Salmonidae)
Salmo trutta L.
–
–
–
Parasalmo mykiss (Walb.)
–
–
–
Нuсhо huсhо (L.)
Зн
EN
EN
Ряд Тріскоподібні (Gadiformes)
Родина Миневі (Lotidae)
Lota lota (L.)
Вр
–
–
Ряд Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)
Родина Рогаткові (Cottidae)
Cottus gobio L.
–
–
–
C. poecilopus Heck.
–
–
–
Ряд Окунеподібні (Perciformes)
Родина Окуневі (Percidae)
Zingel streber (Sieb.)
Рд
–
–

5

6

7

ІІІ
ІІІ

ІІ
ІІ

–
Нв

–

–

–

ІІІ

V

–

–
–
ІІІ

–
–
ІІ, V

Вр
–
–

–

–

–

–
ІІІ

ІІ
–

Нв
–

ІІІ

ІІ

–

Примітка. Созологічний статус: ЧКУ – Червона книга України [14] (Зн – зникаючий вид, Вр –
вразливий, Рд – рідкісний), ЄЧС – Європейський червоний список [18] і МСОП – Червоний
список Міжнародного союзу охорони природи [13] (EN – перебуває в небезпечному стані;
категорії NA (не підлягає оцінці), NE (неоцінений) і LC (відносно благополучний) не вказані),
БеК – Бернська конвенція (додаток ІІІ – види підлягають охороні), HD – Оселищна директива
(Habitat Directive) Європейського Союзу з відповідними додатками [6], РР – регіонально рідкісні
види (Вр – вразливі, Нв – недостатньо відомі).

Клас Променепері риби (Actinopterygii). У НПП «Вижницький» встановлено перебування 20
видів (табл. 2). Явно переважають представники ряду Коропоподібні (табл. 3). До спрямованих
інтродуцентів належить прісноводна микіжа, а всі інші види –
це елементи аборигенної іхтіофауни.
Клас Земноводні (Amphibia).
У НПП «Вижницький» встанов-

Таблиця 3
Таксономічна структура іхтіофауни національного природного парку «Вижницький»
Ряд

родин

Cypriniformes
Salmoniformes
Gadiformes
Scorpaeniformes
Perciformes
Всього: 5

3
2
1
1
1
8

Кількість
родів
видів
абс. %
11
12 60,0
4
4
20,0
1
1
5,0
1
2
10,0
1
1
5,0
18
20 100
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лено перебування 10
видів (табл. 4 і 5). З них
найбільш характерними є карпатський триСозологічний статус
Вид
тон (Lissotriton montanЧКУ БеК
HD
РР
doni (Boul.)) і жовточеКлас ЗЕМНОВОДНІ (AMPHIBIA)
Ряд Хвостаті земноводні (Caudata)
рева кумка (Bombina
Родина Саламандрові (Salamandridae)
variegata (L.)).
Salamandra salamandra (L.)
Вр
ІІІ
–
–
Клас Плазуни (ReLissotriton montandoni (Boul.)
Вр
ІІ
ІІ, ІV
–
ptilia).
У НПП «ВижIchthyosaura alpestris (Laur.)
Вр
ІІІ
–
–
ницький» встановлеTriturus cristatus (Laur.)
–
ІІ
ІІ, ІV Вр
Ряд Безхвості земноводні (Anura)
но перебування 7 виРодина Кумкові (Bombinatoridae)
дів (табл. 6 і 7). З них
Bombina variegata (L.)
Вр
ІІ
ІІ, ІV
–
найбільш характерниРодина Квакшеві (Hylidae)
ми є ламка веретільниHyla orientalis Bedriaga
–
ІІ
ІV
–
ця (Anguis fragilis L.),
Родина Ропухові (Bufonidae)
Bufo bufo (L.)
–
ІІІ
–
–
живородна ящірка (ZooРодина Жабові (Ranidae)
toca vivipara (Jacq.) і
Rana temporaria L.
–
ІІІ
V
–
звичайний вуж (Natrix
Pelophylax lessonae (Cam.)
–
ІІІ
ІV
–
natrix
(L.)).
P. esculentus (L.)
–
ІІІ
V
–
Клас Птахи (Aves).
Примітка. Созологічний статус: ЧКУ – Червона книга УкраїУ НПП «Вижницький»
ни [14] (Вр – вразливий вид), БеК – Бернська конвенція [2]
встановлено перебува(додаток ІІ – види підлягають особливій охороні, додаток ІІІ –
підлягають охороні), HD – Оселищна директива (Habitat
ння 137 видів (табл. 8 і
Directive) Європейського Союзу з відповідними додатками [6;
9). Певна частина пта13], РР – регіонально рідкісні види (Вр – вразливі). Всі амфібії
хів
ведуть повністю чи
національного парку, занесені до Європейського червоного
частково осілий спосіб
списку [19] і в Червоний список Міжнародного союзу охорони природи, мають категорію LC (відносно благополучжиття. Найбільш харакний вид).
терними з них є великий яструб (Accipiter
gentilis (L.)), малий яструб (A. nisus
Таблиця 5
(L.)), глухар (Tetrao urogallus L.), оряТаксономічна структура батрахофауни національного природного
бок (Tetrastes bonasia (L.)), сизий гопарку «Вижницький»
луб (Columba livia J. F. Gm.), садова
горлиця (Streptopelia decaocto (FriКількість
родин родів
видів
Ряд
vald.)), волохатий сич (Aegolius funeабс. %
reus (L.)), сичик-горобець (GlaucidiCaudata
1
4
4
40,0
um passerinum (L.)), довгохвоста сова
Anura
4
5
6
60,0
(Strix uralensis Pall.), чорна жовна (DryВсього: 2
5
9
10 100
ocopus martius (L.)), звичайний дятел
Таблиця 4
Видовий склад і созологічний статус земноводних
національного природного парку «Вижницький»
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Таблиця 6
Видовий склад і созологічний статус плазунів національного природного парку «Вижницький»
Созологічний статус
ЧКУ БеК HD РР
Клас ПЛАЗУНИ (REPTILIA)
Ряд Лускаті (Squamata)
Родина Веретільницеві (Anguidae)
Anguis fragilis L.
–
ІІІ
–
–
Родина Ящіркові (Lacertidae)
Lacerta agilis L.
–
ІІ
ІV
–
Zootoca vivipara (Jacq.)
–
ІІІ
–
–
Родина Вужеві (Сolubridae)
Coronella austriaca Laur.
Вр
ІІ
ІV
–
†Zamenis longissimus (Laur.)
Зн
ІІ
ІV
–
Natrix natrix (L.)
–
ІІІ
–
–
Родина Гадюкові (Viperidae)
Vipera berus (L.)
–
ІІІ
–
Вр
Вид

Таблиця 7
Таксономічна структура герпетофауни національного природного парку «Вижницький»
Родина
Anguidae
Lacertidae
Сolubridae
Viperidae
Всього: 4

Кількість
родів
видів
абс.
%
1
1
14,2
2
2
28,6
3
3
43,0
1
1
14,2
7
7
100

(Dendrocopos major (L.)), білоспинний дятел (D. leucotos
(Bechst.)), трипалий дятел
(Picoides tridactylus (L.)), сойка (Garrulus glandarius (L.)),
Примітка. Созологічний статус: ЧКУ – Червона книга
горіхівка (Nucifraga caryoУкраїни [14] (Зн – зникаючий вид, Вр – вразливий),
БеК – Бернська конвенція [2] (додаток ІІ – види підcatactes (L.)), крук (Corvus
лягають особливій охороні, додаток ІІІ – підлягають
corax L.), пронурок (Cinclus
охороні), HD – Оселищна директива (Habitat Directive)
cinclus
(L.)), кропивник (TroЄвропейського Союзу з відповідними додатками [6; 13],
glodytes troglodytes (L.)),
РР – регіонально рідкісні види (Вр – вразливі). Всі рептилії національного парку, занесені до Європейського
жовточуба золотомушка (Reчервоного списку [17] і в Червоний список Міжнародgulus regulus (L.)), гаїчка-пуного союзу охорони природи, мають категорію LC (відхляк (Parus montanus Bald.),
носно благополучний вид). Хрестиком (†) позначено
чубата синиця (P. cristatus
зниклий вид.
L.), чорна синиця (P. ater L.),
блакитна синиця (P. caeruleus L.), велика синиця (P. major L.), повзик (Sitta
europaea L.), звичайний підкоришник (Certhia familiaris L.), чиж (Spinus
spinus (L.)), щиглик (Carduelis carduelis (L.)), ялиновий шишкар (Loxia
curvirostra L.), звичайна вівсянка (Emberiza citrinella L.).
Таблиця 8
Видовий склад і созологічний статус птахів національного природного парку
«Вижницький»
Вид
1

Ardea cinerea L.

Созологічний статус
ЧКУ
ЄЧС МСОП БеК БоК КТВ
5
2
3
4
6
7
8
Клас ПТАХИ (AVES)
Ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes)
Родина Чаплеві (Ardeidae)
Лт
–
–
–
ІІІ
–
–

СП

BD
9

–

SPEC РР
10 11

–

–
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1
Ciconia ciconia (L.)
C. nigra (L.)

Anser anser (L.)

5
3
4
6
7
Родина Лелекові (Ciconiidae)
Гн, (Зм)
–
–
–
ІІ
ІІ*
Гн
Рд
–
–
ІІ
ІІ*
Ряд Гусеподібні (Anseriformes)
Родина Качкові (Anatidae)
Пр
–
–
–
ІІІ І, ІІ*

2

A. fabalis (Lath.)
Пр
Cygnus olor (J. F. Gm.)
Зл
C. cygnus (L.)
Зл
Anas platyrhynchos L. Гн, (Зм)

–
ІІ

І
І

2
2

–
–

–

ІІ/А,
ІІІ/B
ІІ/А
ІІ/B
І
ІІ/А,
ІІІ/А

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

І
І
І
–
–
–
І

–
2
3
–
–
–
3

Вр
–
–
–
–
–
–

І, ІІ

ІІ

І

2

–

І, ІІ
І, ІІ

ІІ
І

І
І

3
1

–
–

ІІ
ІІ

ІІ
ІІ

–
–

–
3

Вр
–

–
–

–
–

3
–

–
–

Tetrastes bonasia (L.) Гн, Зм

–

–

ІІ/B
І, ІІ/B,
ІІІ/В
І, ІІ/B

–

–

Perdix perdix (L.)

–

–

3

–

–

ІІ/А,
ІІІ/A
ІІ/B

3

–

ІІ

І

2

–

–

І

1

Вр

Falco subbuteo L.
F. tinnunculus L.

Lyrurus tetrix (L.)
Tetrao urogallus L.

Coturnix coturnix (L.)

Grus grus (L.)
Crex crex (L.)

–

–

ІІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ

11

Ряд Соколоподібні (Falconiformes)
Родина Яструбові (Accipitridae)
Гн
–
–
–
ІІ
І, ІІ
Гн
Зн
–
NT
ІІ
І, ІІ
Гн
Вр
VU
–
ІІ
І, ІІ
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
І, ІІ
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
І, ІІ
Гн, (Зм)
–
–
–
ІІ
І, ІІ
Гн
Рд
–
–
ІІ
І, ІІ
Рд

–
–
–
–

10

–
–
–
–

Гн

–
–
–
–

9

І, ІІ*
І, ІІ*
І, ІІ*
І, ІІ*

Pernis apivorus (L.)
†Milvus milvus (L.)
M. migrans (Bodd.)
Accipiter gentilis (L.)
A. nisus (L.)
Buteo buteo (L.)
Hieraaetus
pennatus (J. F. Gm.)
Aquila pomarina
C. L. Brehm
A. chrysaetos (L.)
Haliaeetus albicilla (L.)

–
–
–
–

8

ІІ

Зл
Зл

Вр
–
–
ІІ
Рд
–
–
ІІ
Родина Соколові (Falconidae)
Гн
–
–
–
ІІ
Гн, (Зм)
–
–
–
ІІ
Ряд Куроподібні (Galliformes)
Родина Тетерукові (Tetraonidae)
Гн, Зм
Зн
–
–
ІІІ
Гн, Зм
Зн
–
–
ІІІ
Вр
–
–
ІІІ
Родина Фазанові (Phasianidae)
Гн, (Зм)
–
VU
–
ІІІ
Гн

–
–
–
ІІІ
ІІ
Ряд Журавлеподібні (Gruiformes)
Родина Журавлеві (Gruidae)
Пр
Рд
–
–
ІІ І, ІІ*
Родина Пастушкові (Rallidae)
Гн
–
–
–
ІІ
–
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Actitis hypoleucos (L.)
Scolopax rusticola L.

5
3
4
6
7
Ряд Сивкоподібні (Charadriiformes)
Родина Сивкові (Charadriidae)
Гн
–
–
–
ІІ
ІІ*
Гн
–
VU
–
ІІІ
ІІ*
Родина Баранцеві (Scolopacidae)
Гн
–
–
–
ІІ І, ІІ*
Гн
–
–
–
ІІІ І, ІІ

Larus ridibundus L.
Sterna hirundo L.

Лт
Лт

1

Charadrius dubius Scop.
Vanellus vanellus (L.)

Columba palumbus L.
C. oenas L.
C. livia J. F. Gm.
(var. subdomestica)
Streptopelia
decaocto (Frivald.)
S. turtur (L.)

2

Родина Мартинові (Laridae)
–
–
–
ІІІ
–
–
–
–
ІІ
ІІ*
Ряд Голубоподібні (Columbiformes)
Родина Голубові (Columbidae)
Гн
–
–
–
–
–

8

9

10

11

–
–

–
ІІ/B

–
2

–
–

–
–

–
ІІ/А,
ІІІ/B

3
3

–
Вр

–
–

ІІ/B
І

–
–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

Гн
Гн, Зм

Вр
–

–
–

–
–

ІІІ
–

–
–

–
–

ІІ/А,
ІІІ/A
ІІ/B
–

Гн, Зм

–

–

–

ІІІ

–

–

ІІ/B

–

–

–

ІІ/B

3

–

–

–

–

–

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

І
–
–
І
–
І

3
–
2
–
3
–

–
–
–
–
–
–

ІІ
ІІ

–
І

–
–

–
–

–

І

2

Вр

–

–

–

–

–

І

3

–

Гн

–
–
–
ІІІ
–
Ряд Зозулеподібні (Cuculiformes)
Родина Зозулеві (Cuculidae)
Cuculus canorus L.
Гн
–
–
–
ІІІ
–
Ряд Совоподібні (Strigiformes)
Родина Совові (Strigidae)
Bubo bubo (L.)
Гн, Зм
Рд
–
–
ІІ
–
Asio otus (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
Otus scops (L.)
Гн
Рд
–
–
ІІ
–
Aegolius funereus (L.) Гн, Зм
Рд
–
–
ІІ
–
Athene noctua (Scop.) Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Glaucidium
Гн, Зм
Вр
–
–
ІІ
–
passerinum (L.)
Strix aluco L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
S. uralensis Pall.
Гн, Зм
Нв
–
–
ІІ
–
Ряд Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes)
Родина Дрімлюгові (Caprimulgidae)
Caprimulgus
Гн
–
–
–
ІІ
–
europaeus L.
Ряд Серпокрильцеподібні (Apodiformes)
Родина Серпокрильцеві (Apodidae)
Apus apus (L.)
Гн
–
–
–
ІІІ
–
Ряд Сиворакшеподібні (Coraciiformes)
Родина Рибалочкові (Alcedinidae)
Гн, (Зм)
Alcedo atthis (L.)
–
–
–
ІІ
–
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5
3
4
6
7
Ряд Одудоподібні (Upupiformes)
Родина Одудові (Upupidae)
Upupa epops L.
Гн
–
–
–
ІІ
–
Ряд Дятлоподібні (Piciformes)
Родина Дятлові (Picidae)
Jynx torquilla L.
Гн
–
–
–
ІІ
–
Picus viridis L.
Гн, Зм
Вр
–
–
ІІ
–
P. canus J. F. Gm.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Dryocopus martius (L.) Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Dendrocopos major (L.) Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
D. syriacus
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
(Hempr. et Ehr.)
D. medius (L.)
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
D. leucotos (Bechst.) Гн, Зм
Рд
–
–
ІІ
–
D. minor (L.)
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Picoides tridactylus (L.) Гн, Зм
Вр
–
–
ІІ
–
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes)
Родина Ластівкові (Hirundinidae)
Riparia riparia (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
Hirundo rustica L.
Гн
–
–
–
ІІ
–
Delichon urbica (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
Родина Жайворонкові (Alaudidae)
Galerida cristata (L.) Гн, (Зм)
–
–
–
ІІІ
–
Lullula arborea (L.)
Гн
–
–
–
ІІІ
–
Alauda arvensis L.
Гн
–
–
–
ІІІ
–
Родина Плискові (Motacillidae)
Anthus trivialis (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
A. pratensis (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
A. spinoletta (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
Motacilla flava L.
Гн
–
–
–
ІІ
–
M. cinerea Tunst.
Гн
–
–
–
ІІ
–
M. alba L.
Гн
–
–
–
ІІ
–
Родина Сорокопудові (Laniidae)
Lanius collurio L.
Гн
–
–
–
ІІ
–
Родина Вивільгові (Oriolidae)
Oriolus oriolus (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
Родина Шпакові (Sturnidae)
Гн, (Зм)
Sturnus vulgaris L.
–
–
–
–
–
Родина Воронові (Corvidae)
Garrulus
Гн, Зм
–
–
–
–
–
glandarius (L.)
Pica pica (L.)
Гн, Зм
–
–
–
–
–
Nucifraga
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
caryocatactes (L.)

1

2

8

9

10

11

–

–

3

–

–
–
–
–
–
–

–
–
І
І
–
І

3
2
3
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

І
І
–
І

–
–
–
3

–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

3
3
3

–
–
–

–
–
–

–
І
ІІ/B

3
2
3

Вр
Вр
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

І

3

–

–

–

–

–

–

ІІ/B

3

–

–

ІІ/B

–

–

–
–

ІІ/B
–

–
–

–
–
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1
Corvus monedula L.
C. frugilegus L.
C. cornix L.
C. corax L.
Bombycilla
garrulus (L.)
Cinclus cinclus (L.)
Troglodytes
troglodytes (L.)
Prunella modularis (L.)
Locustella
luscinioides (Savi)
Hippolais
icterina (Vieill.)
Sylvia
nisoria (Bechst.)
S. atricapilla (L.)
S. borin (Bodd.)
S. communis Lath.
S. curruca (L.)
Phylloscopus
trochilus (L.)
Ph. collybita (Vieill.)
Ph. sibilatrix
(Bechst.)
Regulus regulus (L.)
R. ignicapillus
(Temm.)
Ficedula
hypoleuca (Pall.)
F. albicollis (Temm.)
F. parva (Bechst.)
Muscicapa
striata (Pall.)
Saxicola rubetra (L.)
S. torquata (L.)
Oenanthe
oenanthe (L.)

5
2
3
4
6
7
Гн, Зм
–
–
–
–
–
Гн, Зм
–
–
–
–
–
Гн, Зм
–
–
–
–
–
Гн, Зм
–
–
–
ІІІ
–
Родина Омелюхові (Bombycillidae)
Зм
–
–
–
ІІ
–

Родина Пронуркові (Cinclidae)
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Родина Кропивникові (Troglodytidae)
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Родина Тинівкові (Prunellidae)
–
–
–
ІІ
–
Родина Кропив’янкові (Sylviidae)
Зл
–
–
–
ІІ
–

Гн

8
–
–
–
–

9
ІІ/B
ІІ/B
–
–

10

–
–
–
–

11
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

Вр

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Гн

–

–

–

ІІ

–

–

–

–

–

Гн

–

–

–

ІІ

–

–

І

–

Рд

Гн
Гн
Гн
Гн
Гн

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Гн
Гн

–
–

–
–

–
–

ІІ
ІІ

–
–

–
–

–
–

–
2

–
–

Родина Золотомушкові (Regulidae)
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Гн
Но
–
–
ІІ
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Родина Мухоловкові (Muscicapidae)
–
–
–
ІІ
ІІ

–

–

–

–

Гн
Гн
Гн
Гн

–
–
–

–
–
–

–
–
–

ІІ
ІІ
ІІ

ІІ
ІІ
ІІ

–
–
–

І
І
–

–
–
3

–
–
–

Гн
Гн
Гн

–
–
–

–
–
–

–
–
–

ІІ
ІІ
ІІ

ІІ
ІІ
ІІ

–
–
–

–
–
–

–
–
3

–
–
–
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Продовження таблиці 8
5
1
2
3
4
6
7
Phoenicurus
Гн
–
–
–
ІІ
ІІ
phoenicurus (L.)
Ph. ochruros
Гн
–
–
–
ІІ
ІІ
(S. G. Gm.)
Erithacus rubecula (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
ІІ
Luscinia luscinia (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
ІІ
Turdus pilaris L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІІ
ІІ
T. torquatus L.
Гн
–
–
–
ІІ
ІІ
Гн, (Зм)
T. merula L.
–
–
–
ІІІ
ІІ
T. iliacus L.
Пр
–
–
–
ІІІ
ІІ
T. philomelos
Гн
–
–
–
ІІІ
ІІ
C. L. Brehm
Гн, (Зм)
T. viscivorus L.
–
–
–
ІІІ
ІІ
Родина Довгохвостосиницеві (Aegithalidae)
Aegithalos
Гн, Зм
–
–
–
ІІІ
–
caudatus (L.)
Родина Синицеві (Paridae)
Parus palustris L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
P. montanus Bald.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
P. cristatus L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
P. ater L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
P. caeruleus L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
P. major L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Родина Повзикові (Sittidae)
Sitta europaea L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Родина Підкоришникові (Certhiidae)
Certhia familiaris L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Родина Горобцеві (Passeridae)
Passer
Гн, Зм
–
–
–
–
–
domesticus (L.)
P. montanus (L.)
Гн, Зм
–
–
–
ІІІ
–
Родина В’юркові (Fringillidae)
Fringilla coelebs L.
Гн
–
–
–
ІІІ
–
Serinus serinus (L.)
Гн
–
–
–
ІІ
–
Гн, (Зм)
Chloris chloris (L.)
–
–
–
ІІ
–
Spinus spinus (L.)
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Carduelis
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
carduelis (L.)
Гн, (Зм)
Acanthis
–
–
–
ІІ
–
cannabina (L.)
Loxia curvirostra L.
Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–
Pyrrhula pyrrhula (L.) Гн, Зм
–
–
–
ІІІ
–
Coccothraustes
Гн,
–
–
–
ІІ
–
coccothraustes (L.)
(Зм)

8
–

9
–

10

2

11
–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
ІІ/B
–
ІІ/B
ІІ/B
ІІ/B

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

ІІ/B

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

3
–
2
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

3

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–

2

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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Закінчення таблиці 8

5
3
4
6
7
Родина Вівсянкові (Emberizidae)
Emberiza citrinella L. Гн, Зм
–
–
–
ІІ
–

1

2

8

9

10

11

–

–

–

–

Примітка. Статус перебування (СП): Гн – достовірно (очевидно) гніздовий вид, (Гн) – можливо
(нерегулярно, випадково, ймовірно) гніздовий, Лт – літуючий, Зм – зимуючий (очевидно
зимуючий), (Зм) – нерегулярно (випадково) зимуючий, Пр – пролітний, Зл – залітний (локальні
кормові зальоти). Созологічний статус: ЧКУ – Червона книга України [14] (Зн – зникаючий вид,
Вр – вразливий, Рд – рідкісний, Но – неоцінений, Нв – недостатньо відомий), ЄЧС – Європейський
червоний список і МСОП – Червоний список Міжнародного союзу охорони природи [13; 16]
(VU – вразливий, NT – близький до стану загрози зникнення; категорії NA (не підлягає оцінці),
NE (неоцінений) і LC (відносно благополучний) не вказані), БеК – Бернська конвенція [7] (додаток ІІ – види підлягають особливій охороні, додаток ІІІ – підлягають охороні), БоК – Боннська
конвенція [13] (додаток І – види знаходяться під загрозою зникнення, додаток ІІ – з несприятливим статусом охорони; зірочкою (*) позначено види, які охороняються самостійними угодами, зокрема, «Угодою про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів» (AEWA)), КТВ – Вашингтонська конвенція (про торгівлю видами) (додаток І – види знаходяться під загрозою зникнення, додаток ІІ – можуть опинитися під загрозою зникнення), BD –
Директива Євросоюзу з охорони диких видів птахів з відповідними додатками, SPEC – птахи
загальноєвропейської природоохоронної значущості [16] (1 – види перебувають під загрозою
глобального зникнення, 2 – поширення обмежене Європейським континентом і мають несприятливий охоронний статус, 3 – широко розповсюджені, але мають несприятливий охоронний
статус), РР – регіонально рідкісні види (Вр – вразливі, Рд – рідкісні). Хрестиком (†) позначено
зниклі на гніздуванні птахи.

Клас Ссавці (Mammalia). У НПП «Вижницький» встановлено перебування 46
видів (табл. 10). Основу видового багатства
складають Мишоподібні, порівняно високою також є частка хижих звірів (табл. 11).
Відносно слабо вивчена фауна ряду Лиликоподібні. За умови
інтенсифікації відповідних досліджень у регіоні може бути виявлена ще низка нових
видів рукокрилих.

Таблиця 9
Таксономічна структура орнітофауни національного природного парку «Вижницький»
Ряд
Ciconiiformes
Anseriformes
Falconiformes
Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes
Apodiformes
Coraciiformes
Upupiformes
Piciformes
Passeriformes
Всього: 15

родин
2
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
21
41

Кількість
родів
видів
абс.
%
2
3
2,2
3
5
3,7
8
12
8,8
5
5
3,7
2
2
1,4
6
6
4,4
2
5
3,7
1
1
0,7
7
8
5,8
1
1
0,7
1
1
0,7
1
1
0,7
1
1
0,7
5
10
7,3
47
76
55,5
92
137
100
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Таблиця 10
Видовий склад і созологічний статус ссавців національного природного парку
«Вижницький»
Созологічний статус
ЧКУ
ЄЧС
МСОП БеК БоК КТВ
1
2
3
4
5
6
7
Клас ССАВЦІ (MAMMALIA)
Ряд Зайцеподібні (Leporiformes)
Родина Зайцеві (Leporidae)
Lepus europaeus Pall.
–
–
–
ІІІ
–
–
Ряд Мишоподібні (Muriformes)
Родина Вивіркові (Sciuridae)
Sciurus vulgaris L.
–
–
–
ІІІ
–
–
Родина Вовчкові (Gliridae)
Glis glis (L.)
–
–
–
ІІІ
–
–
Muscardinus avellanarius (L.)
–
–
–
ІІІ
–
–
Dryomys nitedula (Pall.)
–
–
–
ІІІ
–
–
Родина Мишівкові (Sicistidae)
Sicista betulina (Pall.)
Рд
–
–
ІІ
–
–
Родина Мишеві (Muridae)
Micromys minutus (Pall.)
–
–
–
–
–
–
Apodemus agrarius (Pall.)
–
–
–
–
–
–
Sylvaemus tauricus (Pall.)
–
–
–
–
–
–
S. sylvaticus (L.)
–
–
–
–
–
–
S. uralensis (Pall.)
–
–
–
–
–
–
Mus musculus L.
–
–
–
–
–
–
Rattus norvegicus (Berk.)
–
–
–
–
–
–
Родина Щурові (Arvicolidae)
Myodes glareolus (Schreb.)
–
–
–
–
–
–
Arvicola scherman (Shaw)
–
–
–
–
–
–
Terricola subterraneus
–
–
–
–
–
–
(Selys-Longchamps)
Microtus agrestis (L.)
–
–
–
–
–
–
M. arvalis (Pall.)
–
–
–
–
–
–
Ряд Мідицеподібні (Soriciformes)
Родина Їжакові (Erinaceidae)
Erinaceus roumanicus
–
–
–
ІІІ
–
–
Barrett-Hamilton
Родина Кротові (Talpidae)
Talpa europaea L.
–
–
–
–
–
–
Родина Мідицеві (Soricidae)
Neomys fodiens (Penn.)
–
–
–
ІІІ
–
–
N. anomalus Cabr.
Рд
–
–
ІІІ
–
–
Sorex minutus L.
–
–
–
ІІІ
–
–
S. araneus L.
–
–
–
ІІІ
–
–
Вид

HD
8

РР
9

–

–

–

–

–
IV
IV

Вр
Вр
Вр

IV

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
–
–
–

Вр
–
–
–
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Закінчення таблиці 10
1

2
3
4
5
6
Ряд Лиликоподібні (Vespertilioniformes)
Родина Лиликові (Vespertilionidae)

Myotis myotis (Borkh.)
M. nattereri (Kuhl)
M. daubentonii (Kuhl)
Plecotus auritus (L.)
Eptesicus serotinus (Schreb.)

Вр
Вр
Вр
Вр
Вр

–
–
–
–
–

7

8

9

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

–
–
–
–
–

ІІ, IV
IV
IV
IV
IV

–
–
–
–
–

ІІ
ІІІ

–
–

ІІ
ІІ

IV
ІІ, IV, V

–
–

–
ІІ
–

–
–
–

–
ІІ
–

ІІ, IV, V

–

–
–
–

ІІ

–

ІІ

ІІ, IV

–

ІІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
І

–
–
ІІ, IV
V
V
–
ІІ, IV

–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

ІІІ
ІІІ

–
–

–
–

–
–

–
–

ІІІ

–

–

ІІ, IV

–

–
–
–
–
–

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

Ряд Псоподібні (Caniformes)
Родина Котові (Felidae)

Felis silvestris Schreb.
Lynx lynx (L.)

Вр
Рд

–
–

–
–

Родина Псові (Canidae)

Nyctereutes procyonoides (Gray)
Canis lupus L.
Vulpes vulpes (L.)

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

Родина Ведмедеві (Ursidae)

Ursus arctos L.

Зн

–

–

Родина Тхореві (Mustelidae)

Mustela erminea L.
M. nivalis L.
†M. lutreola (L.)
M. putorius L.
Martes martes (L.)
Meles meles (L.)
Lutra lutra (L.)

Но
–
Зн
Но
–
–
Но

–
–
EN
–
–
–
NT

–
–
CR
–
–
–
NT

Ряд Оленеподібні (Cerviformes)
Родина Свиневі (Suidae)

Sus scrofa L.

–

–

–

Родина Оленеві (Cervidae)

Cervus elaphus L.
Capreolus capreolus (L.)

–
–

Bison bonasus (L.)

Зк

–
–

–
–

Родина Бикові (Bovidae)

VU

VU

Примітка. Созологічний статус: ЧКУ – Червона книга України [14] (Зк – зниклий вид, Зн – зникаючий, Вр – вразливий, Рд – рідкісний, Но – неоцінений), ЄЧС – Європейський червоний список [20] і
МСОП – Червоний список Міжнародного союзу охорони природи [13] (CR – вид перебуває у критичному стані, EN – перебуває в небезпечному стані, VU – вразливий, NT – близький до стану загрози зникнення; категорії NA (не підлягає оцінці), NE (неоцінений) і LC (відносно благополучний)
не вказані), БеК – Бернська конвенція [12] (додаток ІІ – види підлягають особливій охороні, додаток
ІІІ – підлягають охороні), БоК – Боннська конвенція [13] (додаток ІІ – види з несприятливим статусом охорони; стосовно деяких ссавців прийнято ще самостійні угоди, зокрема, рукокрилі охороняються «Угодою про збереження популяцій європейських видів кажанів» (EUROBATS)), КТВ – Вашингтонська конвенція (про торгівлю видами) (додаток І – види знаходяться під загрозою зникнення, додаток ІІ – можуть опинитися під загрозою зникнення), HD – Оселищна директива (Habitat Directive) Європейського Союзу з відповідними додатками [6], РР – регіонально рідкісні види (Вр –
вразливі). Хрестиком (†) позначено зниклий вид.
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Таблиця 11
Таксономічна структура теріофауни національного
природного парку «Вижницький»
Ряд
Leporiformes
Muriformes
Soriciformes
Vespertilioniformes
Caniformes
Cerviformes
Всього: 6

родин
1
5
3
1
4
3
17

Кількість
родів
видів
абс.
%
1
1
2,2
14
17
36,9
4
6
13,0
3
5
10,9
10
13
28,3
4
4
8,7
36
46
100

На
тер ит орі ї
НПП «Вижницький»
встановлено перебування 48 (21,7 %)
видів хребетних тварин, занесених до
третього видання
Червоної книги України [14]. Поширення деяких з них представлено на рис. 3.

Мінога українська

Марена дунайськодністровська

Карпатський тритон

Чорний лелека

Глухар

Кіт лісовий

Рис. 3. Схематичні карти поширення деяких «червонокнижних» тварин у
національному природному парку «Вижницький».
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FIRST RECORDS OF TIBELLUS UTOTCHKINI (ARANEAE:
PHILODROMIDAE) FROM ROMANIA AND MOLDOVA
Tibellus utotchkini Ponomarev, 2008 (Araneae: Philodromidae) was described
by Alexander Ponomarev in 2008 and was named in memory of the famous
Soviet arachnologist A. S. Utochkin. The female holotype was collected from the
plants of Phragmites australis on the territory of Kalmykia Republic in the Volga
River delta (Russian Federation) [3].
Later this species was recorded from other territories of the European part of the
Russian Federation: 1 ♀, Rostov Region (Azov District, Rogozhkino Village), 1 ♀
Krasnodar Territory (Anapa District, vicinity of Bol’shoi Utrish Village), 1 ♂
Dagestan Republic (Tarumovskiy District, Nordovyi Isl.) [4; 5]. Thus, all four listed
localities are in close proximity to the Caspian, Azov and Black seas, of which the
first two localities are in the deltas of the Volga and the Don rivers respectively.
In this report we present the new data on this species recorded for the first
time from Romania and Moldova.
In Romania the species was collected in the Danube River delta, close to Letea
Village in 2012 (the description of the locality is available in [2]). Only one female
was found in May, captured by sweep net in mixed vegetation at the edge of a canal.
Within the project of reidentification of A. Roșca spider collection deposited
in the «Grigore Antipa» National Museum of Natural History (Bucharest) [1] in
December, 2013 we verified Araneidae, Xysticidae, Philodromidae spiders.
Among the 296 specimens, which were labeled in the collection belonging to
Xysticidae we found 1 ♂ and 2 ♀ of T. utotchkini. The material was collected by
A. Roșca 18.08.1937 in Kishinev (Moldova) and was erroneously determined in
the collection as T. oblongus (Walckenaer, 1802).
So far six localities of T. utotchkini on the territories of Russian Federation,
Romania and Moldova are known including our records. The species is rare and
probably has a Ponto-Caspian distribution.
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МИРМЕКОКОМПЛЕКСЫ ТЕРРИТОРИЙ КРИВОРОЖЬЯ
Современное Криворожье характеризуется рядом экологических проблем, среди которых следует указать техногенную трансформацию значительных территорий, деградацию растительного покрова и фауны, деструкцию почвенного покрова и значительную антропогенную нагрузку на водную и воздушную сферы. В связи с высоким уровнем трансформации земель современное состояние животного мира мало напоминает фауну прежних степей. Степные виды, которые еще сохранились, приспособились к
существованию в условиях антропогенно-измененных территорий, а также
встречаются на островных участках степи или находят пристанище в
балочных системах, являющихся резерватами степной зоны.
Муравьи (Hymenoptera, Formicidae) – одна из доминирующих групп в
большинстве наземных биоценозов. Их роль сложна и многообразна: муравьи стимулируют почвообразовательные процессы, способствуют разрушению и переработке древесины [1], расселению семян, а в ряде случаев и
опылению растений [4], выступают важным фактором, регулирующим
численность вредителей [2] и др.
Сбор материала проводился в 1996–2012 гг. маршрутным методом и на
площадках. Площадки (пл.) обобщены и объединены по основным территориям Криворожья: 1 – природные ценозы подзоны северных степей; 2 –
природные ценозы подзоны средних степей; 3 – антропогенно-измененные
ценозы подзоны северных степей; 4 – техногенные системы Северного Кри-
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ворожья; 5 – техногенные системы подзоны средних степей; 6 – урбанизированные системы (селитебные зоны); 7 – балки Северного Криворожья.
На Криворожье мирмекофауна насчитывает 43 вида (14 родов и 3 подсемейства). Доминируют во всех экосистемах Myrmica rubra L., M. ruginodis Nyl., M. schencki Emery, Tetramorium caespitum L. (п/сем. Myrmicinae),
Сamponotus vagus Scop., C. saxatilis Ruzsky, Formica cinerea Mayr., F. sanguinea Latr., F. cunicularia Latr., F. rufibarbis F., Cataglyphis aenescens Nyl.,
Lasius niger L., L. alienus Förster (п/сем. Formicinae).
Самыми богатыми являются экосистемы балок (33 вида, отличающиеся
довольно значительной численностью), техногенные экосистемы подзоны
средних степей (32 вида, собранные на значительных площадях с большим
разнообразием почвенных, гидрологических и фитоценотических условий)
(пл. 7 и 5), природные ценозы подзон средних и северных степей (по 30 видов) (пл.1 и 2). Антропогенно-измененные и техногенные ценозы подзоны
северных степей (пл. 3 и 4) имеют несколько меньшее число видов: 27 и 25
соответственно. Урбанизированные системы (пл. 2) имеют меньшее число
видов (20) с незначительной численностью и преобладанием эвритопных
видов по экологической валентности, а также антропофилов и антропотолерантов по реакции на антропогенное воздействие: Monomorium pharaonis L.,
Formica cinerea Mayr, F. fusca L., Lasius niger L., Camponotus saxatilis Ruzsky.
Разнообразие природных условий определяет разнообразие мирмекофауны данных территорий. Основу ее образуют широко распространенные
транспалеарктические и западно-палеарктические виды: Myrmica rubra,
M. ruginodis, M. schencki, M. scabrinodis, Tetramorium caespitum, Formica
sanguinea, F. pratensis, L. niger, L. flavus и голарктический вид F. fusca (в
основном это эврибионты). Транспалеаркты, которые занимают ксерофитные биотопы, это L. alienus и F. cunicularia.
Бореальные виды: Сamponotus herculeanus L., Formica exsecta Nyl., F. rufa.
А бореальный вид C. saxatilis Ruzsky тяготеет к остепненным участкам.
Из европейско-западносибирских видов представлены Myrmica rugulosa
Nyl., F. pressilabris Nyl., F. cinerea Mayr., F. rufibarbis F., тяготеющие к
открытым пространствам; из амфипалеарктов – L. fuliginosus Latr.; из европейско-кавказских – Сamponotus vagus Scop.
Амфипалеаркты представлены преимущественно дендробионтами:
Сamponotus fallax Nyl., Dolichoderus quadripunctatus L.
Локальные встречи: L. umbratus Nyl. в гнездах L. fuliginosus Latr.
Средиземноморские и южно-европейские виды: Сamponotus atricolor
Nyl., Polyergus rufescens (ксерофитные стации).
Единичные находки: Liometopus microcephalus Pz., Formica gagates Latr.
(техногенные ценозы на кварцитах).
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Заслуживает внимания распространение «краснокнижного» вида Tapinoma kinburni Karawajew, который относительно часто встречался в северных и южных степных ценозах и на техногенных территориях подзоны
средних степей.
Наиболее богата видами фауна открытых местообитаний, отличающихся многообразием микроусловий биотопов (пл. 1, 2, 5 и 7). Отмечено значительное уменьшение видового разнообразия городских мирмекокомплексов
с ростом градиента урбанизации среды (пл. 6).
Увеличение видового разнообразия сообществ муравьев различных
биотопов сопровождается увеличением числа механизмов, дифференцирующих деятельность отдельных видов [3]. Но существуют и другие механизмы, без которых многовидовая ассоциация не может существовать:
ярусное расслоение, различные размеры и состав добычи, несовпадение во
времени максимальной активности и т. д.
Неоднородность условий внутри биотопа также определяет богатство
мирмекофауны определенного участка: состояние древостоя и травостоя,
степень рекреационного пресса, степень вытаптывания. Специфичность
составов групп определяется и растительными условиями (например, степенью затененности), наличием или отсутствием древесного яруса, видовым составом древостоя, происхождением лесонасаждений (естественные
или искусственные), а также степенью рекреационной, антропогенной или
техногенной трансформации, как наиболее значимыми факторами для видового разнообразия сообществ муравьев.
Видовой состав муравьев, их численность являются информативными
показателями, которые отображают различные экологические условия состояния и формирования растительного покрова и могут быть использованы
в качестве индикаторов.
Максимально богатые видами группы муравьев отмечены в пределах
стаций, характеризующихся действием факторов «средней силы» (как часто
встречающиеся, так и редко встречающиеся виды). Наибольшее число редко встречающихся видов отмечено в стациях с умеренной степенью антропогенного пресса с разреженным травостоем.
Антропогенные и трансформированные в различной степени биотопы
характеризуются определенным сочетанием экологических признаков,
которые выделяются как факторы, влияющие на формирование населения
муравьев.
Наиболее устойчивыми к антропогенным воздействиям являются муравьи рода Lasius. Техногенные загрязнения, такие как цементная пыль и
тяжелые металлы в почве, переносят L. niger, L. flavus, а в некоторых местах
и Formica rufa, хотя род Formica предпочитает чистые участки.
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Таким образом, муравьи из-за своего обилия, высокого видового разнообразия, сложной структуры образуемых сообществ, постоянного обитания
на одном и том же месте являются информационным компонентом биоценозов и способны служить индикаторами определенных условий обитания.
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ВЛИЯНИЕ ТВЁРДОСТИ СУБСТРАТА НА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ В
АКВАТОРИИ КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ЧЁРНОЕ МОРЕ)
При освоении макробентоса Чёрного моря приоритет, как правило,
отдавался рыхлым грунтам. До сих пор не во всех аспектах остаётся изученной экология обитателей естественных твёрдых субстратов. Наиболее
массовые виды двустворчатых моллюсков (Bivalvia) этого биотопа можно
поделить на две группы. В первую войдут виды, обитающие на поверхности
грунта, – скальная мидия (Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)) и митилястер (Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791)). Во вторую – живущие внутри породы: Petricola lithophaga (Retzius, 1788), Barnea candida (Linnaeus, 1758) и
Pholas dactylus Linnaeus, 1758. Предварительные данные по экологии этих
моллюсков указывают на неравномерное распространение последних вдоль
крымского побережья [2]. Предположительно одной из причин этого являются различные характеристики населяемых животными субстратов.
Цель настоящей работы – дополнить данные по количественному развитию двустворчатых моллюсков в исследуемых районах и оценить влияние структуры субстрата на их распространение вдоль крымского побережья.

192

Тваринний світ

Материал собирали в летний период в 2009–2013 гг. в четырёх районах:
акватория ур. Атлеш (западный Крым), Севастопольская бухта (юго-западный Крым), акватория Карадагского природного заповедника (юго-восточный Крым), Двуякорная бухта (юго-восточный Крым, окрестности Феодосии). Сбор проб осуществлён по методикам, описанным ранее [2; 3]. Всего
взято 83 пробы с глубины 0–3 м. Фиксация и обработка материала проводились по стандартной методике [1]. Твёрдость субстратов определяли по
шкале Мооса (от 1 до 10) [4].
Для оценки состояния популяции мы подсчитали средние значения численности и биомассы для каждого вида моллюска из всех исследуемых
районов (табл. 1).
Таблица 1
Количественные данные двустворчатых моллюсков в различных районах
исследований
Карадаг

Атлеш*

N, экз.∙м-²/
B, г∙м-²
335/1270
11830/1700
–
–
–

N, экз.∙м-²/
B, г∙м-²
237/62,8
3300/650
–
–
–

Район
Вид
Mytilus galloprovincialis
Mytilaster lineatus
Petricola lithophaga
Barnea candida
Pholas dactylus

Севастопольская
бухта
N, экз.∙м-²/
B, г∙м-²
–
432/116,5
185/144,7
–
–

Двуякорная
бухта
N, экз.∙м-²/
B, г∙м-²
–
–
–
51/26
4910/767

*Предварительные данные.

Известно, что численность моллюсков варьирует в значительных пределах и во многом зависит от сроков размножения вида. Поэтому мы будем
ориентироваться на более стабильный показатель – биомассу.
Кроме того, мы определили вид горной породы, оценили структуру и
твёрдость образцов со всех мест сборов проб (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика субстратов в различных районах исследований
Район
Субстрат
Твёрдость

Карадаг
(скалы)
Магматические
породы
5

Атлеш
(скалы)
Известняк

Севастопольская
бухта (валуны)
Известняк

Двуякорная бухта
(плотные глыбы)
Глина

3

3

2

Исследования показали, что разные виды моллюсков образуют полноценные популяции на различных субстратах. Вероятно, немаловажную роль в
этом играют твёрдость и структура последних. Так митилидам, особенно
крупным мидиям, с помощью нитей биссуса удобно крепиться к прочным
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породам вулканического происхождения (твёрдость 5). Более мелкий митилястер хорошо освоил как скалы вулканического происхождения, так и менее
прочные пористые известняки (твёрдость 3). Однако доминантом он может
считаться только на сплошных скальных массивах из известняка. В камнях
преобладает моллюск-камнеточец P. lithophaga. Возможно, субстрат из мелкозернистого кальцита с пористой горизонтальной поверхностью является
наиболее удобным для вбуравливания этого моллюска. Процесс сверления
идёт с помощью синхронных движений раковины и выделения особенных,
разъедающих породу, кислот. Третье семейство – фоладиды, крупные моллюски, нуждающиеся в глубоких норках. Однако для их рытья животные
используют только лишь хрупкую раковину. Очевидно, поэтому они гораздо
более склонны к выбору мягких безкарбонатных серых глин (твёрдость 2).
Таким образом, установлено, что структура и твёрдость субстрата могут
являться одними из лимитирующих факторов в распространении двустворчатых моллюсков на жёстких грунтах.
Автор выражает благодарность М. Д. Крочак за помощь в определении
твёрдости субстратов.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРНІТОФАУНИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ»
Національний природний парк «Нижньосульський» розташований у
пониззі р. Сули і займає площу понад 18,5 тис. га. Більша частина тери-
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торії парку – це різноманітні водно-болотні угіддя, які сформувались у
результаті створення на початку 60-х рр. ХХ ст. Кременчуцького водосховища. Внаслідок підтоплення заплави і надзаплавних терас пониззя
р. Сули утворилася Сулинська затока, середню і верхню частину якої займає національний парк. Поряд із великими відкритими плесами з окремими островами в південній частині парку, наявні значні за площею плавневі комплекси в його центральній частині. Північна частина парку менше
постраждала від підтоплення і р. Сула тут залишається практично в межах
своєї заплави.
Регулярне вивчення птахів у пониззі р. Сули розпочалося з кінця
1970-х рр. зі створенням орнітологічного стаціонару Інституту зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України в с. Лящівка Чорнобаївського району
Черкаської області (сучасна територія НПП «Нижньосульський»), який
функціонував більше шести років. Результати орнітологічних досліджень
на стаціонарі знайшли відображення в низці публікацій [1–3]. Спорадичні
дослідження орнітофауни продовжувались автором і в подальшому.
Наступний етап регулярного вивчення видового складу птахів регіону
розпочався восени 2011 р. після створення НПП «Нижньосульський». У
результаті проведення у 2011–2013 рр. інвентаризації авіфауни національного
парку, в якій прийняли участь А.-Т. В. Башта і М. В. Химин, тут виявлено в
різні сезони року 173 видів птахів, з яких 30 відносяться до категорії рідкісних і зникаючих. Слід зазначити, що чисельність більшості раритетних видів,
таких як польовий лунь (Circus cyaneus (L.)), лучний лунь (C. pygargus (L.)),
деркач (Crex crex (L.)), кулик-сорока (Haematopus ostralegus L.), великий
баранець (Gallinago media (Lath.)), малий крячок (Sterna albifrons Pall.), сиворакша (Coracias garrulus L.), залишається низькою, а деякі птахи (мала біла
чапля (Egretta garzetta (L.)), білоока чернь (Aythya nyroca (Güld.)), лежень
(Burhinus oedicnemus (L.)), ходуличник (Himantopus himantopus (L.)), шилодзьобка (Recurvirostra avosetta L.), степовий дерихвіст (Glareola nordmanni
J. G. Fisch.)) взагалі перестали зустрічатися в останні роки на території парку.
Єдиним рідкісним видом, що збільшує свою чисельність у пониззі Сули і на
території парку, залишається орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla (L.)). У межах парку виявлено 5 жилих гнізд цього птаха, а літні скупчення орланів різного віку можуть сягати 20–34 особин.
До регіональних особливостей орнітофауни НПП «Нижньосульський»
слід віднести:
• високу чисельність орлана-білохвіста в усі сезони року;
• високу чисельність на гніздуванні білощокого крячка (Chlidonias hybridus (Pall.));
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• наявність стабільного гніздового угруповання рудої чаплі (Ardea purpurea L.).
З найбільш серйозних загроз гідрофільним птахам парку, які гніздяться
на землі (гуси, качки, кулики, мартини, крячки), є несприятливий рівневий
режим Кременчуцького водосховища. Із-за щорічного пізнього веснянолітнього підйому рівня води у водосховищі птахи або не гніздяться, або
масово гинуть кладки внаслідок їх затоплення.
Негативно впливають також на орнітофауну НПП «Нижньосульський»
зменшення площ викошування й обсягів випасання великої рогатої худоби і
коней, які поряд із природними процесами заболочування, призвели до
заростання прибережних смуг та островів, що негативно вплинуло на умови
гніздування птахів і погіршило кормові властивості угідь, у тому числі і для
мігруючих водоплавних птахів.
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CУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ
СТРУМКОВОЇ ФОРЕЛІ (SALMO TRUTTA) В
БАСЕЙНІ ЧЕРЕМОШУ
Черемош разом із притоками здавна славиться багатством рибних запасів. Тут зустрічаються чимало видів, серед них: струмкова форель (Salmo
trutta L. (morpha fario)) (рис. 1), райдужна форель (Parasalmo mykiss (Walb.)),
дунайський лосось (Нuсhо huсhо (L.)), річковий минь (Lota lota (L.)), середземноморська марена (Barbus petenyi Heck.), підуст (Chondrostoma nasus (L.)),

196

Тваринний світ

головень (Squalius cephalus (L.)), щука (Esox lucius L.), звичайний в’юн (Misgurnus fossilis (L.)), бистрянка (Alburnoides bipunctatus (Bloch)), сріблястий
карась (Carassius gibelio (Bloch)), звичайний карась (C. carassius (L.)), карпатський пічкур (Gobio carpathicus Vladykov), звичайний гольян (Phoxinus
phoxinus (L.)), дунайська щипавка (Cobitis elongatoides Bǎcescu et Maier),
строкатоплавцевий бабець (Cottus poecilopus Heck.) та інші.

Рис. 1. Струмкова форель з басейну Черемошу, 19.07.2013 р.

Протягом багатьох сотень років струмкова форель давала змогу гуцулам
збагатити рибою свій відносно одноманітний харчовий раціон, який в
основному складався з м’ясо-молочної продукції. Нам у сучасних соціально-економічних умовах України необхідно зробити все можливе, щоби
зберегти цей цінний вид риб.
Крім того, струмкова форель є одним з важливих харчових об’єктів для
багатьох тварин, у тому числі й раритетних. Наприклад, раціон річкової
видри (Lutra lutra (L.)) у верхів’ях річок Білого і Чорного Черемошу, Перкалаби та Сарати в основному складається зі струмкової форелі. Крім видри,
цією рибою в горах можуть харчуватися європейська норка (Mustela lutreola
(L.)), лісова куниця (Martes martes (L.)), кам’яна куниця (M. foina (Erxl.)),
лісовий кіт (Felis silvestris Schreb.), звичайна рись (Lynx lynx (L.)), окремі хижі птахи, деякі плазуни, скажімо, звичайний вуж (Natrix natrix (L.)).
Бурий ведмідь (Ursus arctos L.) також полює на струмкову форель, особливо в період її нересту. За словами місцевих жителів, він «нагулює» на цій
рибі значну частину запасів жиру, що дає змогу ведмедю без пробуджень
провести всю зиму в барлозі.
Черемош, з його притоками Путилкою, Білим Черемошем і Чорним Черемошем, разом із Прутом і Тисою, є, без сумніву, однією з найголовніших
річок Гуцульщини. Довжина об’єднаного Черемоша, який утворюється
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після злиття Білого і Чорного Черемошів у с. Устеріки, та впадає в р. Прут
поблизу смт Неполоківці, становить 80 км. Довжина Білого і Чорного Черемошів відповідно становлять 51 і 87 км. Саме в цих річках та їх численних
притоках, що беруть свої витоки з Чорногірського хребта, Чивчинських і
Гринявських гір, зосереджена значна частина популяції струмкової форелі
Українських Карпат.
Національний природний парк «Верховинський», що знаходиться в Чивчинських і Гринявських горах, взяв під особливу охорону місцеву популяцію струмкової форелі, насамперед нерестові ділянки.
Науковими співробітниками парку систематично проводиться моніторинг за даним видом. У період нересту форелі на території заповідного
об’єкта вводиться посилений режим охорони. Рейдові групи постійно слідкують за дотриманням природоохоронного законодавства.
Надзвичайно важливим аспектом роботи з відновлення популяції струмкової форелі на території парку є будівництво каскаду водоспадів (форелепадів) на притоках Білого і Чорного Черемошу (рис. 2). Такі форелепади
споруджувалися на Гуцульщині ще за Австро-Угорщини та Польщі. Відомо, що видатний український письменник Іван Франко (завзятий рибалка)
виділяв власні кошти на спорудження форелепадів на потоках у с. Криворівня для збільшення чисельності цих риб за рахунок збереження середовищ їхнього природного існування. Протягом 2013 р. на території НПП «Верховинський» споруджено більше 150 погонних метрів таких форелепадів.
Це дуже важливо, оскільки значна частина приток Білого і Чорного Черемошу були змінені внаслідок значного антропогенного навантаження на під
час масштабних промислових лісорозробок у другій половині ХХ ст.
Крім того, на невеликій ділянці Чорного Черемошу (вище гідротехнічної
споруди, кляузи-гаті в ур. Балтаґура) збереглася популяція струмкової форелі, яка ніколи не вступала в контакти з особинами цих риб з інших територій, якими був зарибнений Черемош на початку ХХ ст., та є, на нашу думку, «чистим» генофондом виду в Українських Карпатах. Згадана вище кляуза-гать була побудована в 1880-х рр. і стала нездоланним штучним бар’єром для форелі до місць нересту. Натомість, якась невелика кількість особин залишилася вище цієї гідротехнічної споруди й утворила свою чітко
відокремлену популяцію. Згадаємо, що в 1882 р., звітуючи на зборах Крайового рибальського товариства, природодослідник Максиміліан Новицький
повідомив, що завдяки старанням Товариства річки Прут і Чорний Черемош
поповнилися, відповідно, по 1 тис. особин малька лосося. Крім того, в Черемош стараннями того ж М. Новицького та надлісничого К. Обста, який розводив у своєму господарстві форель, було випущено 5000 ікринок форелі.
Поряд із зарибненням водойм, Товариство також займалося акліматизацією
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балтійського лосося, каліфорнійського лосося, харіуса, вугра, райдужної
форелі, озерної форелі та багатьох інших видів. Отже, як видно за сотню
років, їхні старання в Чорному Черемоші не увінчалися успіхом, оскільки за
останні роки нам не відомо жодного випадку виявлення особин цих риб.

Рис. 2. Водоспади (форелепади) на притоках Білого і Чорного Черемошу в
національному природному парку «Верховинський», 29. 05 і 6.08.2013 р.

На наш погляд, основними причинами зменшення чисельності струмкової форелі в басейні Черемошу є:
• браконьєрський вилов (з використанням електичної напруги, хлору,
остів, сітей тощо);
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• багаторічне функціонування в басейні Черемошу гідротехнічних споруд
(каньйонного типу) – кляуз-гатей (13 споруд), наслідком якого є осідання
паводкових наносів протягом десятків років, що створило несприятливий
режим для реофільних риб;
• будівництво та функціонування відновлених і новостворених міні-гідроелектростанцій дериваційного типу;
• знищення місць існування (плес, перекатів, нерестових ділянок) під час
забору із дна річки піщано-гравійної суміші та річкового каменю;
• відсутність якісних очисних споруд у смт Верховина;
• різке зменшення чисельності виду після катастрофічного паводку влітку
2008 р.;
• проведення берегоукріплючих та інших робіт без врахування умов життєдіяльності форелі й унеможливнення шляхів руху малакофауни в невеликі
потоки і струмки (занадто високо встановлені труби на автомобільних
переїздах й інше);
• забруднення струмків під час промислових лісорозробок;
• трелювання деревини руслами гірських струмків і річок;
• збільшення температури води внаслідок її прогрівання на відкритих ділянках, що утворюються під час вирубування дерев по берегах річок і
струмків;
• забруднення води сіркою під час випарювання овечої вовни;
• поява у верхів’ях та притоках Чорного Черемошу такого інвазійного виду
хижих риб, як щука;
• відсутність елементарної екологічної культури рибальства з рекреаційною
метою за принципом «впіймав-випустив»;
• низька екологічна свідомість місцевого населення та гостей краю.
Для відновлення популяції та збільшення чисельності струмкової форелі в
басейні Черемошу на нашу думку необхідно провести комплекс екологічних
природоохоронних заходів:
• вивчення екологічних і біологічних особливостей життєвого циклу виду в
басейні Черемошу та в межах Карпатського регіону;
• попередня оцінка природного відтворення та чисельності у водоймах
басейну Черемошу методом іхтіозйомки;
• вивчення живлення і трофічних взаємовідносин форелі, гідрохімічні та
гідробіологічні дослідження;
• формування баз даних за популяційною, віковою й іншими структурами з
виявленням та картографуванням особливо цінних ділянок річкової
системи для надання їм відповідного природоохоронного статусу;
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• складання наукових характеристик досліджуваного регіону та практичних
рекомендацій з розробки та впровадження біотехнічних заходів;
• розробка та впровадження державної програми (із залученням зарубіжних
грантових проектів) з розведення та зарибнення водойм басейну Черемошу автохтонним «чистим» генофондом струмкової форелі, який зберігся у
верхів’ях Чорного Черемошу в ур. Балтаґура;
• зарибнення водойм так званими «ремонтними» особинами (масою 95–
100 г, виживання яких у гірських річках сягає до 95 %);
• передача під опіку НПП «Верховинський» гідрологічного заказника місцевого значення «Ріка Чорний Черемош з прибережною смугою» площею 1740 га;
• надання відповідного природоохоронного статусу р. Білий Черемош;
• будівництво на гірських потоках басейну Черемошу гідробіотехнічних
споруд – каскадів-форелепадів;
• роз’яснювальна й еколого-просвітницька робота з місцевим населенням;
• встановлення роз’яснювальних і заборонних знаків біля водойм басейну
Черемошу;
• контроль за приватними закладами харчування, що пропонують у своїх
меню страви зі струмкової форелі, та перевірка шляхів їх поставок.
Отже, стратегія охорони та відтворення чисельності струмкової форелі повинна випереджати пригнічення популяції, а частіше знищення риб у багатьох місцях. Тим самим ми могли би зберегти в умовах зміни природного
середовища господарською діяльністю людини цей вид, який має не тільки
рибогосподарську цінність, але є важливою складовою національного багатства водойм України, які загалом потребують особливої уваги й охорони.

Островский А. М.
Гомельский государственный медицинский университет
Arti301989@mail.ru

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СТРЕКОЗ (INSECTA, ODONATA) ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ БЕЛАРУСИ
Введение. Стрекозы – амфибиотические насекомые с неполным превращением, имеющие большое значение в системе трофических связей назем-
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ных и водных экосистем. Личинки стрекоз развиваются в водоемах, где составляют существенный компонент фитофильного и бентосного комплексов
гидробионтов, прежде всего как пища рыб и как хищники, уничтожающие
других насекомых, а также молодь рыб. В наземных сообществах имаго
стрекоз являются одними из самых активных и многочисленных энтомофагов, регулирующих численность других насекомых [3].
По последним данным [5] в Беларуси обитает 60 видов стрекоз. В работе [4] указаны также потенциально возможные виды для Беларуси, причем
некоторые из них (Lestes viridis V. d. Lind., Sympecma fusca V. d. Lind., Anax
parthenope Selys и Orthetrum albistylum Selys) уже обнаружены на территории республики.
Цель работы – определение видового состава, относительной численности и распространения стрекоз на территории юго-востока Беларуси.
Материал и методика исследования. Материалом для изучения стрекоз послужили собственные сборы, которые проводились на протяжении
1999–2013 гг. на территории Буда-Кошелевского и Гомельского районов
Гомельской области в следующих биотопах:
1) заливные луга в пойме р. Уза на участке от д. Теклевка до д. Старая
Гусевица;
2) агроценозы в окрестностях д. Красное и пос. Брилево Гомельского
района;
3) комплекс верховых болот восточнее пос. Красное Знамя Буда-Кошелевского района;
4) старица р. Уза и мелиоративные каналы на участке от г. п. Уваровичи
до д. Теклевка;
5) залив р. Сож с заболоченными участками на юго-западной окраине
г. Гомеля;
6) болота в широколиственном лесу Кореневского лесничества Гомельского района;
7) лесные карьеры между г. п. Уваровичи и д. Теклевка, образованные
вследствие выемки песка и глины для функционировавшего в прошлом
здесь кирпичного завода;
8) пойма р. Сож с заболоченными участками и неглубокими пойменными депрессиями;
9) суходольные низкотравные луга между г. п. Уваровичи и д. Теклевка;
10) открытые цветущие пространства на возделываемых землях в
г. п. Уваровичи.
Отлов стрекоз осуществлялся энтомологическим сачком и вручную с
прибрежной растительности в утреннее время. Определение насекомых про-
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изводилось с использованием бинокулярной оптики и определителей [2; 3].
Собранный материал находится в коллекции автора.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенных
исследований на территории юго-востока Беларуси зарегистрированы места
обитания 28 видов стрекоз, относящиеся к 14 родам из 8 семейств (таблица).
Видовой состав и оценка численности стрекоз (Insecta, Odonata) на территории юго-востока Беларуси
Места наиболее
частых поимок
1
2
Подотряд Равнокрылые стрекозы (Zygoptera)
Семейство Красотки (Calopterygidae)
Род Красотка (Calopteryx Leach.)
1. Красотка блестящая (C. splendens Harr.)
4, 5, 8
2. Красотка-девушка (C. virgo L.)
4, 5, 8
Семейство Лютки (Lestidae)
Род Лютка (Lestes Leach.)
3. Лютка-невеста (L. sponsa Hans.)
4, 5, 7, 8
4. Лютка-дриада (L. dryas Kirby)
4, 5, 7, 8
5. Лютка иноземная (L. barbarus F.)
1, 3, 6, 7
6. Лютка зеленоватая (L. virens Charp.)
3, 4, 6
Семейство Стрелки (Coenagrionidae)
Род Стрелка настоящая (Coenagrion Kirby)
7. Стрелка-девушка (C. puella L.)
4, 5, 7, 8
8. Стрелка красивая (C. pulchellum V. d. Lind.)
4, 5, 7, 8
Род Красноглазка (Erythromma Charp.)
9. Стрелка красноглазая (E. najas Hans.)
5, 8
Род Тонкохвост (Ischnura Charp.)
10. Стрелка изящная (I. elegans V. d. Lind.)
4, 5, 7, 8
Семейство Плосконожки (Platycnemididae)
Род Плосконожка (Platycnemis Charp.)
11. Плосконожка обыкновенная (P. pennipes Pall.)
4
Подотряд Разнокрылые стрекозы (Anisoptera)
Семейство Коромысла (Aeshnidae)
Род Коромысло настоящее (Aeshna F.)
12. Коромысло большое (Ae. grandis L.)
4, 5, 7, 8
13. Коромысло синее (Ae. cyanea Müll.)
2, 4
14. Коромысло голубое (Ae. juncea L.)
4, 8
15. Коромысло помесное (Ae. mixta Latr.)
4, 5, 8
Семейство Бабки (Corduliidae)
Род Бабка настоящая (Cordulia Leach.)
16. Бабка бронзовая (C. aenea L.)
7, 8
Род Зеленотелка (Somatochlora Selys)
17. Бабка желтопятнистая (S. flavomaculata V. d. Lind.)
8
Вид

Оценка
численности
3

++++
++++

+++
+++
+++
++

+++
+++
++
+++

+

+++
++
++
+++

++
+
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Окончание таблицы
1

2

Семейство Дедки (Gomphidae)
Род Дедка настоящий (Gomphus Leach.)
18. Дедка желтоногий (G. flavipes Charp.)
5, 8
19. Дедка обыкновенный (G. vulgatissimus L.)
5, 8
Семейство Стрекозы настоящие (Libellulidae)
Род Стрекоза настоящая (Libellula L.)
20. Стрекоза четырехпятнистая (L. quadrimaculata L.)
1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
21. Стрекоза плоская (L. depressa L.)
1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
22. Стрекоза рыжая (L. fulva Müll.)
5, 7
Род Прямобрюх (Orthetrum Newm.)
23. Стрекоза решетчатая (O. cancellatum L.)
5, 8
Род Стрекоза-белонос (Leucorrhinia Britt.)
24. Стрекоза красная (L. rubicunda L.)
7
Род Стрекоза-каменушка (Sympetrum Newm.)
25. Стрекоза черная (S. danae Sulz.)
7, 10
26. Стрекоза желтая (S. flaveolum L.)
1–10
27. Стрекоза кроваво-красная (S. sanguineum Müll.)
1–10
28. Стрекоза обыкновенная (S. vulgatum L.)
1–10

3

+++
+++

++++
++++
++
+++
+
++
++++
++++
++++

Оценка относительной численности стрекоз проводилась по следующим
критериям:
+ редкий вид – особи данного вида отлавливались в отдельные годы в одиночных экземплярах в единичных биотопах;
++ малочисленный вид – особи данного вида на протяжении всех лет
исследования отлавливались в небольшом количестве в нескольких видоспецифических биотопах;
+++ обычный вид – особи данного вида на протяжении всех лет исследования ежегодно отлавливались в большинстве биотопов;
++++ многочисленный вид – особи данного вида на протяжении всех лет
исследования ежегодно в массе отлавливались практически во всех биотопах.
Сравнение видовых списков стрекоз различных биоценозов показало, что
только 15 видов являются общими и распространены по всему району исследований.
Три вида на территории региона имеют локальное распространение и
представлены в сборах единичными экземплярами.
1. Плосконожка обыкновенная (Platycnemis pennipes Pall.). 11.07.2006 г. на
цветках кубышки желтой (самец и самка во время спаривания) на мелководье
р. Уза в г. п. Уваровичи.
2. Бабка желтопятнистая (Somatochlora flavomaculata V. d. Lind.).
22.07.2013 г. среди прибрежной растительности в пойме р. Сож на северовосточной окраине г. Гомеля.
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3. Стрекоза красная (Leucorrhinia rubicunda L.). 2.06.2004 г. на берегу
карьера в лиственном лесу между г. п. Уваровичи и д. Теклевка.
Следует отметить миграцию некоторых видов далеко за пределы мест
своего выплода. Так, Libellula quadrimaculata L. и L. depressa L., в отдельные
годы исследования были обнаружены на расстоянии от нескольких сот метров до киллометра от ближайшего водоема.
Особый интерес представляет обнаружение новых мест обитания Gomphus flavipes Charp., включенного в Приложение Красной книги Республики
Беларусь [1] как недостаточно изученный вид.
Заключение. Таким образом, исследования показали, что в экосистемах
юго-восточной Беларуси обитает 28 видов стрекоз, среди которых 15 видов
являются доминирующими и встречаются повсеместно. 3 вида стрекоз выделены в категорию редких и имеют узкое распространение, встречаясь
только в видоспецифических биотопах. Остальные виды являются обычными и относительно постоянными в одонатофауне юго-востока республики.
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ЗИМОВА ОРНІТОФАУНА ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА
СОЛОНКА НА ЛЬВІВЩИНІ
Військове містечко Солонка (раніше Липники) розташоване на південній околиці Львова (Пустомитівський район). Будинки тут 4–5-поверхові.
Населення – понад 1000 мешканців. Військові об’єкти та житлові будівлі
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оточені агроценозами і лісом. Є тут очисні споруди та каскад із трьох ставків, що належать до басейну Дністра.
Ретельного вивчення фауни птахів тут досі ніхто не проводив. Наші дослідження тривали у грудні 2013 та січні–лютому 2014 рр. Усього здійснено
20 обліків. Мета досліджень – встановлення переліку видів птахів, які зимують у містечку, а також основних місць їх концентрації.
У містечку, в безпосередній близькості до будівель, виявлено представників чотирьох рядів: Горобцеподібні (Passeriformes), Дятлоподібні (Piciformes), Голубоподібні (Columbiformes) і Соколоподібні (Falconiformes). На
водоймах очисних споруд та в межах агроценозів трапляються також Куроподібні (Galliformes) і Гусеподібні (Anseriformes).
Серед горобцеподібних нами виявлені такі види: грак (Corvus frugilegus L.), крук (C. corax L.), галка (C. monedula L.), сойка (Garrulus glandarius (L.)), сорока (Pica pica (L.)), дрізд чорний (Turdus merula L.), чикотень
(T. pilaris L.), снігур (Pyrrhula pyrrhula (L.)), синиця велика (Parus major L.),
гаїчка-пухляк (P. montanus Bald.), синиця блакитна (P. caeruleus L.), підкоришник звичайний (Certhia familiaris L.), повзик (Sitta europaea L.), чиж
(Spinus spinus (L.)), щиглик (Carduelis carduelis (L.)), горобець польовий
(Passer montanus (L.)), костогриз (Coccothraustes coccothraustes (L.)). З дятлоподібних ми виявляли дятлів малого (Dendrocopos minor (L.)) та звичайного
(D. major (L.)). Крім них, тут трапляються жовна сива (Picus canus J. F. Gm.)
та жовна чорна (Dryocopus martius (L.)). Голубоподібні представлені горлицею садовою (Streptopelia decaocto (Frivald.)), а соколоподібні – канюком
звичайним (Buteo buteo (L.)). Загалом, у період досліджень, нами виявлено
поблизу житлових будівель 23 види птахів. Регулярно трапляються в агроценозах сірі куріпки (Perdix perdix (L.)), а на відстійниках очисних споруд –
крижні (Anas platyrhynchos L.) та, зрідка, лебеді-шипуни (Cygnus olor
(J. F. Gm.)). В окремі зими у військовому містечку траплялися сірі ворони
(Corvus cornix L.), шпаки (Sturnus vulgaris L.), яструби (Accipiter sp.) та сови
(родина Strigidae).
Згідно наших спостережень, найчисельніші в зимовий період представники таких видів: синиця велика, гаїчка-пухляк, горобець польовий, щиглик, грак, сойка, снігур, повзик, підкоришник звичайний, дятел звичайний,
горлиця садова.
Структура зелених насаджень містечка обумовлює розподіл птахів по
території. Серед деревних порід тут зростають такі види: каштан, ясен, ялина європейська, дуб звичайний, липа, тополя, береза, вільха, туя, граб. Поодинокими є обліпиха, горобина. З каштанів та липи сформовані уздовж вулиць
алейні насадження. На території містечка є занедбаний яблуневий сад. Загалом, склад насаджень оптимально забезпечує зимуючих птахів їжею та
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придатними сховищами. Граки, сойки, сороки й галки в зимові місяці живляться переважно на землі. Граки сюди прилітають у світлий період доби
аби живитися, а от на ночівлю вони летять до Львова. Воронових птахів ми
виявляли на всій території містечка. Пара круків, що постійно мешкає на
території містечка, станом на 6 лютого 2014 р. лагодила й оновлювала гніздо на трубі (заввишки понад 30 м), що поблизу котельні. Дрозди, дятли,
горлиці, горобці та синиці взимку концентруються біля годівниць на будівлях, серед насаджень. Часто птахи живляться на смітниках. Снігурів приваблюють ясени, насіння яких вони охоче поїдають практично всю зиму.
Зграйки щигликів ми регулярно виявляли за поїданням насіння лопухів та
інших трав. Чижів спостерігали у кронах дерев, підкоришників і повзиків –
на стовбурах ялин і тополь.
Отже, за результатами наших спостережень, на території військового
містечка в зимовий період трапляються птахи 23 видів, ще 3 види – поблизу
містечка.

Чаплигіна А. Б., Бондарець Д. І.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
iturdus@ukr.net

ПТАХИ-ДУПЛОГНІЗДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»
(ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Фауна дуплогніздників національного природного парку «Гомільшанські
ліси» представлена 22 видами птахів, серед яких переважають горобцеподібні. Протягом останнього десятиріччя їх щільність гніздування збільшується за рахунок старіння дібров та появи потенційних місць розмноження.
Дослідження проводилися в 1993–2013 рр. на території Зміївського району Харківської області (із 2004 р. в НПП «Гомільшанські ліси»).
Сіра сова (Strix aluco L.). Звичайний осілий вид стиглих і перестійних
кленово-липових дібров. Оселяється у природних дуплах та штучних гніздівлях [12; 13]. Перший шлюбний поклик – з кінця січня і протягом лютого. До
розмноження приступають у другій-третій декаді березня. Виліт пташенят
спостерігається із третьої декади травня – протягом першої декади червня.
Одуд (Upupa epops L.). Малочисельний мігруючий вид кленово-липової
діброви та верболозу заплави Сіверський Донець. Приліт птахів у квітні
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(1.04 (2000 р.) – 27.04 (1986 р.), в середньому 16.04) [7]. Гніздиться одуд у
дуплах чи напівдуплах верби, дуба, груші. Спостерігали птаха, який збирав
корм у місцях годування свійських собак на території навчально-спортивного табору «Гайдари». Неодноразово одуд потрапляв у павутинні сітки.
Крутиголовка (Jynx torquilla L.). Звичайний гніздовий і перелітний
вид. Приліт більшості птахів протягом квітня (8.04 (1990 р.) – 2.05 (1987 р.),
в середньому 24.04) [7]. Гніздиться крутиголовка у старих дуплах дятлів.
Дуже рідко оселяється у штучних гніздівлях, розвішаних у Задонецькому
бору та суборі.
Сивий дятел (Picus canus J. F. Gm.). Малочисельний осілий вид кленово-липових дібров різних типів, які межують із заплавою, сосняків і суборі.
Дупла птахи видовбують у старих дубах, вербах та липах. Токування розпочинають із першої декади березня. Відкладання яєць із третьої декади
квітня.
Великий строкатий дятел (Dendrocopos major (L.)). Звичайний вид
стиглих та перестійних кленово-липових дібров, сосняків і суборі. Перші
токові звуки в кінці лютого – на початку березня (6.03.2012 р.). Дупла будує
на початку квітня в сухих деревах дуба, липи. Перші яйця у кладках у
третій декаді квітня – на початку травня.
Сирійський дятел (D. syriacus (Hempr. et Ehr.)). Малочисельний вид
дібров різного типу.
Середній строкатий дятел (D. medius (L.)). Малочисельний осілий вид.
Малий строкатий дятел (D. minor (L.)). Звичайний вид дібров різного
типу.
Шпак (Sturnus vulgaris L.). Звичайний перелітній вид різних типів дібров. Переважає в садово-городніх насадженнях сіл Гайдари і Коробов Хутір. Гніздиться в дуплах дерев різного походження, а також у штучних гніздівлях. Перша пісня протягом березня (4.03 (1989 р.) – 29.03 (2008 р.), в середньому 17.03).
Строката мухоловка (Ficedula hypoleuca (Pall.)). Малочисельний
гніздовий, перелітний вид. Вперше гніздування підтверджено на початку
1970-х рр. Пік чисельності строкатої мухоловки в районі дослідження
припав на кінець 70-х та 80–90-ті рр. ХХ ст., коли відбувалася експансія
виду на південь [4]. У 1990 р. з 72 заселених птахами штучних гніздівель
у 26 % випадків їх зайняла строката мухоловка [6]. Зараз чисельність
птахів незначна, гніздяться спорадично в біотопах, наближених до тайгових. Частіше зустрічаються в нагірних кленово-липових дібровах зі штучними вкрапленнями ялини чи інших вічнозелених насаджень (0,1 пар/км2).
Весняний приліт відбувається у третій декаді квітня – на початку травня
(26.04.2007 р., 7.05.2010 р., 5.05.2011 р.). Найбільш масове повернення
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мігрантів спостерігається в першу п’ятиденку травня. Зараз рідкісність
строкатої мухоловки в лісостеповій частині можна пояснити зоогеографічними причинами, зокрема зниженням чисельності до меж ареалу [8].
Білошия мухоловка (F. albicollis (Temm.)). Фоновий вид стиглих та
перестійних кленово-липових дібров, сосняків і суборі, де успішно гніздиться в дуплах дятлів й нішах різного походження. Ця мухоловка
пластична у виборі біотопів, легко піддається синантропізації, охоче
оселяється у штучних гніздівлях [1; 11]. Основна маса птахів прилітає в
середині квітня (10.04 (1995 р.) – 28.04 (1992 р.), в середньому 21.04).
Більшість пар приступає до розмноження в першій декаді травня. Білошия
мухоловка моноциклічний вид, який має розтягнутий репродуктивний
період (понад 60 діб) за рахунок відновлення втрачених кладок. За
останнє століття в лісостеповій частині простежується ріст чисельності
цих птахів [3; 5; 9; 10]. Загалом популяція білошийки знаходиться на
підйомі, вона розширює межі свого поширення в тому числі в урболандшафті.
Мала мухоловка (F. parva (Bechst.)). Рідкісний напівдуплогніздник
дібров, який має спорадичне розповсюдження. Птахи віддають перевагу
пристигаючому і стиглому добре зімкненому деревостану з густим підліском і наявністю вологих лісових балок та байраків. Гнізда розміщують у
неглибоких порожнинах стовбурів дерев, за відсталою корою. Прилітають у
кінці квітня – на початку травня (26.04 (1998 р.) – 11.05 (2010 р.), в середньому 2.05).
Звичайна горихвістка (Phoenicurus phoenicurus (L.)). Малочисельний
спорадично гніздовий вид. Зустрічається у кленово-липових дібровах
поблизу баз відпочинку і таборів. Гніздяться птахи у стиглих, перестійних
сосняках і суборах. В останнє десятиліття характеризується підвищенням
чисельності та розселенням у населених пунктах.
Болотяна гаїчка (Parus palustris L.). Малочисельний вид кленоволипових дібров, вільшняків, борів і суборів. Гніздиться в невеликих дуплах
дерев, природних пустотах.
Гаїчка-пухляк (P. montanus Bald.). Рідкісний вид, який гніздиться в
борах із фрагментами субору. Дорослих птахів з виводком спостерігали в
Задонецькому лісництві [2].
Чубата синиця (P. cristatus L.). Звичайний осілий вид борів.
Блакитна синиця (P. caeruleus L.). Звичайний осілий птах дібров.
Гніздиться у природних нішах різного походження, заселяє штучні
гніздівлі. Перші яйця реєструють з 11.04 (2008 р.) до 1.06 (2010 р.) в
повторних кладках. Моноциклічний вид.
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Велика синиця (P. major L.). Багаточисельний осілий вид різних типів
дібров. Охоче заселяє штучні гніздівлі в перший рік після розвішування й
інші споруди антропогенного походження. Перша пісня реєструється ще в
січні: 10.01.2007 р., 12.01.2012 р., 14.01.2013 р. Розпочинає гніздитися із другої декади квітня. Перші яйця у кладках із 12.04 (2008 р.) до 30.05 (2013 р.)
в результаті повторного гніздування. За сезон одна кладка.
Повзик (Sitta europaea L.). Звичайний осілий птах різних типів дібров.
Для гніздування використовує старі дупла дятлів або природні ніші. У
штучних гніздівлях вид зареєстрований не був. Шлюбний посвист птахи
видають у лютому, перші яйця у другій декаді квітня.
Звичайна пищуха (Certhia familiaris L.). Звичайний осілий вид дібров.
Оселяються птахи у глибині суцільних масивів лісу. Гніздяться за відсталою корою сухих дерев або у щілинах і тріщинах. Перші яйця реєструються
у другій декаді квітня.
Хатній горобець (Passer domesticus (L.)). Малочисельний осілий вид
рекреаційної зони НПП «Гомільшанські ліси». Переважає в садово-городніх
насадженнях та приватному секторі сіл Гайдари і Коробов Хутір.
Польовий горобець (P. montanus (L.)). Звичайний осілий вид різних
типів дібров. Гніздиться в дуплах чи природних нішах і норах поблизу
галявин чи узлісь. Охоче заселяє штучні гніздівлі.
Таким чином, домінуючими дуплогніздниками НПП «Гомільшанські
ліси» є велика синиця та білошия мухоловка. Співдомінанти – блакитна синиця, звичайна пищуха і повзик. Рідкісними є мала мухоловка, гаїчка-пухляк, звичайна горихвістка. Останній з перелічених видів збільшує чисельність, розселяючись по території.
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МНОГОЛЕТНИЕ ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПТИЦ КУЧУРГАНСКОГО ЛИМАНА
(ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Первая обобщающая сводка по гнездящимся птицам Кучурганского
лимана и его окрестностей опубликована в 2004 г. [1]. Результаты первых
наших исследований приведены в более ранней работе [2]. В настоящем
сообщении мы приводим результаты отловов в 2008–2013 гг. Отловы
птиц проводили в разные сезоны года с помощью паутинных сетей (с
ячеей 14 мм) в камышовых зарослях Кучурганского лимана и в приусадебных участках садовых кооперативов. Всех птиц кольцевали стандартными алюминиевыми кольцами, а некоторых особей дополнительно
красили родамином или фукорцином. Результаты отловов приведены в
таблице.
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Птицы, окольцованные в 2008–2013 гг. на Кучурганском лимане

Год
Всего
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
Кукушка (Cuculus canorus L.)
–
–
–
2
–
1
3
Золотистая щурка (Merops apiaster L.)
–
–
–
2
–
6
8
Вертишейка (Jynx torquilla L.)
–
–
–
–
–
1
1
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major (L.))
–
4
–
–
2
5
11
Средний пестрый дятел (D. medius (L.))
–
–
–
–
–
2
2
Береговушка (Riparia riparia (L.))
–
–
1
–
–
1
2
Деревенская ласточка (Hirundo rustica L.)
7
–
1
–
–
5
13
Желтая трясогузка (Motacilla flava L.)
–
–
–
–
–
1
1
Белая трясогузка (M. alba L.)
–
–
1
1
1
1
4
Сорокопут-жулан (Lanius collurio L.)
–
10
6
5
6
14
41
Чернолобый сорокопут (L. minor J. F. Gm.)
4
–
–
–
–
–
4
Иволга (Oriolus oriolus (L.))
–
3
6
2
4
7
22
Скворец (Sturnus vulgaris L.)
–
–
–
2
–
–
2
Крапивник (Troglodytes troglodytes (L.))
–
4
11
–
–
–
15
Завирушка (Prunella modularis (L.))
1
9
2
–
–
–
12
Соловьиный сверчок
3
2
4
2
5
12
28
(Locustella luscinioides (Savi))
Камышовка-барсучок
11
2
24
14
13
42
106
(Acrocephalus schoenobaenus (L.))
Индийская камышовка (A. agricola (Jerdon))
–
–
1
1
3
4
9
Болотная камышовка (A. palustris (Bechst.))
1
–
–
–
–
5
6
Тростниковая камышовка (A. scirpaceus (Herm.))
4
8
57
50
57
88
264
Дроздовидная камышовка (A. arundinaceus (L.))
3
–
11
26
8
26
74
Зеленая пересмешка (Hippolais icterina (Vieill.))
–
–
–
–
–
2
2
Ястребиная славка (Sylvia nisoria (Bechst.))
–
–
1
1
2
4
8
Славка-черноголовка (S. atricapilla (L.))
1
2
–
2
5
8
18
Садовая славка (S. borin (Bodd.))
–
–
1
2
3
5
11
Серая славка (S. communis Lath.)
–
–
–
–
2
7
9
Славка-завирушка (S. curruca (L.))
–
–
–
3
1
7
11
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus (L.))
11
–
2
1
1
1
16
Пеночка-теньковка (Ph. collybita (Vieill.))
36
2
–
–
–
–
38
Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca (Pall.)) –
2
2
3
1
–
8
Мухоловка-белошейка (F. albicollis (Temm.))
–
1
–
–
–
4
5
Серая мухоловка (Muscicapa striata (Pall.))
–
–
–
3
–
4
7
Горихвостка-лысушка
3
–
–
–
1
1
5
(Phoenicurus phoenicurus (L.))
Горихвостка-чернушка (Ph. ochruros (S. G. Gm.))
2
1
1
–
–
1
5
Зарянка (Erithacus rubecula (L.))
–
–
5
–
–
–
5
Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia (L.))
2
1
1
8
9
17
38
Варакушка (L. svecica (L.))
–
–
1
–
–
–
1
Дрозд черный (Turdus merula L.)
2
–
–
–
–
–
2
Дрозд-белобровик (T. iliacus L.)
1
–
–
–
–
–
1
Дрозд певчий (T. philomelos C. L. Brehm)
2
–
1
–
–
–
3
Вид
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Окончание таблицы

1
Усатая синица (Panurus biarmicus (L.))
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus (L.))
Синица-ремез (Remiz pendulinus (L.))
Лазоревка (Parus caeruleus L.)
Большая синица (P. major L.)
Домовой воробей (Passer domesticus (L.))
Полевой воробей (P. montanus (L.))
Зеленушка (Chloris chloris (L.))
Щегол (Carduelis carduelis (L.))
Овсянка камышовая (Schoeniclus schoeniclus (L.))

2
–
–
3
56
4
1
76
5
5
4

3
2
–
4
4
6
4
10
–
3
–

4
–
1
2
20
11
3
15
–
18
3

5
–
–
–
–
3
3
4
–
–
–

6
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–

7
–
–
1
1
3
1
7
–
1
–

8
2
1
10
81
27
12
113
5
27
7

За шесть лет отловлена 1101 особь 50 видов птиц. В весенне-летний период на исследуемой территории доминирующими видами являются тростниковая и дроздовидная камышовки, обыкновенный соловей, иволга, сорокопут-жулан, полевой воробей. Обычны на гнездовании соловьиный сверчок, горихвостка-чернушка, белая трясогузка, кукушка. В период миграций
на пролете отмечены многие бореальные виды. 7.08.2012 г. отловлена камышовка-барсучок с турецким кольцом ANK-TURKEY, ODTU-KAD, JB-39976.
Птица выпущена с тем же кольцом в месте отлова.
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ЩІЛЬНІСТЬ ПТАШИНОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПОСІВАХ
БОБОВИХ КУЛЬТУР СХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ
За результатами обліків, проведених на полях гороху, люпину та сої
(загальна площа регіону досліджень складає близько 40 км2), їх орнітофауна
представлена 55 видами птахів. Якісний і кількісний склад пташиного насе-
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лення змінюється залежно від виду бобової культури, природної зони та
сезону – гніздового, весняно-осіннього і зимового (таблиця).
Видовий склад і середня щільність птахів на полях (пар/км2 для гніздових
(ос/км2 для решти))
Вид
1
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Milvus milvus
Circus cyaneus
C. pygargus
C. aeruginosus
Accipiter nisus
Buteo lagopus
B. rufinus
B. buteo
Aquila pomarina
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Vanellus vanellus
Larus ridibundus
Chlidonias leucopterus
Columba palumbus
C. livia
Streptopelia turtur
Asio otus
Cuculus canorus
Merops apiaster
Upupa epops
Apus apus
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Alauda arvensis
Eremophila alpestris
Anthus trivialis
Motacilla flava
M. alba
Lanius collurio
L. minor
Strunus vulgaris

Горох
П
Л
2
3
–
0,21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,26
0,61
–
–
–
–
–
–
0,59
–
–
–
–
–
0,18*
0,61* 2,04*
0,61*
–
–
–
–
–
0,61
0,21
–
0,41
–
0,89
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,41
–
1,01
–
1,0
0,61
2,73
23,11* 29,07*
–
–
–
–
7,29* 8,35*
–
–
–
0,21
–
–
0,61
0,67

Період
Гніздовий
Весняно- Зимовий
Соя
Люпин осінній
П
Л
П
4
5
6
7
8
–
0,15
0,34
–
–
0,74
0,47
0,30
–
–
0,10
–
–
–
–
–
–
–
0,50
–
0,19
–
0,26
–
–
0,19
0,74
0,23
0,50
–
–
–
–
0,50
–
–
–
–
0,50
0,24
–
0,15
–
–
–
0,19
0,15
0,96
4,0
0,24
–
–
0,52
–
–
0,19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,07*
–
–
1,05*
–
2,42*
–
–
–
2,07
–
–
–
0,86
–
–
–
–
0,57
0,30
1,56
–
–
–
–
6,82
–
–
–
–
0,06
–
–
–
–
–
–
0,24
0,10
–
–
–
–
0,10
–
2,12
–
–
–
–
0,30
–
–
2,10
2,81
–
55,0
–
2,86
–
0,79
50,0
–
1,62
1,48
5,49
15,0
–
–
8,89
2,12
–
–
11,05* 12,15* 23,08*
7,50
–
–
–
–
–
3,90
–
0,15
–
–
–
1,90* 3,41*
4,63*
0,50
–
–
–
0,51
–
–
–
–
–
–
–
0,10
–
–
–
–
0,86
0,44
5,92
–
–
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Закінчення таблиці

1
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus frugilegus
C. cornix
C. corax
Acrocephalus palustris
Sylvia communis
Saxicola rubetra
Turdus pilaris
T. merula
T. philomelos
Passer montanus
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Acanthis cannabina
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza citrinella
E. hortulana
Загальна кількість видів
Загальна кількість
гніздових видів
Індекс Бергера-Паркера
Загальна середня щільність
гніздових видів, пар/км2
Загальна середня
щільність, ос/км2
Індекс Шеннона-Уівера

2
–
–
–
–
0,61
1,22*
0,61*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3
–
–
–
–
–
2,29*
1,67*
0,86*
2,80
–
–
–
–
–
0,67
–
–

4
–
–
0,10
2,0
1,33
–
–
0,10*
0,10
0,10
–
–
–
–
0,67
0,10
–

5
0,15
0,15
–
–
1,19
–
–
0,15*
0,15
0,15
–
7,70
–
–
–
3,70
–

6
–
0,61
46,05
2,08
2,50
–
–
2,01*
0,18
–
0,18
0,18
0,55
–
2,65
–
0,36

7
–
–
–
–
0,05
–
–
–
–
–
–
–
1,0
–
1,50
1,0
–

8
–
–
–
–
1,22
–
–
–
7,80
–
–
–
–
1,22
–
73,17
–

–
–
11
6

0,42
0,86
23
7

0,10
0,10
28
4

0,15
0,15
24
3

1,21
–
32
5

–
–
14
–

0,49
–
9
–

0,66
33,46

0,57
44,44

0,51
14,10

0,39
15,70

0,29
33,22

0,40
–

0,83
–

69,95

102,27

42,96

62,97

151,27

137,55

88,52

1,14

1,67

1,97

2,06

2,15

1,44

0,69

Примітка. Лісова зона позначена «П», лісостепова – «Л», щільність гніздових видів позначена зірочкою (*).

Найбільша кількість видів птахів та найбільша загальна середня
щільність пташиного населення характерна для посівів люпину. Частка
домінанта (індекс Бергера-Паркера) на цих полях найнижча, а індекс
Шеннона-Уівера найбільший, що також свідчить про найбільше орніторізноманіття. Таким чином, посіви люпину є найбільш сприятливим
біотопом для птахів серед посівів інших бобових. Найменші показники
біорізноманіття характерні для посівів гороху. Хоча загальна середня
щільність пташиного населення там порівняно висока, однак найвищим
для гніздового періоду є індекс Бергера-Паркера. На полях гороху гніздяться також два види, не зареєстровані на інших полях – очеретянка чагар-
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никова (Acrocephalus palustris (Bechst.)) та кропив’янка сіра (Sylvia communis Lath.). Протягом міграційного й зимового періоду поля бобових відвідує небагато видів.

Макаров М. В.
Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины
mihaliksevast@inbox.ru

МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МАКРОЗООБЕНТОСА
В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ «РЕКА–МОРЕ»
(ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ)
В период с сентября 2010 г. по август 2013 г. ежемесячно на глубине 0,1 м
на рыхлых грунтах (иле) в контактной зоне «река Чёрная – Севастопольская
бухта (Чёрное море)» в пригороде Севастополя – Инкермане (юго-западный
Крым) с помощью ручного дночерпателя Петерсена площадью захвата
0,04 м2 брали количественные пробы макрозообентоса. Район исследований
представляет собой типичный эстуарий, где происходит постепенное смешивание пресных и солёных вод, сгонно-нагонные явления и, как следствие, колебания солёности. Материал отбирали на двух станциях – станция
1 расположена ближе к бухте, непосредственно в устье р. Чёрная, а станция
2 на 400–500 м восточнее (выше по течению реки). Всего было взято 53
пробы. Моллюсков определяли до вида и подсчитывали, животных из
остальных групп – только подсчитывали. Численность макробентоса рассчитывали на кв. м. На двух станциях определяли температуру и солёность
воды.
За весь период исследования в данном районе было обнаружено 17 видов Mollusca (Bivalvia, Gastropoda, Polyplacophora), а также голожаберник,
не определённый нами до вида. Кроме того, были отмечены представители
Annelidae (Polychaeta, Olygochaeta), Crustacea, Cnidaria и Chironomidae (larvae). Средняя межгодовая численность макрозообентоса на станции 1 составила 10310 экз./м2, на станции 2 – 636 экз./м2. По встречаемости и численности в целом явно преобладает брюхоногий моллюск Hydrobia acuta Draparnaud, 1805 – на станции 1 встречаемость гидробий составила 100 %, а
средняя численность 8450 экз./м2, на станции 2 – почти 50 % и 463 экз./м2
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соответственно. Обращает на себя внимание присутствие на станции 1 редких видов брюхоногих моллюсков из семейства Pyramidellidae – Chrysallida
interstincta J. Adams, 1797 и Parthenina indistincta Montagu, 1808. Более того,
хризалида относительно многочисленна – в среднем 56 экз./м2, что немало
для этого редкого вида. У C. interstincta не известны сроки размножения.
Была прослежена динамика численности и размерной структуры данного
вида. Однако в межгодовой динамике численности хризалиды чёткой закономерности не выявлено. В разные годы максимум приходился на разные
месяцы и даже сезоны. Возможно, это связано с мозаичностью микрораспределения вида и нестабильными условиями окружающей среды в данном
районе. В сезонной динамике размерной структуры популяции этого вида
минимальные размеры высоты раковины отмечены летом и осенью, максимальные – зимой и весной. Однако, поскольку особи в целом мелкие, эта
разница очень несущественна. Вероятно, ювенильные особи начинают
появляться летом и продолжают осенью, но в осенний сезон есть ещё
прошлогоднее поколение, отмирающее к зиме и размножение происходит
летом–осенью. Следует отметить и присутствие в устье р. Чёрная двустворчатого моллюска-вселенца Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789), хотя и в
единичных экземплярах.
Установлено, что на станции 1 основным фактором, влияющим на распределение макрозообентоса, является температура воды. Так, с повышением температуры количество таксонов и численность макробентоса в
целом увеличивается, с понижением – уменьшается. Максимальные показатели количества таксонов и численности отмечены летом: в августе 2012 и
августе 2011 гг. – 14 таксонов и 42241 экз./м2 соответственно, минимальные
зимой – в январе 2012 и феврале 2011 гг. (5 таксонов и 301 экз./м2 соответственно). Наблюдается также межгодовая динамика обилия макрозообентоса – в разные годы, но в одинаковые месяцы количество таксонов и особенно численность очень варьируют, что связано с изменчивыми условиями окружающей среды в районе исследования и межгодовыми флуктуациями численности самих животных. Что касается солёности, то здесь она
не очень низкая (в среднем 13,3 ‰) и мало лимитирует распространение
животных.
На станции 2 в среднем солёность гораздо ниже (2,6 ‰) и здесь уже данный фактор является основным, ограничивающим распределение макрозообентоса. По этой причине на данной станции макробентос относительно
беден – обнаружены лишь моллюски H. acuta, Abra segmentum Récluz, 1843,
Cerastoderma glaucum Bruguière, 1789, голожаберник, а также Polychaeta,
Crustacea и Chironomidae (larvae). В целом, с повышением солёности количество таксонов и численность макробентоса увеличивается, а с пониже-
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нием – уменьшается. Фактор температуры на станции 2 играет несколько
меньшую роль в сезонной и межгодовой динамике обилия животных.
Таким образом, в контактной зоне река–море на примере устья р. Чёрная, впадающей в Севастопольскую бухту Чёрного моря, отмечены значительные межгодовые колебания качественного состава и количественного развития макрозообентоса. На станции 1 основную роль в этой в динамике играет температура воды, а на станции 2 – солёность.

Покиньчереда В. Ф.1, Кусьнеж О. В.2
1

Карпатський біосферний заповідник
Pokynchereda@ukr.net
2
Львівський національний університет ім. Івана Франка
oleksandr.kusnezh@gmail.com

НОВА ЗНАХІДКА
НІЧНИЦІ КРИХІТНОЇ (MYOTIS ALCATHOE) В
КАРПАТСЬКОМУ БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
Нічниця крихітна (Myotis alcathoe (Helversen et Heller, 2001)) відносно
новий вид світової хіроптерофауни. Він виділений із групи вусатих нічниць
і описаний як окремий вид у 2001 р. на території Греції. З часом представників цього виду знайшли в інших європейських країнах [4; 5] і ймовірно,
що він поширений на більшій частині території континенту. В Україні нічниця крихітна відома лише за кількома знахідками з Карпат і Закарпаття [1; 3].
Це найдрібніший вид нічниць нашої фауни, який морфологічно дуже
подібний до нічниць вусатої (M. mystacinus) і Брандта (M. brandtii). Зазвичай відрізняється від них виростком (параконулі) на третьому верхньому
передкутньому зубі, формою і розміром вуха й козелка, світлішим забарвленням морди й основи вух тощо. Характерними біотопами виду є зарослі
листяними деревами долини річок і природні гірські ліси. Влітку оселяється
переважно в дуплах, зимує ж зазвичай у підземних порожнинах. У міжнародному Червоному списку IUCN вид має категорію DD (Data Deficient) –
брак даних.
Підчас зимових обліків видового складу і чисельності кажанів у печерах
і штольнях Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) протягом 5–
7.03.2014 р. виявлено дві особини нічниці крихітної. Перша з них (самець,
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довжина передпліччя 31,1 мм) зимувала у верхній штольні ур. Кузій, що
знаходиться на території Трибушанського природоохоронного науководослідного відділення КБЗ. Штольня розташована на висоті 600 м н. р. м.
серед природного букового лісу. Вона являє собою одноярусний горизонтальний коридор квадратної форми в поперечному перерізі розміром 2×2 м
загальною протяжністю 400 м із п’ятьма бічними відгалуженнями-залами.
Вхідний отвір штольні перекритий металевою решіткою спеціальної конструкції, яка не перешкоджає переміщенню кажанів. Температура всередині
становить близько 8 °С, відносна вологість – 100 %. Гібернуюча нічниця
знаходилася на стіні на відстані більш як 250 м від входу.
Другу особину виявлено в карстовій вапняковій печері «Дружба», що на
території Угольського природоохоронного науково-дослідного відділення
КБЗ. Печера знаходиться на узліссі букового пралісу на висоті близько
500 м н. р. м. Вхід до неї являє собою вертикальну шахту глибиною 21 м,
яка завершується значним за розмірами залом, де власне й була знайдена
нічниця. Загалом протяжність усіх ходів печери становить 980 м, глибина –
55 м, об’єм – 5500 м3. Температура повітря привхідного залу – близько 5 °С,
дальніх районів – 8–9 °С, відносна вологість – 98–100 %. Нічниця крихітна
виявлена тут у щільній групі разом із двома особинами значно крупніших
великих нічниць (M. myotis), що вже є цікавим фактом. Ця особина – самиця
з розміром передпліччя 33,2 мм, довжиною гомілки 16,2 мм та вагою 3,7 г.
Важливо зазначити, що зимові обліки рукокрилих проводяться в обох
зазначених сховищах понад 30 років і представники групи вусатих нічниць
реєструвалися тут регулярно. Традиційно їх, як і всіх інших видів-двійників, обліковували разом (M. mystacinus s. l.). Це пов’язано як із прагненням
не турбувати гібернуючих кажанів, так і з неможливістю почасти детально
оглянути тварину у зв’язку з її недоступністю. Під час цьогорічних зимових
обліків випала не часта нагода зробити детальний прижиттєвий огляд тварин, що й дозволило в результаті ідентифікувати новий для фауни КБЗ вид і
отримати нові дані щодо його поширення в Українських Карпатах. Принагідно згадаємо, що у свій час за схожих умов і саме в печері «Дружба» виявлено новий для фауни України вид із групи вусатих нічниць – нічницю Брандта [2].
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ТРОФІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ APOIDEA ГЕТЬМАНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ЙОГО
ОКОЛИЦЬ
Протягом 2011–2013 рр. вивчалася фауна й екологічні особливості перетинчастокрилих комах з надродини Apoidea Гетьманського національного
природного парку та прилеглих ділянок. Виявлено 149 видів на квітках 63
видів рослин. Більшість відмічених комах є полілектичними, які збирають
пилок з рослин багатьох родин. До цієї групи відноситься більшість видів із
родів Hyleus Fabricius, 1793, Andrena Fabricius, 1775, Colletes Latreille, 1802,
Halictus Latreille, 1804 та Bombus Latreille, 1802. Серед них ряд видів віддавали перевагу квіткам складноцвітих: Halictus maculatus Smith, 1848, H. quadricinctus (Fabricius, 1776), Dasipoda hirtipes (Fabricius, 1793), Megachile
bombycina Radoszkowski, 1874, M. centuncularis (Linnaeus, 1758), види роду
Hyleus та джмелі.
Відмічена велика кількість оліголектичних видів, що відвідують рослини 1–2 родин, або одного роду чи виду.
Тісно пов’язані зі складноцвітими особини Hoplosmias pinulosa Kirby,
1802. Виключно на квітках гіркуші нечуйвітрової відмічений Panurgus calcaratus (Scopoli, 1763), Andrena aberrans Eversmann, 1852 спостерігалася на
зіноваті руській, A. hattorfiana (Fabricius, 1775) – на свербіжниці польовій. З
бобовими пов’язані A. ovatula (Kirby, 1802), Melitturga clavicornis (Latreille,
1806), Melitta leporina (Panzer, 1799), Rhophitoides canus (Eversmann, 1852),
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Eucera longicornis (Linnaeus, 1758). На квітках дзвоникових відмічені Andrena
rufizona Imhoff, 1834, А. curvungula Thomson, 1870, Dufourea dentiventris (Nylander, 1848), D. inermis (Nylander, 1848), Melitta haemorrhoidalis (Fabricius,
1775), види роду Chelostoma Latreille, 1809. Tetraloniella nana Morawitz, 1874 і
Tetralonia malvae (Illiger, 1806) відмічені на квітках мальвових. Види роду
Rhophites Spinola, 1808 пов’язані з губоцвітими. У вузькому оліготрофному
зв’язку з берізкою польовою знаходиться Systrophacur vicirnis (Scopoli, 1770).
Основними запилювачами конюшини посівної на території Гетьманського НПП та його околиць є Andrena labialis (Kirby, 1802), A. ovatula,
Melitturga clavicornis, Melitta leporina, Evyleus politus (Schenck, 1853), Halictus simplex Blüthgen, 1923, Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758), B. pascuorum
(Scopoli, 1763).
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ДО ВИВЧЕННЯ ФАУНИ ЇЗДЦІВ-ДІАПРІЇД
(HYMENOPTERA, DIAPRIOIDEA, DIAPRIIDAE)
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ГУЦУЛЬЩИНА»
Національний природний парк «Гуцульщина» розташований у межах
Косівського району Івано-Франківської області. Він створений Указом
Президента України від 14 травня 2002 р. Зважаючи на незначну тривалість
існування парку, особливо актуальним завданням постає інвентаризація
його флори та фауни з метою оцінки біорізноманітності цього заповідного
об’єкта для збереження й відтворення рідкісних і зникаючих видів рослин і
тварин. Так, за даними Літопису природи [1], на сьогоднішній день проінвентаризовано 1906 видів тварин, у тому числі 1572 види комах, переважно
жорсткокрилих, лускокрилих та деяких перетинчастокрилих. Однак, фауна
паразитичних комах, до яких належать і представники родини Diapriidae,
досі залишається недостатньо дослідженою. Їздці-діапріїди – це паразитичні
перетинчастокрилі, характерною особливістю яких є ендопаразитичний роз-
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виток личинок у личинках і лялечках (пупаріях) інших комах. Хазяями більшості видів діапріїд є представники Diptera, зрідка Coleoptera, Lepidoptera,
Hemiptera й інші Hymenoptera. Для низки видів притаманний гіперпаразитизм.
Дослідження проводили на території НПП «Гуцульщина» впродовж літніх періодів 2007 та 2013 рр. Збір матеріалу здійснювали у трьох рослинних
асоціаціях у межах парку (буково-грабовому лісі, мішаному лісі, а також на
луках на березі р. Рибниця) методом ентомологічного косіння та з використанням пасток Меріке. Камеральну обробку проводили за загальноприйнятими в гіменоптерології методиками. Їздців ідентифікували за відповідними
визначниковими таблицями [4; 5] та родовими визначниковими таблицями [2; 3]. Всього зібрано й опрацьовано близько 400 особин діапріїд.
У межах НПП «Гуцульщина» виявлено 52 види їздців-діапріїд із 18
родів (таблиця).
Видовий склад їздців-діапріїд національного природного парку «Гуцульщина»
Вид
1
Aclista acuta (Kieffer, 1909)
A. alticollis (Thomson, 1859)
A. analis (Kieffer, 1909)
A. angusta (Kieffer, 1909)
A. cantiana (Curtis, 1831)
A. filicornis (Kieffer, 1907)
A. insolita Nixon, 1957
A. myles Nixon, 1957
A. prolongata (Kieffer, 1907)
A. rufopetiolata (Nees & Esenbeck, 1834)
Acropiesta sciarivora (Kieffer, 1907)
A. macrocera (Thomson, 1859)
Belyta depressa Thomson, 1859
B. sanguinolenta Nees ab Esenbeck, 1834
Cinetus cameroni Kieffer, 1910
C. dentatus Kieffer, 1910
C. fuliginosus Curtis, 1831
C. piceus Thomson, 1859
Lyteba bisulca (Nees ab Esenbeck, 1834)
Miota abbreviata (Kieffer, 1907)
M. egregia (Kieffer, 1910)
M. fungorum (Kiffer, 1907)
M. incisa (Kieffer, 1910)
M. monilicornis (Kieffer,1910)
M. polita (Thomson, 1859)
M. tenuicornis (Kieffer, 1910)

Буковограбовий ліс
2
–
–
+
–
+
+
–
+
+
+
–
–
–
+
+
+
+
–
–
–
–
+
+
–
+
+

Мішаний
ліс
3
+
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
+
+
–

Берег
р. Рибниця
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
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Закінчення таблиці

1
Pantoclis brevior (Kieffer, 1910)
P. carinata (Thomson, 1859)
P. evanescens Kieffer, 1909
P. longipennis (Thomson, 1859)
P. striola/similis (Thomson, 1859)
Pantolyta atrata Förster, 1861
Paroxylabis semifura Kieffer, 1907
P. spinifer Nixon, 1957
Zygota bensoni Nixon, 1957
Z. parallela (Thomson, 1859)
Z. praetor Nixon, 1957
Z. soluta (Kieffer, 1907)
Z. spinosa (Kieffer, 1908)
Aneurhynchus depressus Wall, 1971
A. ruficornis Thomson, 1858
Basalys collaris Kieffer, 1911
B. parvus Thomson, 1858
B. semele Nixon, 1980
B. tripartitus (Marshall, 1868)
Coptera inaequalifrons (Jansson, 1942)
Diapria conica (Fabricius, 1775)
Idiotypa nigriceps Kieffer, 1909
Monelata cincta Haliday, 1857
Paramesius elongatus Thomson, 1859
Trichopria aequata (Thomson, 1858)
T. verticillata (Latreille, 1805)
Всього: 52

2
+
+
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+
–
+
–
+
+
–
–
–
+
+
+
+
27

3
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
–
–
+
+
+
+
+
+
–
37

4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

Таким чином, найбільше видове різноманіття діапріїд серед досліджуваних рослинних асоціацій спостерігалося в мішаному лісі (37 видів з 18 родів), тоді як всього 1 вид відмічено на березі р. Рибниця. Слід зазначити, що
наведені в роботі відомості мають попередній характер; для більш повного
вивчення фауни діапріїд НПП «Гуцульщина» необхідне проведення подальших детальних досліджень.
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ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЦІЇ ТА
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ КОМАХ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ХОТИНСЬКИЙ»
Національний природний парк «Хотинський», розташований у північній частині Прут-Дністровського межиріччя України, в аспекті вивченості ентомофауни, по суті, є «білою плямою». Тому, проведені нами у
2012–2013 рр. дослідження ентомокомплексів на цій території є першою
спробою попередньо встановити видовий склад комах НПП «Хотинський», приділяючи особливу увагу охоронюваним видам, як найбільш
вразливим компонентам біоти парку. Основні матеріали зібрано 16–
18.07.2012 р. та 21–22.05.2013 р. під час експедиційних виїздів. Застосовано стандартні ентомологічні методики [1], основними з яких були
денні обліки на маршруті та приваблення на світло. Проведені дослідження дозволили виявити 117 видів комах з 8 рядів і 40 родин, що
вперше наводяться для території НПП «Хотинський». Аналіз матеріалів
наукового обґрунтування створення парку, а також «Червоного списку»
тварин Чернівецької області (затверджений рішенням 13-ї сесії обласної
ради V скликання від 7.06.2007 р., № 145-13/07), дав можливість навести
для цього заповідного об’єкта ще 28 видів комах з 6 рядів. Загалом, на
даний час інвентаризована ентомофауна парку налічує 145 видів з 49 родин і 9 рядів, в тому числі: Бабки (Odonata) – 2 види, Прямокрилі (Or-
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thoptera) – 4, Рівнокрилі (Homoptera) – 1, Напівтвердокрилі (Hemiptera) –
3, Твердокрилі (Coleoptera) – 32, Сітчастокрилі (Neuroptera) – 2, Лускокрилі (Lepidoptera) – 91, Перетинчастокрилі (Hymenoptera) – 9, Двокрилі
(Diptera) – 1. Необхідно зазначити, що збір польового матеріалу під час
експедиційних виїздів здійснювався при несприятливих погодних умовах (постійні проливні дощі), що обумовило відносно не значну кількість зареєстрованих видів комах.
Аналіз наявних джерел наукової інформації дозволив скласти перелік
охоронюваних комах у НПП «Хотинський», що наразі налічує 28 видів,
занесені у природоохоронні списки різного рангу: до Міжнародної Червоної книги (IUCN) – 9, Європейського червоного списку – 16, Бернської конвенції 7 (додаток II) і 1 (додаток III), Червоної книги України –
15, до регіонального «Червоного списку» – 12 видів.
Серед охоронюваних комах першочергової уваги заслуговують типові представники широколистяних і мішаних лісів. До таких видів у
НПП «Хотинський» належать турун зморшкуватий (Carabus intricatus
(Linnaeus, 1761)), жук-олень (Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)), морімус
темний (Morimus funereus (Mulsant, 1863)), синявець аріон (Масulinеа
arion (Linnaeus, 1758)), синявець алькон (М. alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)), рябець великий (Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)),
рябець аврінія (E. aurinia (Linnaeus, 1758)), мурашка руда лісова (Formica rufa (Linnaeus, 1758)), мурашка мала лісова (F. polyctena (Forster,
1850)). Значної уваги заслуговують також унікальні елементи степової
фауни, які проникли в лісостеп – дибка степова (Saga pedo (Pallas,
1771)), гноєїд рогатий (Ceratophius polyceros (Pallas, 1771)), сколія-гігант
(Megascolia maculata (Drury, 1773)), а також представники руслових і
прируслових ділянок річок – красуня-діва (Calopteryx virgo (Linnaeus,
1758)), дідок жовтоногий (Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)), плавунець широкий (Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758)). Ці види повинні
стати об’єктами постійного, тривалого моніторингу, а дії що до їх охорони мають здійснюватися першочергово. Окремо необхідно зазначити,
що складений перелік охоронюваних видів не є кінцевим і вичерпним;
при подальшому проведенні вивчення ентомофауни національного парку він імовірно буде доповнений та розширений.
Розташування основної частини території НПП «Хотинський» у вигляді низки обліснених ділянок на крутосхилах Дністра робить вивчення
й охорону комах досить складним, а подекуди і нездійсненним завданням. Тим не менше, оцінивши сучасний стан цього питання, ми пропонуємо низку конкретних рекомендацій щодо охорони найбільш цінних
та вразливих компонентів ентомокомплексів парку (таблиця).
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Заходи з охорони рідкісних видів комах національного природного парку
«Хотинський»
Види загроз

Заплановані заходи
Очікувані результати
Ряд БАБКИ (ODONATA)
Красуня-діва (Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758))
Забруднення повільно теку- Блокування потрапляння отруйних Підвищення чисельчих лісових струмків, знище- речовин у лісові струмки, заборона ності виду, стабілізання прибережної рослинно- заготівлі прибережно-водної рослин- ція стану популяції
сті
ності
Ряд ТВЕРДОКРИЛІ (COLEOPTERA)
Плавунець широкий (Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758))
Забруднення великих водойм Боротьба із забрудненням великих Збільшення чисельіз зануреною рослинністю і водойм
ності виду
плесами
Гноєїд рогатий (Ceratophius polyceros (Pallas, 1771))
Знищення ділянок з піщаним Збереження відкритих піщаних діля- Відновлення популясубстратом (псамофільний вид) нок території
ції виду
Морімус темний (Morimus funereus (Mulsant, 1863))
Зменшення площ заплавних Заборона вирубування старих верб- Збільшення чисельлісів, вирубка старих дерев няків
ності виду
(особливо верби)
Ряд ЛУСКОКРИЛІ (LEPIDOPTERA)
Товстоголовка палемон (Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771))
Скорочення площ заболоче- Заборона осушення заболочених лу- Розширення ареалу виних луків
ків, регламентація випасу худоби
ду (збільшення кількості локалітетів)
Синявець аріон (Масulinеа arion (Linnaeus, 1758))
Синявець алькон (М. alcon (Denis & Schiffermüller, 1775))
Скорочення чисельності му- Заборона знищення мурашників, кон- Підвищення чисельрашників (мірмекофільні ви- троль за пірогенними факторами в ності, відновлення норди)
лісових біотопах
мального стану популяцій
Ряд ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛІ (HYMENOPTERA)
Мурашка руда лісова (Formica rufa (Linnaeus, 1758))
Мурашка мала лісова (F. polyctena (Forster, 1850))
Механічне та пірогенне зни- Заборона знищення мурашників, кон- Стабілізація та постущення мурашників
троль за пірогенними факторами в пове збільшення чилісових біотопах
сельності популяцій

Попередній аналіз фауни НПП «Хотинський» свідчить про потенційно
велике видове різноманіття комах цієї території, а виявлена на даний час
кількість видів є лише незначною частиною багатих з точки зору біорізноманіття ентомокомплексів лісових і лісостепових ландшафтів південнозахідного макросхилу Волино-Подільської плити. Висока частка у фауні
парку рідкісних та охоронюваних видів свідчить про наявність слабо транс-
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формованих природних територій та їхню велику цінність. До таких ділянок у першу чергу відносяться пониззя річкових долин із заплавними лісами та широколистяні лісові ділянки дністровських «стінок», де, в першу
чергу, мають бути продовжені дослідження з інвентаризації ентомофауни.
Враховуючи відносну важкодоступність значної кількості ділянок НПП «Хотинський», для повноцінної охорони комах вважаємо за доцільне рекомендувати розширення меж парку за рахунок територій місцевих лісгоспів,
достатньо придатних для подібних цілей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Фасулати К. К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. – М.: Высшая шк., 1971. – 423 с.
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ДИНАМІКА ЩІЛЬНОСТІ ОРНІТОНАСЕЛЕННЯ
ВІКОВОГО БУКОВОГО ДЕРЕВОСТАНУ У
ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «МЕДОБОРИ»
Буковий деревостан площею 1,2 га у кв. 32 (в. 12) Вікнянського лісництва природного заповідника «Медобори» є осередком природного зростання
Fagus sylvatica. Він займає найбільш підвищену частину лісового масиву.
Тип лісу Д2ГБД. Деревостан є майже однорідним за складом, різновіковим,
з невеликою домішкою Quercus robur і одиничними екземплярами Carpinus
betulus, Acer pseudoplatanus, Froxinus excelsior. На цій площі зростає 93
крупних дерева бука лісового, частина з яких є дуплистими.
Орнітонаселення цього деревостану в заповіднику досліджується із
2002 р., коли тут було закладено постійний орнітологічний маршрут ОМ-5
довжиною 1000 м. Обліки ведуться маршрутним методом [1]. Матеріали
для написання цього повідомлення зібрані автором за останні 10 років [2].
Динаміку щільності населення птахів на маршруті наведено на рисунку.
Як видно з діаграми, чисельність гніздового орнітонаселення бучини різко
зросла у 2003 р., коли вона становила 1458 ос./км2 (найвища щільність
птахів, зафіксована в заповіднику за час спостережень на всіх маршрутах).
У наступні роки відбувалося її зниження аж до 2012 р., з досить стійкою
тенденцією до зменшення, причому в останній рік темп зниження є досить
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значним. Загалом щільність птахів останнього року вже майже наблизилася
до тієї, яка була у 2002 р.
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Динаміка щільності населення птахів на орнітологічному маршруті ОМ-5.

Причиною високої щільності населення птахів на початку спостережень була дуже висока частка молодняків, які оточували бучину в перші
роки після створення заповідника. Тоді найкращі умови для гніздування
дуплогніздних та чагарникових видів зберігалися лише тут. Збільшенню
щільності птахів сприяла також близькість автотраси Тернопіль–Сатанів,
що прокладена поблизу лісостану, на узбіччі якої вони концентрувалися
для живлення.
Плавне зменшення щільності орнітонаселення за останні 8 років пов’язане зі зміною віку деревостанів, що оточують бучину, оскільки при переході їх у середньовікові в них появляються умови для гніздування і птахи
розосереджуються на більші площі.
Другою причиною є клімаксний стан буків (180–190 років), які поступово випадають з деревостану та природно замінюються підростом, а це
позбавляє місць гніздування значної частини птахів, а значить і зменшення їх щільності населення, що і спостерігається в останні роки.
Осінній аспект орнітокомплексу теж має тенденцію до зменшення щільності, але в більшій мірі залежить від погодних умов осені конкретного
року. При загальній тенденції зменшення щільності на кривій можна виділити одне незначне (2007 р.) та два різких (2003 і 2010 рр.) збільшення
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щільності. Це, як правило, пов’язано із кліматичними особливостями осінніх періодів, коли на час обліків фіксувалися крім осілих, перелітні, пролітні та зимуючі види, як це було яскраво виражено восени 2010 р.
Зимове населення бучини теж має незначну тенденцію до зменшення
щільності. Коливання відмічені у 2003, 2005 і 2011 рр., але навіть у ці роки загальна тенденція поступового зниження щільності птахів зберігається. Окремо слід відмітити 2010 р., коли відмічено найнижчу щільність
(182 ос./км2), що пов’язано з малосніжною теплою зимою і розосередженням зимуючих видів у лісостанах.
Висновки
1. Природна бучина в заповіднику, знаходячись серед великої площі
молодняків, довгий час була зручним і майже єдиним місцем мешкання
великої кількості птахів, особливо дуплогніздників, у районі її розташування.
2. У всіх аспектах (гніздовому, осінньому і зимовому) в останні роки
відмічено стійку тенденцію до зменшення щільності орнітонаселення.
3. Зменшення щільності населення птахів гніздового аспекту пов’язане зі
зростанням площі середньовікових та стиглих насаджень у заповіднику, що
створює умови для гніздування птахів і розосереджує їх на більші площі.
4. Різкі коливання чисельності птахів в осінніх і зимових обліках чітко
пов’язані з кліматичними особливостями сезонів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кузякин А. П. Зоогеография СССР // Уч. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской. Биогеография. –
1962. – Т. 109, вып. 1. – С. 3–182.
2. Розділ 9 // Літопис природи. Природний заповідник «Медобори» з філією «Кременецькі
гори». – Гримайлів, 2011. – Кн. 18. – С. 320–324.
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ШЛЮБНА ВОКАЛІЗАЦІЯ
ВОЛОХАТОГО СИЧА (AEGOLIUS FUNEREUS) В
УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІССІ
Вокалізація волохатого сича (Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)) вивчалася на території Черемського природного заповідника (Волинська область,
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2013 р.), Поліського природного заповідника (Житомирська область, 1997,
2007–2008 і 2013 рр.), Добрянського держлісгоспу (Ріпкінський район,
Чернігівська область, 1996, 1999 і 2011 рр.), національного природного
парку «Деснянсько-Старогутський» (Сумська область, 1997, 2000–2005 і
2011–2013 рр.). Дослідження тривали близько 200 ночей. Всього були
зареєстровані 63 природні (неспровоковані) вокалізації. Також ми провокували сичів записами територіальних криків самців і самок. Всього були
програні записи 197 разів. Природну вокалізацію та фонограми програвали
на точках прослуховування віддалених одна від одної на 750–1000 м і чекали протягом від 10 хв. до години.
Ми реєстрували крики самців і самок. Крик самця – це енергійна трель
«у-пу-пу…», що триває близько 1 с [3], і її чути в тиху погоду за 750 м.
Голос самки – «цикання» [4].
Навесні, починаючи з березня, самці токують на зайнятих територіях.
Перші токові крики самця реєстрували: в Поліському природному заповіднику – 2.03.2000 р. (Г. В. Бумар, особ. повід.), 2.03.2007 р., 5.03.2008 р.,
26.02.2013 р.; в НПП «Деснянсько-Старогутський» – 1.03.2002 р., 2.03.2003 р.,
8.02.2012 р.; поблизу м. Шостка Сумської області – 4.03.1972 р. [1]. Регулярно самці токують із третьої декади лютого до другої декади квітня
включно (рис. 1).
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Рис. 1. Період вокалізаційної активності самців волохатого сича (n=67).

Токують самці й у травні, але це холості особини. Так, в околицях
с. Блідча Іванківського району Київської області 4/5.05.2009 р. зареєстровано самця, який активно токував цілу ніч (І. В. Давиденко, особ. повід.).
Поблизу с. Вакалівщина Сумського району Сумської області протягом
однієї ночі 9/10.05.1998 р. активно токував холостий самець, який потім
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зник [2]. У НПП «Деснянсько-Старогутський» у 2013 р. холостий самець,
що тримався на гніздовій території 2012 р., вокалізував у травні та червні.
Останні крики були зафіксовані тут 14.06.2013 р.
Токувати самці починають після заходу сонця; лише 3,7 % реєстрацій
криків були перед заходом або після сходу сонця (рис. 2).
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Рис. 2. Розподіл токової вокалізації самців волохатого сича протягом ночі (за 0
прийнято схід і захід сонця).

Інтенсивність вокалізацій може бути дуже високою. Так, у НПП «Деснянсько-Старогутський» у ніч 13/14.04.2011 р. ми спостерігали тривале дуже інтенсивне токування самця. Токування відбувалося поблизу гніздового
дупла з неповною кладкою. Перші крики зареєстровані за 6 хв. після заходу
сонця, і токував сич всю ніч. У середньому кількість криків за хвилину –
близько 20 разів. Всього за ніч сич крикнув 8302 рази (рис. 3).
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Рис. 3. Вокалізація волохатого сича протягом ночі 13/14.04.2011 р. в національному природному парку «Деснянсько-Старогутський».

Під час неспровокованої вокалізації (n=63) самці зареєстровані 55 (87,3%)
разів, одночасно самець і самка та тільки самки по 4 (6,3 %) рази. На прог-
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рані фонограми (n=197) відповідь була зареєстрована 19 (9,6 %) разів. Також були дві відповіді на фонограми не свого виду: на фонограму сичикагоробця (Glaucidium passerinum (L.)) (відповіла самка) та сірої сови (Strix
aluco L.) (відповів самець). Вокалізували у відповідь на фонограму частіше
тільки самки – 13 (61,9 %) разів, самці – 5 (23,8 %), одночасно самець і
самка – 3 (14,3 %).
Реакція на фонограму була двох типів: підлетів і відповів та не підлетів,
але відповів. Так, усі самки (n=16) і деякі самці (n=3) підлітали, а потім
починали кричати. Відповідали, але не підлітали самці (n=5). Самки відповідали на фонограму в середньому через 1 хв. після програвання, а самці –
через 4 хв.
ЛІТЕРАТУРА
1. Афанасьев В. Т. Птицы Сумщины. – К., 1998. – 94 с.
2. Кныш Н. П. Заметки о редких и малоизученных птицах лесостепной части Сумской области // Беркут. – 2001. – Т. 10, вип. 1. – С. 1–19.
3. Пукинский Ю. Б. Воробьиный сыч Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) // Птицы России и
сопредельных регионов. Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные,
Удодообразные, Дятлообразные. – М.: Т–во научных изданий КМК, 2005. – С. 28–41.
4. Mikkola H. Owls of Europe. – London: T & AD Poyser, 1983. – 397 p.

1

Матвєєв М. Д.1, Тарасенко М. О.1, Дребет М. В.2
Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
matveevmd@mail.ru; lanius@meta.ua
2
Національний природний парк «Подільські Товтри»
mikedrebet@gmail.com

ОРНІТОФАУНА ВОДНО-БОЛОТНОГО УГІДДЯ
МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ «БАКОТСЬКА ЗАТОКА»
Водно-болотне угіддя (ВБУ) міжнародного значення «Бакотська затока»
утворене у 2004 р. відповідно до рішення Бюро Рамсарської Конвенції
(реєстраційний № 1396 від 29.07.2004 р.).
Угіддя розташоване між селами Колодіївка, Каштанівка, Грушка та
Гораївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Територіальну юрисдикцію здійснює Хмельницька обласна державна адміністрація. Водно-болотне угіддя функціонально знаходиться в підпорядкуванні
Дністровського регіонального басейнового управління (землі водного фонду),
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Колодіївської та Староушицької сільських рад, дачних кооперативів й
адміністрації національного природного парку «Подільські Товтри», відповідальної за природоохоронну та рекреаційну діяльність.
Загальна площа ВБУ складає 1590 га. Площа водного дзеркала – близько
700 га.
Дослідження з метою вивчення орнітофауни Бакотської затоки проводилися в різні сезони з 1994 по 2014 рр. за загальноприйнятими методиками.
Птахи є найбільш численною групою хребетних ВБУ міжнародного
значення «Бакотська затока» – тут встановлено перебування 139 видів.
У гніздовий період на території ВБУ зустрічається 81 вид птахів, з них
39 видів є гніздовими і перелітними, 28 – гніздовими й осілими, 5 – гніздовими, перелітними та зимуючими, 1 вид має невизначений статус, а 8 видів
(літуючі) використовують ВБУ в якості кормової території.
У видовому відношенні найбільшою групою птахів, які зустрічаються у
ВБУ у гніздовий період, є ряд Горобцеподібні (Passeriformes) (17 родин, 48
видів). Інші ряди мають значно меншу кількість видів: Соколоподібні (Falconiformes) – 2 родини, 8 видів; Совоподібні (Strigiformes) – 1 родина, 4 види; Куроподібні (Galliformes) – 1 родина, 2 види; Дятлоподібні (Piciformes) –
1 родина, 6 видів; Голубоподібні (Columbiformes) – 1 родина, 2 види; Лелекоподібні (Ciconiiformes) і Ракшоподібні (Coraciiformes) – по 2 родини, по 2
види; Журавлеподібні (Gruiformes), Сивкоподібні (Charadriiformes), Зозулеподібні (Cuculiformes), Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes), Одудоподібні
(Upupiformes) – по 1 родині, по 1 виду.
До рідкісних належать 56 видів птахів, які зустрічаються у ВБУ у гніздовий період, зокрема, 1 вид – деркач (Crex crex (L.)) – занесений до Європейського червоного списку та в Додаток ІІ до Бернської конвенції, 4 види –
чорний шуліка (Milvus migrans (Bodd.)), змієїд (Circaetus gallicus (J. F. Gm.)),
орел-карлик (Hieraaetus pennatus (J. F. Gm.)) і пугач (Bubo bubo (L.)) – до
Червоної книги України і в Додаток ІІ до Бернської конвенції та 51 вид –
лише в Додаток ІІ до Бернської конвенції.
Важливе значення має ВБУ для міграції та зимівлі птахів. На цій території лише під час весняних і осінніх міграцій та взимку зареєстровано 58
видів птахів, з них 32 види є водно-болотними (55,2 %).
Охороняються за різними природоохоронними документами 36 видів
птахів, які зустрічаються у ВБУ в міграційні та зимовий періоди (мігруючі,
зимуючі й залітні види), зокрема, 2 види – орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla (L.)), степовий боривітер (Falco naumanni Fleischer) – занесені до Червоної книги України, Європейського червоного списку і в Додаток ІІ до
Бернської конвенції, 14 видів – чорний лелека (Ciconia nigra (L.)), скопа
(Pandion haliaetus (L.)), чорний шуліка, польовий лунь (Circus cyaneus (L.)),
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степовий лунь (C. macrourus (S. G. Gm.)), лучний лунь (C. pygargus (L.)),
степовий канюк (Buteo rufinus (Cretzsch.)), малий підорлик (Aquila pomarina
C. L. Brehm), беркут (A. chrysaetos (L.)), орлан-білохвіст, балабан (Falco
cherrug J. E. Gray), сапсан (F. peregrinus Tunst.), сірий журавель (Grus grus
(L.)), лучний дерихвіст (Glareola pratincola (L.)) і сірий сорокопуд (Lanius
excubitor L.) – до Червоної книги України і в Додаток ІІ до Бернської конвенції, 2 види – гоголь (Bucephala clangula (L.)) і голуб-синяк (Columba
oenas L.) – лише до Червоної книги України та 19 видів – лише в Додаток ІІ
до Бернської конвенції.

Крайник Ю. М.
Національний природний парк «Великий Луг»
ykraynik@mail.ru

РАРИТЕТНА ЕНТОМОФАУНА ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
АРХІПЕЛАГУ ВЕЛИКІ ТА МАЛІ КУЧУГУРИ
(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ)
Територія Водно-болотних угідь архіпелагу Великі та Малі Кучугури
знаходиться у верхній ділянці Каховського водосховища. Це значні масиви
мілководь та острови другої тераси, що залишилися після затоплення Великого Лугу в пониззі р. Конка. До створення Каховського водосховища територія островів знаходилась у центрі Великого Лугу, а після затоплення тут
залишилися природні комплекси Кінських плавнів. У першу чергу – це залишки піщаних арен які межують з численними озерцями, що утворилися в
пониззях і котловинах. Архіпелаг Великі та Малі Кучугури знаходиться в
долині р. Дніпро, в межах її заплави і русла, та представляє собою видовжений з півночі на південь на 5 км острівний масив, завширшки 2,5–3 км. Тут
нараховують 13 островів, площею від 2 до 90 га, оточених широкими мілководними плесами. Генетичний тип рельєфу території алювіальний акумулятивний. Найбільша прибережна ерозія спостерігається під час льодоставу і
льодоходу. Ґрунти представлені пісками, супісками та заплавні ґрунти. Клімат помірно континентальний. Природні ландшафти представлені піщаними островами, заплавними водоймами, мілководдями. Рослинність представлена такими комплексами: водний, водно-болотний, лучний, степовий
(псамофітний), деревно-чагарниковий. Основу рослинного покриву склада-
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ють такі види: верба біла, тополя чорна, шелюга, аморфа кущова. Ендемічні
види – волошка Конки та береза дніпровська. Реліктові види – водяний горіх плаваючий, сальвінія плаваюча, альдрованда пухирчаста, пухирники великий і малий.
Територія островів забезпечує умови існування, відтворення та збереження видового різноманіття низки раритетних і масових видів водної й коловодної флори та фауни. Тут збереглися праліси – плавневі ліси, залишки
Кінсько-Дніпровських плавнів Великий Луг. Це єдине місце на нижньому
Дніпрі, де аренні піски збереглися у природному стані й не підлягали антропогенному впливу.
Згідно проведених обліків ентомофауни, на островах знайдені такі види
раритетних тварин (ЧКУ – Червона книга України, БК – Бернська конвенція): ктир гігантський (Satanas gigas Eversm.) (ЧКУ), ірис плямистокрилий
(Iris polystictica (Fischer de Waldheim)) (ЧКУ), ксилокопа звичайна (Xylocopa
valga Gerst.) (ЧКУ), джміль глинистий (Bombus argillaceus (Scop.)) (ЧКУ),
дідок жовтоносий (Stylurus flavipes Charp.) (БК), коромисло зелене (Aeschna
viridis Eversm.) (БК), дозорець-імператор (Anax imperator Leach) (ЧКУ),
бітак італійський (Bittacus italicus (Mull.)) (ЧКУ), подалірій (Iphiclides
podalirius L.) (ЧКУ), махаон (Papilio machaon L.) (ЧКУ), вусач земляний
хрестоносець (Dorcadion equestre (Laxm.)) (ЧКУ), вусач мускусний (Aromia
moschata (L.)) (ЧКУ), сколія-гігант (Megascolia maculata (Drury)) (ЧКУ); за
літературними даними – бражник мертва голова (Acherontia atropos (L.))
(ЧКУ), джміль моховий (Bombus muscorum (F.)) (ЧКУ), красик веселий
(Zygaena laeta (Hübn.)) (ЧКУ), мелітурга булавовуса (Melitturga clavicornis
(Latr.)) (ЧКУ), поліксена (Zerynthia polyxena (Den. et Schiff.)) (ЧКУ), синявець Бавій (Pseudophilotes bavius (Eversm.)) (ЧКУ), турун Щеглова (Carabus
stscheglowi (Mannerheim)) (ЧКУ).
Проведення обліків ускладнюється віддаленістю островів від суходолу,
що потребує окремих витрат та спеціального транспорту.
Дзорець-імператор. Чисельність незначна, поодинокі особини, на території відносно сприятливі умови для перебування виду.
Ірис плямистокрилий. Знайдено в кінці червня на степовій ділянці в
заростях верболозу Великих Кучугур.
Вусач мускусний. Знайдений на ділянці заплавного лісу з переважанням верби та тополі.
Вусач земляний хрестоносець. Поодинокі особини, знайдено на степовій злаковій ділянці. На території національного природного парку «Великий Луг» звичайний вид.
Бітак італійський. Трапляється в незначній кількості, лише у вологих
біотопах на островах Великі та Малі Кучугури.
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Махаон. Зустрічається поодиноко на островах, загалом на території парку звичайний вид.
Подалірій. На островах поодиноко, по всій території парку звичайний
вид.
Ксилокопа фіолетова (Xylocopa violacea (L.)). На островах зустрічається часто, тут достатньо сприятливі умови для перебування виду.
Ктир гігантський. На островах характерним місцем перебування є
цілинний степ, піщані арени з розрідженим травостоєм. Зустрічається часто.
Мурашиний лев звичайний (Myrmeleon formicarius L.)). Зустрічається
по всій території островів, імаго на рослинах, личинки на піщаних ділянках.
Мурашиний лев акантаклізис (Acanthaclisis occitanica (Vill.)). Зустрічається на островах Великі та Малі Кучугури досить рідко, відмічено один
раз.
Джміль глинистий. Зустрічається на степових ділянках островів.
Сколія-гігант. Досить незвичайна знахідка для островів, можливо це
пов’язано з відносно великим збільшенням чисельності по всій території
парку та потраплянням на острови за допомогою людини.
Всі виявлені комахи залишилися на території архіпелагу після затоплення плавнів, можливо деякі потрапили з людиною. Різноманітність природних комплексів, представлених на даній території, забезпечує існування тут
великої кількості раритетної фауни, а природоохоронний режим сприяє
подальшому її збереженню й відтворенню.

Крюкова Г. М., Шарков М. Г., Халаїм Є. В.

Національний природний парк «Тузловські лимани»
galkrukova@gmail.com

ВИВЧЕННЯ Й ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ В
НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
«ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ»
З метою збереження й відтворення унікальних природних комплексів
водно-болотних угідь міжнародного значення було створено Національний
природний парк «Тузловські лимани» відповідно Указу Президента України від 1.01.2010 р. Положення про парк № 320 затверджено 7.09.2011р., а
науковий відділ створено 5.06.2012 р. Заповідний об’єкт знаходиться між
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селами Лебедівка і Катранка Татарбунарського району Одеської області та
займає приморські території й акваторії.
До території НПП «Тузловські лимани» включено 27865 га земель державної власності, в тому числі 316,831 га земель піщаної коси Чорного моря
та 21186 га земель водного фонду (лимани Шагани, Алібей, Бурнас, озера
Солоне, Хаджидер, Карачаус, Будури, Мартаза, Магалевське, Малий Сасик,
Джантшейське).
Тузлівська група лиманів, із природоохоронної точки зору, створює
унікальні умови мешкання багатьох водоплавних і навколоводних видів
птахів, які мігрують з північних країв в Африку, країни Середземноморського басейну і назад.
У порівнянні з багатьма аналогічними екосистемами прибережної зони
Північно-Західного Причорномор’я, «Тузловські лимани» поки що залишаються прекрасним місцем для гніздування, харчування, прольоту і зимівлі
сотень тисяч птахів, особливо на приморській косі, що відрізняє цю ділянку
від Чорного моря.
За даними літератури та матеріалами науковців, які розробляли спочатку проект ландшафтного, а потім НПП «Тузловські лимани», тут зустрічаються 243 види птахів, з яких 46 видів занесені до Червоної книги України [7]. Крім того, тут наявні рідкісні види рослин і тварин, які занесені до
Європейського Червоного списку, Червоної книги Чорного моря, Переліку
видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні на території Одеської області. У цьому відношенні особливо виділяється територія Тузловського пересипу, де різноманіття екологічних факторів визначає особливі
умови для представників флори і фауни.
Метою даної роботи є первинна інвентаризація флори й фауни території
парку. Спостереження проводили маршрутним методом. Кількість видів
тварин у межах парку фіксували за допомогою бінокля, фотоапарата, за
наявністю слідів та знайдених черепів тощо.
Фауна узбереж Тузловських лиманів налічує близько 290 видів хребетних тварин, 59 з яких занесені до Червоної книги України [7]. За наявними
літературними відомостями, фауна хребетних Тузловських лиманів вивчалася переважно орнітологами [1; 4–6], які ведуть регулярний моніторинг за
гніздуванням та міграцією птахів.
Близько 60 видів птахів є гніздовими. Піщано-мулисті острови та коси,
очеретяні зарості, солончакові ділянки, приморський піщаний пересип, глинисті обриви складають водно-болотні угіддя міжнародного значення [4].
Але більшість птахів мігрує через вказану територію, яка служить орнітологічним коридором. Найбільш численними (за видовим різноманіттям та
біомасою) птахами лиманів завжди були й залишаються кулики, мартини та
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крячки. Найбільші скупчення цих птахів були встановлені на озерах Магалевське, Мартаза, Будури, Хаджидер, Солоне.
Протягом останніх 15 років на обстежуваних ділянках різні автори
виявили 11 видів безхребетних, які охороняються, що становить 5,0 % від
числа комах, занесених до Червоної книги України [2; 3; 7]: Empusa pennicornis (Pallas, 1773), Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758, Dorcadion equestre
(Laxmann, 1770), Brachycerus sinuatus (Olivier, 1807), Тomares nogelii Herrich-Schaeffer, 1851, Papilio machaon Linnaeus, 1758, Iphiclides podalirius
(Linnaeus, 1758), Cryptocheilus annulatus (Fabncius, 1798), Megachile rotundata Fabricius, 1787, Xylocopa valga Gerstecker, 1872, Satanas gigas (Eversmann, 1855). Тобто, тут знайдено 10 видів, які занесені до Червоної книги
України [7], один – до списку рідкісних видів Міжнародного союзу охорони
природи, один – до Європейського Червоного списку.
Ссавці представлені 28 видами з 7 рядів. Серед них звичайними є кабан
(Sus scrofa Linnaeus, 1758), лисиця (Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)), їжак
(Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758) й інші, які зустрічаються на всій території парку. На морському узбережжі (Лебедівська коса біля оз. Малий Сасик, оз. Джантшейське, в заповідній зоні) нерідкісні знахідки загиблих дельфінів – білобочки (Delphinus delphis Linnaeus, 1758), азовки (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), афаліни (Tursiops truncates (Montagu, 1821)).
У районі Тузловських лиманів зустрічаються 8 видів рептилій та два
види амфібій – ропуха зелена (Bufo viridis Laurenti, 1768) та озерна жаба
(Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)). З них три види рептилій занесені до
Червоної книги України [7] – полоз жовточеревий (Hierophis caspius (Gmelin, 1779)), ящірка зелена (Lacerta viridis (Laurenti, 1768)), гадюка степова
(Vipera ursini (Bonaparte, 1835)). Взагалі умови для існування рептилій
складні, оскільки на цій території спостерігається досить значний вплив
діяльності людини, що відобразилося на стані біотопів.
Серед герпетофауни найбільш чисельна прудка ящірка (Lacerta agilis Linnaeus, 1758), що мешкає по берегах усіх лиманів (щільність сягає 6 ос./100 м
маршруту, берег оз. Шагани), і на узбіччях доріг. Також досить звичайні та
подекуди численні (прісні озера Джантшейське та Малий Сасик) звичайні
вужі (Natrix natrix (Linnaeus, 1758)).
Спостереження, які проведені у другій половині 2012 р. показали, що
склад біорізноманіття в НПП «Тузловські лимани», крім птахів, дуже маловивчений, потребує уточнення та систематичного дослідження. Для цього
необхідно закласти первинні пробні площадки, трансекти та полігони для
моніторингу.
Національний парк має величезне значення для підтримання біологічного різноманіття не лише регіону, але й у світовому масштабі, оскільки
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слугує місцем гніздування, зимівлі та зупинки під час сезонних міграцій
великої кількості водно-болотних птахів, а також перебування низки видів з
Червоної книги України та Європейського Червоного списку. Вважаємо,
що, припинення, або, принаймі зменшення впливу антропогенного навантаження може стати суттєвим поштовхом для відновлення флористичного та
фауністичного різноманіття.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гержик И. П., Павлов А. В. Лебедевская коса – новый орнитокомплекс Северо-Западного
Причерноморья // Экосистемы дикой природы. – Одесса, 1996. – С. 1–4.
2. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды / Ред. С. Гейне, K. M. Сытник. –
К.: Наук. думка, 1993. – 435 с.
3. Микитюк В. Ф., Портянко В. Н., Комиссаренко З. П., Дели О. Ф. Мезофауна хищных
членистоногих на прилиманских склонах в Одесской области // Причорном. екол. бюл. –
2007. – № 4 (26). – С. 78–86.
4. Пилюга В. И. Система озер Шаганы–Алибей–Бурнас // Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского региона
Украины. – Мелитополь–К.: Бранта, 2000. – 476 с.
5. Русев И. Т., Корзюков А. И., Яковлев М. В. Редкие птицы национального природного парка
«Тузловские лиманы» // Рідкісні й зникаючі птахи північно-західного Причорномор’я. –
Одеса, 2011. – С. 81–84.
6. Сиохин В. Д., Черничко И. И., Ардамацкая Т. Б. и др. Колониальные гидрофильные птицы
юга Украины. Ржанкообразные. – К.: Наук. думка, 1988. – 176 с.
7. Червона книга України. Тваринний світ / Ред. І. А. Акімов. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. –
624 с.

1

Волуца О. Д.1, Волуца А. Д.2
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
volutsa@list.ru
2
Герцаївський районний ліцей ім. Георгія Асакі
luminitsa@mail.ru

ДО ПОШИРЕННЯ ТВАРИН З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
НА ГЕРЦАЇВЩИНІ ТА В ПІВНІЧНІЙ БЕССАРАБІЇ
(ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)
Наведено нові дані про знахідки тварин, занесених до третього видання
Червоної книги України [1]. Матеріали зібрані протягом 2004–2014 рр. у
таких пунктах: м. Герца, села Байраки, Банчени, Великосілля, Могилівка і
Хряцька Герцаївського району, м. Сокиряни і с. Гвіздівці Сокирянського
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району, села Лівинці й Михайлівка Кельменецького району, села Динівці та
Строїнці Новоселицького району.
Красуня-діва (Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)). 10.07.2013 р. – самець
і самка, на прибережних рослинах, берег р. Герцушка, окол. м. Герца (рис. 1).
Стафілін волохатий (Emus hirtus (Linnaeus, 1758)). 27.04.2013 р. – 1 ос.,
у гної, с. Банчени (рис. 2).

Рис. 1. Самець красуні-діви з околиць м. Герца. Фото О. Д. Волуци.
Рис. 2. Стафілін волохатий з с. Банчени. Фото А. Д. Волуци.

Жук-олень (Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)). 6.07.2009 р. – 2 самці, мішаний дубовий ліс (Сокирянське лісництво, кв. 62), окол. м. Сокиряни (рис. 3).
Махаон (Papilio machaon (Linnaeus, 1758)). 8.06.2007 р. – гусінь, на
стеблі смовді гірської (Peucedanum oreoselinum (L.) Moench), правий берег
балки Рингач, між селами Строїнці та Динівці (рис. 4). 18.04.2008 р. – 1 ос.,
пасовищні луки, окол. с. Михайлівка (рис. 5). 15.05.2011 р. – літ, окол. с. Великосілля. 27.09.2010 р. – гусінь, на листках яглиці звичайної (Aegopodium
podagraria L.), Ботанічний сад Чернівецького університету, м. Чернівці.
Подалірій (Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)). 2.05.2004 р. – 1 ос.,
окол. с. Великосілля; 15.05.2011 р. – масовий літ, там само. 29.04.2012 р. –
1 ос., літ, луки на схилах, окол. с. Могилівка.
Джміль глинистий (Bombus argillaceus Smith, 1854). 4.04.2010 р. – самка,
на лісовій підстилці, мішаний широколистяний ліс, окол. с. Гвіздівці (рис. 6).
Мідянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768). 15.05.2011 р. – 1 ос.,
пасовищні луки, окол. с. Великосілля.
Жаба прудка (Rana dalmatina Fitzinger, 1839). 10.05.2009 р. – більше
10 ос., мішаний грабовий ліс, ур. Могилівський ліс, окол. м. Герца;
9.04.2010 р. – 1 ос., там само; 17.04.2011 р. – 1 ос., там само (рис. 7).
Чорний лелека (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)). 22.05.2011 р. – пара
кружляла над ставками в окол. с. Лівинці.
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Рис. 3. Жук-олень з околиць м. Сокиряни. Фото О. Д. Волуци.
Рис. 4. Гусінь махаона з балки Рингач. Фото О. Д. Волуци.
Рис. 5. Махаон з околиць с. Михайлівка. Фото О. Д. Волуци.

Рис. 6. Джміль глинистий з околиць с. Гвіздівці. Фото О. Д. Волуци.
Рис. 7. Жаба прудка з околиць м. Герца. Фото О. Д. Волуци.

Сліпак буковинський (Spalax graecus Nehring, 1898). 30.06.2013 р. –
1 ос., перебігала дорогу, луки, окол. с. Хряцька (рис. 8).

Рис. 8. Сліпак буковинський з околиць с. Хряцька. Фото А. Д. Волуци.
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Кіт лісовий (Felis sylvestris Schreber, 1777). У кінці січня 2014 р. впольований місцевими жителями (на дереві, узлісся біля ставу) в окол. с. Байраки.
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РАРИТЕТНА ФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Раритетні види тварин – це унікальна частина аборигенної фауни, наявність якої визначає абсолютну (в межах біосфери) або відносну (на рівні порівнянь із суміжними регіонами) цінність місцевого, регіонального або
зонального фауністичного комплексу [2]. Одним з головних завдань об’єктів
природно-заповідного фонду України є збереження природних комплексів
загалом, де велика увага приділяється саме рідкісним видам.
Національний природний парк «Слобожанський» розташований у Краснокутському районі Харківської області та має загальну площу 5244 га. До
його складу входять нагірна діброва на правому березі р. Мерла та сосновий
ліс з комплексом торфових лісових боліт та озер на лівому березі р. Мерла.
Кількість видів тварин у НПП «Слобожанський» ще не встановлена. За
попередніми даними на території парку налічується більше 400 видів тварин [1]. Раритетна фауна на даний час налічує 38 видів: безхребетні – 17,
плазуни – 2, птахи – 8, ссавці – 11. До раритетних ми віднесли тварин, які
мешкають осіло або розмножуються на території парку та занесені до
Червоної книги України [3] або є регіонально рідкісними. Серед них найбільший рівень раритетності [2], який був розрахований з урахуванням категорій
Червоної книги України, Бернської конвенції, Європейського червоного
списку та Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, мають
чорний шуліка (Milvus migrans (Bodd.)) і європейська норка (Mustela lutreola (L.)). Фауна хребетних у НПП «Слобожанський» вивчена набагато краще
(налічується 172 види), ніж фауна безхребетних. Попередні розрахунки
індексу раритетності фауни хребетних парку дають показник 2,56.
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Велику роль у збереженні раритетних видів тварин відіграє зменшення
вливу негативних чинників. Основні види загроз на території НПП «Слобожанський», які можуть виникати, та шляхи їх ліквідації наведено в
таблиці.
Природні комплекси НПП «Слобожанський» мають велике значення
для збереження популяцій раритетних тварин, особливо для видів з високим рівнем раритетності. Заходи щодо зменшення впливу негативних
чинників наразі знаходяться на стадії розробки, деякі, наприклад, екологоосвітні та науково-дослідні, вже впроваджуються в рамках роботи національного парку.
Зменшення дії чинників негативного впливу на раритетну фауну в національному природному парку «Слобожанський»
Вид загрози
1
Висихання і деградація
водно-болотних екосистем через:
а) меліорацію;
б) кліматичні зміни;
в) вирубування лісу навколо боліт;
г) надмірне рекреаційне
навантаження.
Знищення старовікових
природних і штучних деревостанів через:
а) вирубування;
б) пожежі.
Незаконний відстріл і відлов тварин.

Захід
2
1. Організація моніторингу водно-болотних екосистем парку.
2. Включення більшої частини водноболотних угідь парку до заповідної зони.
3. Збереження популяції європейського
бобра (Castor fiber L.).
4. Організація моніторингу впливу змін
лісонасаджень сосни на болотні екосистеми.
1. Включення більшої частини старовікових ділянок до заповідної зони.
2. Роз’яснювальна робота та посилення
контролю з метою запобігання пожеж.

Очікуваний результат
3
Збереження фауністичних комплексів, особливо видів, які екологічно приурочені до болотних екосистем та відірвані від основного
ареалу.

Збереження фауністичних комплексів, особливо видів, які екологічно приурочені до старовікових лісів.
Посилення контролю з метою поперед- Збереження популяцій
ження незаконного відстрілу та відлову окремих видів.
тварин.
Загибель тварин на авто- 1. Організація моніторингу випадків Збереження популяцій.
мобільних шляхах і лісо- загибелі тварин на автомобільних шлявих дорогах.
хах і лісових дорогах.
2. Перекриття частини лісових доріг з
метою зменшення руху автотранспорту.
3. Розробка рекомендацій щодо створення біопереходів для тварин.
Надмірне рекреаційне на- 1. Створення місць масового відпочин- Зменшення рекреаційвантаження.
ку (рекреаційних пунктів, туристичних ного навантаження.
стоянок).
2. Перекриття частини лісових доріг.
3. Посилення контролю з метою запобігання надмірного рекреаційного навантаження.
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Закінчення таблиці
1
Забруднення природних
комплексів побутовими
та промисловими відходами.

2
1. Організація моніторингу джерел і шляхів забруднення природних комплексів
побутовими та промисловими відходами.
2. Розробка рекомендацій щодо зменшення забруднення території.
Руйнування оселищ окре- 1. Заборона прибирання дуплистих дерев.
мих видів тварин.
2. Заборона суцільних рубок.
3. Організація моніторингу підземних сховищ хижих ссавців, хаток і гребель бобрів.
Знищення тварин люди- Роз’яснювальна робота серед населення
ною в околицях парку з метою запобігання знищення.
(найчастіше плазуни та
кажани).

3
Зменшення забруднення
території промисловими
та побутовими відходами, збереження фауністичних комплексів.
Збереження оселищ низки видів тварин.
Збереження популяцій
окремих видів тварин.
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СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ЗАХІДНОГО
ТРАВНЕВОГО ХРУЩА (MELOLONTHA MELOLONTHA) В
РОКИ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ
Однією з найістотніших складових структурної характеристики популяцій
роздільностатевих тварин є їх розподіл за статтю. Співвідношення статей має
безпосереднє відношення до інтенсивності репродукції та самопідтримання
популяцій. Окрім цього, фізіологічні й екологічні відмінності самців від самок збільшують ступінь еколого-генетичної різноякісності особин, а відтак –
знижують рівень внутрішньопопуляційної конкуренції. У найбільш чіткій
формі статева структура представлена у членистоногих та ссавців. Статева
структура динамічна і тісно пов’язана з віковою структурою популяцій. Це
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обумовлено тим, що співвідношення кількості самців і самок помітно змінюється в різних вікових групах, через що розрізняють первинне (в момент запліднення), вторинне (на момент народження чи вилуплення з яйця) та третинне співвідношення статей, яке характеризує цей показник серед статевозрілих
тварин та формується внаслідок диференційованої смертності самців і самок
в онтогенезі. Саме третинне співвідношення статей безпосередньо визначає
особливості репродуктивного процесу й може істотно відрізнятися не лише в
різних видів, але й у різних популяціях одного виду.
Об’єкт дослідження – хрущ травневий західний (Melolontha (s. str.) melolontha (Linnaeus, 1758)) (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae: Melolontinae). Предмет дослідження – статева структура популяцій.
Для аналізу статевої структури використані 24 вибірки хрущів із просторово розмежованих популяцій та субпопуляційних групувань зібраних, переважно, впродовж квітня–травня 2013 р. в адміністративних межах і найближчих околицях 21 населеного пункту шести областей Правобережної України:
Чернівецької (16 вибірок), Івано-Франківської (3), Хмельницької (2), Тернопільської, Закарпатської та Волинської (по 1-й вибірці). Усього проаналізовано 4063 особини.
Західний травневий хрущ є надзвичайно цікавим і перспективним об’єктом для дослідження закономірностей формування та підтримання структури
популяцій з кількох причин.
1. Оскільки розмноження відбувається один раз за сезон, після чого самки
гинуть, вид у природі завжди представлений репродуктивно ізольованими
віковими групами (генераціями різних років), обмін генетичною інформацією
між якими надзвичайно обмежений. Ще у класичних роботах М. П. Дубініна
було постульовано, що оскільки західний травневий хрущ має тривалість генерації, що дорівнює чотирьом рокам, усі хрущі одного району, фактично,
розмежовані (розподілені) на чотири самостійні популяції (Дубинин, Ромашов, 1932, цит. за: [1]).
2. Вид володіє здатністю давати періодичні спалахи масового розмноження.
3. Вид має велику господарську значущість як шкідник лісового та сільського господарства.
4. Для видів роду Melolontha показаний чітко виражений статевий диморфізм та поліморфізм забарвлення.
Проведений нами аналіз статевої структури просторово розмежованих
популяцій західного травневого хруща (брали до уваги лише вибірки, обсяг
яких складав не менше 100 особин) продемонстрував наступне (таблиця):
частка самців у вибірках складала від 45,9 % до 66,8 %, самок – від 33,2 % до
54,1 %; при цьому в більшості вибірок переважали самці. Співвідношення
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статей істотно відрізнялося як у вибірках, взятих у різні роки в одному
місцеіснуванні (Вашківці, 2008 і 2013 рр.), так і в різних локалітетах у межах
однієї урбоекосистеми в один вегетаційний сезон (Чернівці, 2013 р., район
заводу «Гравітон» та парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва ім. Федьковича). Слід зазначити, що отримані співвідношення, очевидно, відображають льотну активність жуків, а не безпосередньо статеву структуру їх популяцій.
Співвідношення самців і самок у вибірках із просторово розмежованих популяцій західного травневого хруща
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Місце і дата збору

Об’єм
вибірки, особин

Чернівецька область
м. Чернівці, ППСПМ ім. Федьковича, 11.05.2013 р.
174
м. Чернівці, ППСПМ «Жовтневий», 13.05.2013 р.
64
м. Чернівці, завод Гравітон, 28–30.04.2013 р.
516
м. Вашківці, Вижницький район, 05.2008 р.
276
м. Вашківці, Вижницький район, 30.04.2013 р.
390
с. Куликівка, Герцаївський район, 7.05.2013 р.
196
смт Глибока, 05.2013 р.
16
с. Валя Кузьмина, Глибоцький район, 22–28.04.2013 р.
158
м. Заставна, 05.2013 р.
97
с. Мамаївці, Кіцманський район, 8.05.2013 р.
32
с. Ошихліби, Кіцманський район, 8.05.2013 р.
228
с. Шебутинці, Сокирянський район, 05.2013 р.
94
м. Новодністровськ, 05.2003 р.
54
с. Рукшин, Хотинський район, 8.05.2013 р.
196
с. Круглик, Хотинський район, 6–15.05.2013 р.
30
с. Колінківці, Хотинський район, 10.05.2013 р.
57
Тернопільська область
с. Устя, Борщівський район, 29.04 і 10.05.2013 р.
75
Івано-Франківська область
с. Новий Мартинів, Галицький район, 2.05.2013 р.
129
с. Новоселиця, Снятинський район, 2.05.2013 р.
35
с. Яблуниця, 05.2013 р.
27
Хмельницька область
с. Лісоводи, Городоцький район, 3.05.2013 р.
150
с. Велика Яромирка, Городоцький район, 2–6.05.2013 р.
58
Закарпатська область
смт Ясіня, Рахівський район, 11.05.2013 р.
75
Волинська область
с. Старий Чорторийськ, Маневицький район, 2.05.2013 р.
936

Кількість
♂

♀

особин

%

особин

%

98
42
237
124
198
131
10
93
52
28
124
77
31
131
16
48

56,3
65,6
45,9
44,9
50,8
66,8
62,5
58,9
53,6
87,5
54,4
81,9
57,4
66,8
53,3
84,2

76
22
279
152
192
65
6
65
45
4
104
17
23
65
14
9

43,7
34,4
54,1
55,1
49,2
33,2
37,5
41,1
46,4
12,5
45,6
18,1
42,6
33,2
46,7
15,8

34

45,3

41

54,7

67
19
5

51,9
54,3
18,5

62
16
22

48,1
45,7
81,5

92
44

61,3
75,9

58
14

38,7
24,1

41

54,7

34

45,3

557

59,5

379

40,5
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МИСЛИВСЬКА ФАУНА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМИЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Сучасне мисливське господарство України перебуває у стані активних
реформаційних змін. Свідченням тому є державна галузева законотворча діяльність, що визначає правові, економічні й організаційні засади щодо ведення мисливського господарства, організації охорони та відтворення тваринного світу (Закон України «Про мисливське господарство та полювання», Указ
Президента України від 23 травня 2005 р. «Про невідкладні заходи у сфері
збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин»). Однак, протягом останніх років простежується поступове зниження
чисельності основних видів мисливської фауни в багатьох угіддях України,
що обумовлено низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. Для забезпечення раціонального та невиснажливого використання мисливського фонду
необхідне встановлення об’єктивних лімітів добування (відстрілу, відлову)
мисливської фауни для сезону полювання [1].
Метою нашої роботи було дослідження динаміки чисельності мисливської фауни державного підприємства «Коломийське лісове господарство».
Зміни чисельності мисливських видів впродовж 2007–2012 рр. вивчали
шляхом аналізу статистичних звітів господарства.
Територія мисливського господарства за фізико-географічним районуванням належить до Лісостепової зони України, Покутсько-Дністровської області.
Щодо віднесення видів до категорії мисливських немає жодних спеціальних принципів. Згідно Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (2000 р.), мисливськими тваринами вважаються дикі звірі та птахи,
які можуть бути об’єктами полювання. До мисливських видів слід відносити
ссавців і птахів, які є відносно постійними об’єктами полювання або можуть
стати такими найближчим часом, після зняття заборони на їх здобування.
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Перелік видів птахів і ссавців, які представляють мисливську фауну
ДП «Коломийське лісове господарство», та динамічні зміни їх чисельності
відображені в таблиці. Деякі види занесені до третього видання Червоної
книги України [5] (лісовий тхір і орябок) та у відповідні додатки до Бернської
конвенції [2–4] (козуля, сірий заєць, звичайна білка, лісова куниця, борсук,
лісовий тхір, сіра куріпка, перепілка, орябок і лиска).
Динаміка чисельності мисливської фауни в угіддях державного підприємства
«Коломийське лісове господарство» (особин)
Рік
2007 2008 2009 2010 2011
Копитні звірі
Козуля (Capreolus capreolus (L.))
140 150 155 145 160
Кабан (Sus scrofa L.)
33
30
40
37
43
Хутрові звірі
Заєць сірий (Lepus europaeus Pall.)
210 355 340 375 410
Лисиця звичайна (Vulpes vulpes (L.))
15
18
10
17
12
Білка звичайна (Sciurus vulgaris L.)
135 140 130 128 138
Куниця лісова (Martes martes (L.))
38
46
50
45
51
Борсук (Meles meles (L.))
18
27
30
25
38
Тхір лісовий (Mustela putorius L.)
55
75
80
61
79
Перната дичина
Куріпка сіра (Perdix perdix (L.))
72
80
75
68
85
Перепілка (Coturnix coturnix (L.))
48
68
75
59
90
Орябок (рябчик) (Tetrastes bonasia (L.))
70
60
50
45
55
Представники родини Качкові (Anatidae)
120
95
100 108
60
Лиска (Fulica atra L.)
30
28
30
27
25
Представники родини Голубові (Columbidae)
255 220 180 190 110
Вид, родина

2012
140
35
184
7
44
27
26
45
63
48
–
80
35
90

Аналіз даних обліків свідчить про зменшення чисельності деяких видів. Зокрема, чисельність сірого зайця, звичайної лисиці, звичайної білки,
лісової куниці, лісового тхора та представників родини Голубові у 2012 р.
знизилася порівняно із 2007–2011 рр., а орябок у цьому році взагалі не
облікований. Зменшення чисельності лисиці пов’язано з дозволеним нелімітованим полюванням на неї як на шкідливого хижака – носія сказу.
Кількість перепілки була найнижчою у 2007 і 2012 рр., а представників
родини Качкові – у 2011 р. Чисельність кабана, борсука й лиски залишається стабільною.
На даний час основним напрямком ведення мисливського господарства ДП «Коломийське лісове господарство» є організація полювання
на копитних тварин. Також можливе здобування сірого зайця та лисиці за
відстрільними картками.
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Отже, для забезпечення нормального розвитку, відтворення і подальшого росту поголів’я мисливської фауни в угіддях ДП «Коломийське
лісове господарство» слід звернути увагу на розрахунок норми відстрілу
сірого зайця, розробити комплекс заходів для збереження та збільшення
чисельності таких мисливських тварин, як звичайна білка, лісова куниця,
лісовий тхір, орябок, представників родини Голубові.
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ФЛУКТУЮЧА АСИМЕТРІЯ МЕРИСТИЧНИХ ОЗНАК
ФОЛІДОЗУ ВОДЯНОГО ВУЖА (NATRIX TESSELLATA) ЯК
ІНДИКАТОР РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ
На сьогоднішній день оцінка стану середовища, шляхом визначення
показника флуктуючої асиметрії білатеральних морфологічних ознак, з
використанням в якості об’єктів представників тваринного світу, зокрема
риб, земноводних, плазунів і ссавців, набуває все більшого значення й
актуальності у зв’язку з доступністю об’єктів, малобюджетністю та простотою методу під час його використання [2; 3].
У ході роботи проведена оцінка рівня антропогенного навантаження
шляхом аналізу флуктуючої асиметрії меристичних ознак фолідозу водяного вужа (Natrix tessellata (Laurenti, 1768)) в межах національного природного парку «Подільські Товтри».
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Відлов дорослих особин здійснювався на трьох ділянках, які характеризуються різним рівнем антропогенного навантаження, протягом квітня–
серпня 2013 р.: ділянка № 1 – долина р. Смотрич в околицях с. Нігин Кам’янець-Подільського району; ділянка № 2 – долина р. Смотрич на північнозахідній околиці м. Кам’янець-Подільський; ділянка № 3 – долина р. Мукша
на південно-східній околиці м. Кам’янець-Подільський. Ділянка № 1 характеризується помірним рівнем рекреаційного навантаження, ділянка № 2 –
високим рівнем рекреаційного навантаженням, ділянка № 3 – високим рівнем техногенного навантаження (в р. Мукша здійснюються скиди побутових стоків м. Кам’янець-Подільський).
Аналіз флуктуючої асиметрії водяного вужа проводився за наступними
меристичними ознаками фолідозу голови: кількість верхньогубних лусочок (Lab.), кількість нижньогубних лусочок (Sublab.), кількість скулових
лусочок (Temp.), кількість передочних лусочок (Psoc.) і кількість заочних
лусочок (Spoc.) [1].
За період дослідження проаналізовано меристичні ознаки в 46 особин водяного вужа (ділянка
Таблиця 1
№ 1 – 16 особин, ділянка
П’ятибальна шкала оцінки відхилень стану орга№ 2 – 17 і ділянка № 3 –
нізму від умовної норми інтегрованого показни13).
ка стабільності розвитку плазунів та якості середовища
Інтегрований показник флуктуючої асиметБал ІПФА*
Якість середовища
I
<0,30
Умовно нормальне
рії (ІПФА) визначався
II 0,30–0,34 Незначне відхилення від норми
відповідно до стандартIII 0,35–0,39 Середній рівень відхилення від норми
ної методики [4]. Оцінка
IV 0,40–0,44 Значне відхилення від норми
відхилень
стану організV
>0,44
Критичний стан
му
від
умовної
величини
*Інтегрований показник флуктуючої асиметрії [4].
інтегрального показника
стабільності розвитку здійснювалася за п’ятибальною шкалою, а за отриманими результатами визначався стан середовища існування (табл. 1).
Порівняння отриманих інтегрованих показників флуктуючої асиметрії
з досліджених ділянок (табл. 2) та якості середовища існування (див. табл. 1)
дає можливість стверджувати, що стан ділянки № 1 характеризується як
нормальний, ділянки № 2 – середній рівень відхиленням від норми, а стан
ділянки № 3 є критичним.
Отримані дані ІПФА та якості середовища існування підтверджуються
результатами дослідження рівня забруднення поверхневих вод, які здійснювалися лабораторією екомоніторингу НПП «Подільські Товтри» у 2012 р.
в межах обстежених ділянок № 2 і № 3. Так, у поверхневих водах річок Смот-
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рич і Мукша, в межах м. Кам’янець-Подільський, відмічено перевищення
ГДК амонію й азоту нітратного (табл. 3).
Таблиця 2
Порівняльна характеристика меристичних ознак фолідозу голови водяного
вужа в межах національного природного парку «Подільські Товтри» та інтегрований показник флуктуючої асиметрії (ІПФА)
№
ділянки
1
2
3

Lab
п
8,3
8,1
8,0

л
8,3
8,0
8,5

Меристична ознака фолідозу
Sublab
Temp
Psoc
п
л
п
л
п
л
8,2 8,2 3,2 3,2 2,9 2,4
8,2 8,3 2,9 2,9 2,2 2,7
8,6 8,9 2,9 3,0 2,9 2,8

Spoc
п
л
3,7 3,4
3,9 3,9
3,9 3,4

A

A/n

ІПФА

2
3
5

0,4
0,6
1,0

0,28
0,35
0,45

Примітка. Частини голови: п – права, л – ліва; А – кількість асиметричних ознак; n – кількість використаних ознак.

Таблиця 3
Вміст інгредієнтів у поверхневих водах річок
Отримані результати
Смотрич і Мукша в межах національного придосліджень дають можлиродного парку «Подільські Товтри»*
вість стверджувати, що
Показники
Норма (мг/дм3) Смотрич Мукша
методика визначення поХлориди
300,0
44,3
55,2
казника інтегрованої флуАмоній
0,05
0,28
0,68
ктуючої асиметрії плазуАзот нітритний
0,08
0,11
0,15
нів є дієвим засобом оцінАзот нітратний
40,0
4,0
5,3
ки якісного стану середоСульфати
100,0
72,5
79,3
вища існування та потре*За: Літопис природи НПП «Подільські Товтри», 2012 р.
бує залучення для аналізу
представників різних таксономічних категорій тварин.
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RARE FISH SPECIES ALBURNOIDES BIPUNCTATUS
ROSSICUS AND LEUCISCUS LEUCISCUS OF THE MIDDLE
PODOL DNIESTER RIVER BASIN
Hydropower is one of the major factors affecting the ecological status of the
Dniester Basin. On the study area the Dniester River and its tributaries have narrow,
canyon-like valleys with steep slopes, rising to 150–180 m above the Dniester’s
channel level. This river section features a number of pronounced meanders [5].
The current state of the fish fauna in small streams in the Middle Dniester River
Basin and formed under the influence of strong anthropogenic transformation of the
habitat as spring water discharges of the Novo-Dniestrovsky hydroelectric power
station, excessive industrial fishing and poaching pressure [2]. Although the main
pressure is directed at species that are of commercial importance, indirectly affected
native species litoreofile groups, including a large number of rare species [3]. The
total list of fish of the Middle Dniester basin generally comprises 53 species, of
which 13 are listed in the Red Book of Ukraine [6].
Researches of the unstudied species of fish fauna in Middle Podolia Dniester
Basin small streams (data the authors) indicate that the fauna of the region, present
two unstudied species Cypriniformes, which arenot included in Middle Dniester
region to in the Red Book of Ukraine: Riffle minnow (Alburnoides bipunctatus
rossicus Berg, 1924) and Common dace (Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)) order of Cyprinifomes. Riffle minnow is known from three locations: Kamianets-Podilskyi, Smotrych river (street Ruska, 100), 15 ind. caught a net 3 mm, length of –
5,1–7,3 cm [1], at the same location 1 ind. caught spinning, length – 9,5 cm (data
the authors, July 2012). Common dace is known from one location: KamianetsPodilskyi district. Zhvanets vill., Zhvanchyk river, 1 ind. caught spinning length – 9
cm (data the authors, January 2014), Kamianets-Podilskyi district, Dniester reservoir, 5 ind. caught a net 3 mm [1]. Riffle minnow included to the Red Book of
Ukraine [6], the status of endangered as a species whose numbers in recent years
rapidly declining within its range. Overall Genus Alburnoides in Ukraine is represented by three species, of which only one – A. rossicus, who was previously regarded as a subspecies of A. bipunctatus rossicus, provides for the Dniester basin [4].
In the European database this type is listed as A. bipunctatus rossicus*.
*

http://www.fishbase.org.
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Thus intraspecific taxonomy is not completely clarified, requiring more
systematic research, especially considering the high number of Riffle minnow in
some pondes in the region. Express survey shows that Riffle minnow often happens
among catches of local fishermen in the Smotrych river, in some periods even
dominates other. Common dace also catches by fishermen inpivers Zbrych,
Smotruch, Studenutsa, but the reliability of plant species requires confirmation. So
Riffle minnow – generally rare, but in some rivers, such as the Smotrych River, is
often happened in the capture. Common dace in the ponds of Middle Podolia
Dniester region happens very rarely, as indicated by situational hitting during
capture, most individuals focus on findings South-East of the region.
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НОВІ ЗНАХІДКИ ТВАРИН З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
НА БУКОВИНІ
Матеріал зібрано переважно протягом останніх років у Чернівцях, а також у межах Вижницького (смт Берегомет, с. Виженка, с. Долішній Шепіт),
Герцаївського (с. Байраки), Глибоцького (с. Кам’янка), Заставнівського
(с. Вікно), Кельменецького (с. Бабин, с. Грушівці, с. Іванівці, с. Комарів,
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с. Майорка, с. Макарівка), Кіцманського (с. Глиниця, с. Мамаївці, с. Шипинці), Новоселицького (с. Динівці), Сокирянського (с. Грубна, с. Кормань),
Сторожинецького (м. Сторожинець, смт Красноїльськ) та Хотинського
(с. Ворничани, с. Данківці) районів Чернівецької області. Автори висловлюють щиру подяку Р. І. Мелещуку, В. В. Буджаку, І. І. Чорнею, М. М. Суслику (мол.), В. Ф. Череватову, В. І. Бабуху, Є. В. Халаїму, В. А. Трачу, В. С. Носачову, О. І. Козачук, Є. А. Халаїму, С. Деревенько, К. Постевці й Р. Д. Молофію за надання неопублікованих даних або допомогу у проведенні досліджень.
П’явка медична (Hirudo medicinalis L.). 06.2004 р. – кілька особин, струмок (острівний ліс на межі з луками), окол. с. Ворничани. 20.05.2006 р. –
1 ос., калюжа, долина р. Стебник, ур. Стебник, НПП «Вижницький», окол.
смт Берегомет. 28.07.2006 р. – 3 ос. (молоді), струмок (острівний ліс на межі
з луками), окол. с. Ворничани. 6.04.2007 р. – 1 ос., струмок на згарищі (випалений очерет), парк «Жовтневий», пд. част. м. Чернівці. 25.04.2009 р. –
4 ad., невелика водойма (1,5×0,8 м, глибина 12 см) біля струмка (неподалік є
місце, де корови п’ють воду, повертаючись із пасовища), луки, окол. с. Ворничани. 8.05.2009 р. – 1 ad., невелика водойма, ялицево-буковий ліс,
НПП «Вижницький», окол. с. Виженка. 13.05.2010 р. – 1 ос., рівчак (8,0×0,9 м,
глибина 16 см) біля дороги уздовж р. Стебник, ур. Стебник, НПП «Вижницький», окол. смт Берегомет. 2.06.2011 р. – 1 ос., невелике озерце (6×3 м,
глибина 0,6 м) серед луків, окол. смт Красноїльськ.
Красуня-діва (Calopteryx virgo (L.)). 20.06.2013 р. – 5 самців, р. Стебник, ур. Стебник, НПП «Вижницький», окол. смт Берегомет. 12.07.2013 р. –
самець, струмок, с. Глиниця.
Дозорець-імператор (Anax imperator Leach). 28.08.2002 р. – самець
(мертвий на тротуарі), масиви індивідуальної забудови (вул. Сторожинецька), центр. част. м. Чернівці. 9.08.2011 р. – самець (літав уздовж лісової дороги), дубовий ліс (неподалік є ставки), окол. с. Грубна. 29.06.2012 р. – самець
(літав між будинками), масиви новобудов (вул. Авангардна), сх. част.
м. Чернівці.
Пилкохвіст лісовий (Poecilimon schmidti (Fieber)). 10.08.2011 р. – самка, узлісся дубового лісу, ур. Молодівський Яр, окол. с. Кормань.
Жук-олень (Lucanus cervus L.). 4.06.2003 р. – самець (розчавлений на
тротуарі), масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Фрунзе), центр.
част. м. Чернівці. 7.06.2003 р. – самка, масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Фрунзе), центр. част. м. Чернівці. 16.06.2003 р. – самка (розчавлена на тротуарі), самка (жива, трохи далі), 2 самки (знайдені згодом у цьому
ж місці), масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Фрунзе), центр.
част. м. Чернівці. 26.06.2003 р. – самець, ботанічний сад, центр. част. м. Чер-
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нівці. 1.07.2004 р. – самець (піймали) і спостерігали ще кількох особин, берег Дністровського водосховища, біобаза Чернівецького національного університету (ЧНУ), окол. с. Макарівка. 2.07.2004 р. – самець (мертвий, знайдено у Дністровському водосховищі, впав у воду), біобаза ЧНУ, окол. с. Макарівка. 4.07.2004 р. – самець (живий, відловлено у Дністровському водосховищі, впав у воду), самка і самець (берег водосховища), біобаза ЧНУ, окол.
с. Макарівка. 9.07.2004 р. – 3 самці, берег Дністровського водосховища, окол.
с. Макарівка. 10.07.2004 р. – самка (прилетіла вночі на світло), берег Дністровського водосховища, біобаза ЧНУ, окол. с. Макарівка. 30.06.2005 р. – самець, масиви старої багатоповерхової забудови (перехрестя вулиць Марка
Вовчка, 28-го Червня і Грибоєдова), центр. част. м. Чернівці. 06.2005 р. – самець, острівний ліс (переважає дуб), окол. с. Вікно, В. І. Бабух. 4.07.2005 р. –
самець, масиви індивідуальної забудови, с. Макарівка. 5.07.2005 р. – самець,
масиви індивідуальної забудови, с. Макарівка. 6.07.2005 р. – самка і самець,
масиви індивідуальної забудови, с. Макарівка. 10.06.2006 р. – самка (помираюча, праве надкрило внизу випукле (очевидно уражене якимось паразитом)), узлісся острівного лісу, окол. с. Данківці. 18.06.2006 р. – самець (розчавлений на тротуарі), масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Федьковича, поблизу ботанічного саду), м. Чернівці. 20.06.2006 р. – самець, масиви індивідуальної забудови, с. Кам’янка. 22.06.2006 р. – самець, масиви
старої багатоповерхової забудови (вул. Федьковича), центр. част. м. Чернівці. 24.06.2006 р. – самець, масиви старої багатоповерхової забудови, центр.
част. м. Чернівці. 3.07.2006 р. – самець, масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Фрунзе), центр. част. м. Чернівці. 9.07.2006 р. – кілька десятків самців (інтенсивний літ у сутінках і вночі), берег Дністровського
водосховища, окол. с. Макарівка. 15.07.2006 р. – самка, масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Фрунзе), центр. част. м. Чернівці. 20.07.2006 р. –
самець, узлісся острівного лісу, окол. с. Данківці. 19.06.2007 р. – самець, берег р. Сірет, окол. с. Долішній Шепіт. 13.07.2007 р. – самець, острівний дубовий ліс, окол. с. Крутеньки. 27.07.2007 р. – самка (мертва на тротуарі, загинула кілька днів назад), масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Федьковича, навпроти ботанічного саду), центр. част. м. Чернівці. 20.06.2008 р. –
самець (f. major), сільське обійстя, город, сад, масиви індивідуальної забудови, с. Ворничани. 27.06.2008 р. – самка (f. major), сільське обійстя, город,
сад, масиви індивідуальної забудови, с. Ворничани. 14.06.2009 р. – самець,
масиви індивідуальної забудови (вул. Дунайська), мікрорайон «Садгора»,
пн. част. м. Чернівці. 29.06.2009 р. – самець, узлісся листяного лісу (переважає дуб), окол. с. Байраки. 13.07.2009 р. – самець, острівний ліс (переважає
дуб), окол. с. Ворничани. 23.06.2011 р. – самець, масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Кобилянської), центр. част. м. Чернівці. 8.08.2011 р. –
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самка (знайдена вночі на лісовій дорозі), ясенево-дубовий ліс, окол. с. Іванівці. 9.08.2011 р. – самка, дубовий ліс, ур. Поливанів Яр, окол. с. Майорка.
9.08.2011 р. – самка (мертва на дорозі), самка (розчавлена на дорозі автомобілем), дубовий ліс; самець (f. minor), залишки (голова з рогами) біля пенька (очевидно комаху нещодавно з’їв якийсь хижак), заростаюча вирубка на
межі з дубовим лісом; окол. с. Грубна. 14.09.2011 р. – самка (f. minor; мертва
на тротуарі), масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Ломоносова),
центр. част. м. Чернівці. 19.06.2013 р. – самка (в сутінках пролетіла біля будинків), масиви нової багатоповерхової забудови (вул. Авангардна), сх.
част. м. Чернівці. 30.06.2013 р. – самець (f. minor), сільське обійстя, масиви
індивідуальної забудови, с. Ворничани.
Вусач мускусний (Aromia moschata (L.)). 8.08.2011 р. – самка (мертва,
розчавлена колесами автомобіля на асфальті автостоянки біля колишнього
ресторану), довкола луки, поле, ур. Чотири Корчми, окол. с. Данківці.
Сорокопуд сірий (Lanius excubitor L.). 13.05.2010 р. – 1 ос., луки з кущами уздовж струмка, окол. м. Сторожинець. 13.02.2011 р. – 1 ос. (на дротах ЛЕП), край поля неподалік Круглого болота (озеро карстового походження), окол. с. Шипинці. 10.03.2011 р. – 1 ос. (сиділа на акації скраю городу),
масиви індивідуальної забудови, с. Шипинці. 14.06.2011 р. – 1 ос. (сиділа на
акації біля подвір’я, була атакована дрібними птахами), масиви індивідуальної забудови, с. Шипинці. 17.07.2011 р. – 1 ос. (сиділа на дротах ЛЕП біля
залізниці), масиви індивідуальної забудови, окр. с. Мамаївці. 8.08.2011 р. –
4 пари, однорядні насадження дерев уздовж луків і поля, окол. с. Комарів.
8.08.2011 р. – близько 5 пар, однорядні насадження дерев уздовж луків і поля, окол. с. Майорка. 11.08.2011 р. – 1 ос. (на дротах ЛЕП), однорядні насадження дерев уздовж дороги скраю поля, окол. с. Бабин. 11.08.2011 р. – 1 ос.
(на дротах ЛЕП), однорядні насадження дерев уздовж дороги скраю поля,
окол. с. Грушівці. 4.12.2011 р. – 1 ос. (на дротах ЛЕП; пізніше птах піймав
якусь невелику здобич), поле, окол. с. Шипинці. 3.04.2012 р. – 1 ос. (сиділа
на дротах ЛЕП біля залізниці), масиви індивідуальної забудови, окр. с. Мамаївці. 13.04.2012 р. – 1 ос. (сиділа на акації), меліоративний канал скраю
поля, окол. с. Шипинці. 11.09.2013 р. – 1 ос. (на дротах ЛЕП), поле, лісосмуга, окол. с. Динівці.
*
*
*
Публікацію підготовлено в рамках виконання держбюджетної теми Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича «Організація
моніторингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій».
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ СЕРЕДНЬОГО
ПРИДНІСТРОВ’Я В РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИРОДООХОРОННИХ КОНЦЕПЦІЙ
Серед пріоритетних напрямів реалізації сучасних європейських природоохоронних концепцій, які активно впроваджуються в Україні з кінця XX –
початку XXI ст., є вивчення ландшафтного і біотичного розмаїття природних ядер, розташованих уздовж долин великих річок, що поєднують декілька рослинно-кліматичних зон, які разом є складовими Всеєвропейської,
Національної та регіональних екомереж. Дослідження є результативними,
коли за отриманими даними слідує визначення ландшафтної, ценотичної і
флористичної, фауністичної, рекреаційної, естетичної та інших цінностей
окремої території з подальшим обґрунтуванням створення природно-заповідної території з відповідним режимом охорони.
Розвиток заповідної справи упродовж першого десятиліття XXI ст. характеризується спрямованістю на формування Національної екомережі.
Прийняття двох Законів України «Про загальнодержавну програму формування національної екомережі України на 2000–2015 роки» та «Про екологічну мережу України», активізувало проведення комплексних досліджень провідними науковцями України з метою визначення ключових територій національних природних коридорів та забезпечення охорони їхнього ландшафтного і біотичного розмаїття. До основних здобутків цього періоду слід віднести створення 32 національних природних парків (НПП) майже в усіх областях України, що дало можливість істотно збільшити площі
деяких елементів національної екомережі, а також визначення, проектування та створення транскордонних територій, розроблення структури національної й регіональних схем формування екомереж у більшості областей
України.
Слід відмітити, що перелічені вище досягнення стосуються значною
мірою і такого природного регіону, як Середнє Придністров’я завдяки потуж-
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ному потенціалу науковців, які здійснюють тут комплексні дослідження за
програмами міжнародного, національного (проекти Міністерства екології та
природних ресурсів), обласного (формування регіональних екомереж) рівнів, «наукових шкіл» у рамках дисертаційних досліджень та в рамках природоохороно-просвітницької діяльності. Науковими центрами організації і
здійснення таких досліджень у Середньому Придністров’ї є профільні кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ),
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (КПНУ), Чернівецький обласний краєзнавчий музей (ЧОКМ). Вагому
роль в організації та здійсненні наукових досліджень і розробок у реалізації
природоохоронних концепцій в останнє десятиліття у цьому регіоні відіграють такі провідні вчені-ботаніки, созологи, громадські діячі як І. І. Чорней –
д. б. н., професор, завідувач кафедри ботаніки і охорони природи ЧНУ та
викладачі тієї ж кафедри (к. б. н. В. В. Буджак, к. б. н. А. І. Токарюк, к. б. н.
Т. Д. Никирса), Л. Г. Любінська – д. б. н., професор кафедри біології та методики викладання КПНУ, старший науковий співробітник НПП «Подільські Товтри», відомий орнітолог І. В. Скільський – к. б. н., завідувач науково-експозиційного відділу природи краю ЧОКМ, В. П. Коржик – к. г. н.,
старший науковий співробітник НПП «Хотинський» та інші.
Координатором наукових розробок щодо структури Дністровського
природного коридору і окремих його складових ми вважаємо І. І. Чорнея,
який очолює багато років цей напрям на регіональному рівні, а також є
учасником проектів 2011–2012 рр. «Наукове опрацювання описів, схем,
розроблення концепцій Дністровського, Південно-Українського, СіверськоДонецького, Бузького, Галицько-Слобожанського природних коридорів»
(1 і 2 етапи), виконаних Державною екологічною академією післядипломної
освіти та управління на замовлення Мінприроди (К., 2011, № Держ. реєстр.
0111U005209).
У звітах вказаного проекту І. І. Чорней сформулював загальну стратегію
збереження, відновлення та збалансованого використання екосистем р. Дністер, вперше запропонував схему опису буферної зони на прикладі Дністровського екокоридору для 7 областей України, підготував інформаційні та
ілюстративні матеріали вказаних розділів на Веб-сторінку сайту Мінприроди, разом із колегами здійснив опис складових Дністровського екокоридору (сполучних, ключових, відновлювальних територій), зокрема, характеристику ландшафтного і біотичного різноманіття (флори, фауни, рослинності, рідкісних видів рослин і тварин). Вченими обґрунтовано виділення
ключових територій національного (9) та регіонального (5) рівнів, 6 сполучних територій – 1 національно та 5 регіонального рівня (К., 2012,
№ Держ. реєстр. 0112U008201). У наукових працях викладачів ЧНУ розкрито
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ключову роль Дністровського коридору за функціями і міждержавним статусом у формуванні Панєвропейської, Національної та регіональної (Чернівецької області) екомереж [7; 13–15]. Цінні відомості про екомережу Буковини наведено у працях В. П. Коржика [3; 4].
Слід відмітити, що низка праць присвячена характеристиці біорізноманіття Хотинської височини, ключовою територією якої у складі екомереж
різного рівня є НПП «Хотинський». Зоологами здійснено загальний огляд
фауни хребетних, еколого-географічний аналіз орнітофауни частини на той
час проектованого національного парку [10; 11], а також відомості результатів моніторингу птахів і ссавців НПП «Хотинський» [12]. Ботаніками було вивчено і висвітлено в низці публікацій созологічну цінність на той час
проектованого національного парку [1; 8].
Територія НПП «Хотинський», що розташована на правобережжі р. Дністер, природно поєднується з лівобережжям, яке репрезентує південну частину НПП «Подільскі Товтри». На цій території останні 25 років особливості рослинного покриву вивчає Л. Г. Любінська, у працях якої висвітлено
специфіку НПП «Подільські Товтри» в національній екомережі України [5;
6], а також біотопи, флористичні особливості різних типів рослинності, рідкісні угруповання і види рослин національного парку [2; 6; 9]. Результати її
багаторічних досліджень узагальнені в докторській дисертації «Антропогенна трансформація рослинного покриву НПП «Подільські Товтри»: охорона
і відтворення» [6]. Л. Г. Любінська була співавтором розділу проекту щодо
опису буферної зони Дністровського коридору в межах Хмельницької області (К., 2011, № Держ. реєстр. 0111U005209), а також висвітлила особливості буферної зони вказаної території у статті «Особливості буферної зони
Дністровського екологічного коридору в межах Хмельниччини» [5].
Серед ключових територій національного рівня в межах Середнього
Придністров’я важливу роль відіграє НПП «Дністровський каньйон», ландшафтне і біотичне розмаїття якого вивчають вчені з Інституту екології Карпат НАН України (к. б. н. О. О. Кагало) та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (д. г. н. Л. П. Царик).
Матеріали для підготовки «Національної доповіді про стан формування
національної екологічної мережі України за 2006–1010 рр.» (2012 р.) про
заходи, здійснені в Чернівецькій та Хмельницькій областях області надали
І. І. Чорней, Л. Г. Любінська, Л. С. Юглічек, Р. Г. Білик.
Статті вказаних дослідників опубліковані у фахових журналах «Заповідна справа в Україні», «Екологія і ноосферологія», «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)», «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія»,
«Чорноморський ботанічний журнал», у монографіях, збірках матеріалів
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конференцій (Запоріжжя, 2002; Чернівці, 2004, 2008, 2011, 2013; Саратов,
2009; Кишинеу, 2012) та інших виданнях.
Сучасні дослідження науковців у Середньому Придністров’ї є прикладом реалізації пріоритетних завдань заповідної справи на регіональному і
національному рівнях.
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ГЕОЛІТОЛОГІЧНА ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЛАНДШАФТНОГО ТА РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ
НА ТЕРЕНІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»
Формування певних типів рослинних угруповань напряму залежить від
сукупної дії геолітологічної основи, кліматичних умов, наявності запасів
вологи, характеру ґрунтів та антропогенного чинника. Серед них базовим є
геологічна основа і рельєф як провідні чинники ландшафтогенезу. Тип та
характер відкладів визначають особливості елювіально-делювіально-алювіального покриву, на якому розвиваються ґрунти, гідрологічний режим, геохімічна обстановка. Рельєф же впливає на характер протікання поверхневих
геодинамічних процесів, експозицію схилів до сонячного опромінення і в
цілому мікроклімат. Саме тому ландшафтне різноманіття детермінує видове
та ценотичне різноманіття рослинного покриву. З цієї причини збереження
біорізноманіття можливе лише в контексті збереження ландшафтного різноманіття.
Практично вся клаптикова територія національного природного парку
«Хотинський» розміщена по схилах каньйону долини Дністра, врізаного в
похилене Волино-Подільське плато на глибину 100–180 м. Характерним
елементом рельєфу є крутосхили різної стрімкості, які в увігнутих ділянках
меандр формують прямовисні стінки, а на опуклих виположуються. Найбільш характерними корінними доантропогеновими відкладами є шари та
прошарки пісковиків, тонкошаруватих сланців, вапняків органогенних і хемогенних, доломітів, кременистих конгломератів у трепелах, гіпсо-ангідритів,
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глин. Серед антропогенових відкладів домінують товщі лесів і лесоподібних суглинків, перешаровані піщано-мулистими та гравійно-галечниковими
шарами сучасного й давньорічкового алювію.
Горизонтальна смугастість літоверств визначає перебіг геодинамічних
процесів, характеристики мезо- та мікрорельєфу, загалом і ландшафтну
структуру, в межах структурних елементів якої (на рівні конкретних видів
місцевостей, складних і простих урочищ) формуються конкретні фітоценози й оселища. Саме цей таксономічний рівень конкретних видів місцевостей, складних та простих урочищ є основою для збереження декларованого ландшафтного різноманіття [1].
До переважаючих тут карбонатних відкладів власне і приурочена специфічна кальцефільна та петрофітна флора, серед якої багато раритетних видів. Це визначає надзвичайне флористичне багатство Дністерського каньйону як важливого Трансєвропейського екокоридору. При ботанічних дослідженнях увагу слід звертати не лише на стандартну процедуру механічного
опису й інвентаризацію видів, але і на їх приуроченість до тих чи інших
літологічних верств – світ. На науково-дослідних трансектах по стрімких
схилах необхідно закладати таку кількість пробних площадок, яка дозволить охопити весь літологічний спектр порід у відкладах, а також прослідкувати геохімічний вплив і його силу на нижче розміщені по схилу
ділянки (геохімічні «хвости»).
Неврахування геолітологічного чинника в повсякденній практиці ведення лісового господарства призводить до помилок і парадоксів. Наприклад, в
ур. Поливанів яр (с. Братанівка Кельменецького району), у 50–60-х рр. ХХ ст.
були проведені роботи по залісненню крутосхилів з використанням ялини
на нехарактерних для неї карбонатних ґрунтах у місці виходу вапняків
крейдового часу. Нині вони знаходяться у стані явного пригнічення, а частина дерев всихає. Там же на ділянці понад 2 га з малопотужними дерновокарбонатними ґрунтами на вивітрених вапняках зростають дубові насадження стиглого віку, також у вкрай пригніченому стані зі спотвореними
стовбурами. Їх штучна інвазійність поступово ліквідується самою природою.
Рекомендації
1. При відтворенні первинного характеру рослинності, притаманної саме
до місцевих умов, слід обов’язково враховувати оптимальні екоумови корінних фітоценозів і не займатися недолугими експериментами з інтродукцією чужорідних видів.
2. У проектах перспективної діяльності НПП «Хотинський» планується
дослідження поширення інвазійних видів з метою їх заміни на умовно корінні рослинні асоціації й угруповання.
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3. При проведенні науково-дослідних експедицій з вивчення флори чи
фауни до складу груп, крім відповідних вузьких спеціалістів (ботаніків та
зоологів), необхідно включати й фізико-географів; це реально забезпечить
комплексний підхід до вивчення і збереження ландшафтно-біотичного різноманіття.
4. Виконання конкретних заходів зі збереження, реабілітації порушеної
рослинності чи формування культурних асоціацій слід планувати в межах
конкретних, чітко виділених ландшафтних одиниць низьких рангів (складних та простих урочищ), що дозволить зберегти (а не нівелювати) ландшафтне розмаїття.
5. При інвентаризації флори на визначених ділянках національних парків необхідно створювати окремі «літологічні» списки рослин: кальцефільних, петрофітних і т. д., що надасть можливості реальної оцінки конкретних локалітетів і їх територіального поширення та розподілу на теренах
природоохоронних установ.
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ОХОРОНА ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ
Мережа заповідних об’єктів Дніпропетровської області не відповідає загальноєвропейським вимогам. Загальна площа об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) складає близько 2 % територій при потребі до 10–12 %.
Критерії, що визначаються для цих об’єктів, які в майбутньому мають скласти каркас «екомережі» у складі природних коридорів, також не витримуються. Серед визначених на сьогодні 142 об’єктів ПЗФ Дніпропетровської
області, площу більше 500 га мають лише 25 з них. Критерію оптимальних
розмірів природних ядер відповідає всього близько 20 % складу ПЗФ регіону.
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Значним внеском у розширення загальної площі ПЗФ області, охороні
біорізноманіття може бути максимально швидке створення двох проектованих національних природних парків «Самарський бір» та «Приорільський». Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Самарський
бір» розташований у південній частині Новомосковського району Дніпропетровської області в басейні р. Самари і включає ділянки долинно-терасового, придолинно-балкового та привододільно-балкового ландшафтів.
У рамках реалізації Програми формування та розвитку національної
екомережі Дніпропетровської області (затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22 березня 2006 р., № 768-33/ІV) як першого
етапу у процесі створення національного природного парку «Самарський
ліс» відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» від
21.09.2000 р., № 1989/ІІІ.
У складі флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення
«Самарський бір» (більша частина майбутнього національного парку «Самарський бір») виявлено 6 видів зі Світового Червоного списку, 6 видів з
Європейського Червоного списку, 36 видів з Червоної книги України та 207
видів, які занесені до Червоного списку Дніпропетровської області (затверджений рішенням Дніпропетровської обласної ради від 27.12.2011 р.,
№ 219-10/VI), що складає більше половини раритетних видів судинних рослин регіону
Затвердження на обласному рівні даного об’єкту ПЗФ до цього часу не
проведене. Головною установою, що гальмує цей процес, є Обласне управління лісового господарства. У той же час відбувається систематичне порушення режиму території, яка зарезервована під створення національного
парку: полювання, забудова, вирубка лісу, особливо на місці великої пожежі на території соснового бору (площею близько 2,5 тис. га), яка, за висновками природоохоронців, була ініційована самим керівництвом військлісгоспу, що є відповідальним за збереження цієї території.
Національних природний парк «Приорільський», що проектується, розташований на територіях Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області в басейні р. Орілі та включає ділянки долинно-терасового і придолинно-балкового. До складу його території повинен увійти існуючий Дніпровсько-Орільський природний заповідник.
Раритетна флора басейну р. Оріль у межах майбутнього національного
парку «Приорільський» налічує 116 видів. Серед них 1 вид занесений до
Світового Червоного списку, 2 види – до Європейського Червоного списку,
22 види – до Червоної книги України (неоцінених – 11 видів, вразливих – 12
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видів). Інші раритетні види судинних рослин включені до Червоного списку
Дніпропетровської області з різними категоріями природоохоронного статусу (0 – 1 вид, 1 – 10 видів, 2 – 28 видів, 3 – 59 видів, 4 – 18 видів). З усіх
видів рідкісних рослин 50 зустрічається в межах Дніпровсько-Орільського
природного заповідника, 29 видів зареєстровані на іншій території басейну
Орілі, 37 видів є спільними для обох територій.
Не зважаючи на значний багаторічний антропогенний вплив на підзону
різнотравно-типчаково-ковилових степів степової зони України, основна
частина майбутньої території національних парків, що проектуються, перебуває в помірно трансформованому стані. Максимально швидке їх введення
у склад ПЗФ Дніпропетровської області значним чином сприятиме дієвому
збереженню біорізноманіття.
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ Й РЕАЛІЗАЦІЯ
ОСЕЛИЩНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ
КСЕРОТИЧНИХ ТИПІВ ОСЕЛИЩ ПОДІЛЛЯ
У світовій природоохоронній практиці загальноприйнятим є визнання
оселищної концепції збереження біорізноманіття як практичної основи
реалізації екомережі. Оселищна концепція збереження біорізноманіття
базується на ідеї збереження певних типів оселищ (habitats*), як територій
(місць) існування видів, або їх груп (популяцій). Методологія оселищної
охорони – це своєрідний інструмент уніфікації підходів до охорони біотичного й ландшафтного різноманіття у країнах Європи. Базові правові засади
цієї концепції закладені Бернською конвенцією. Відповідно до вимог цієї
конвенції, в основі природоохоронних програм, які є результатом її практичної реалізації та правового забезпечення (Natura 2000, Emerald – Смараг*

Термін «оселище» є адекватним перекладом українською мовою англійського терміна «habitat».
У деяких офіційних перекладах міжнародних правових документів (наприклад, Бернської
конвенції) українською мовою цей термін був переданий як «середовище існування», що
некоректно як з екологічної, так і мовно-семантичної точок зору.
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дова мережа), лежить принцип виділення ділянок земної поверхні (sites), які
визначаються певними, конвенційно погодженими, властивостями чи характеристиками як місця існування (росту) певних видів рослин і тварин,
місцезнаходження певних типів угруповань, екосистем тощо [1].
Визнання науковою громадськістю оселищної концепції збереження біорізноманіття як базової для вибору територій особливої охорони, сприяло
формуванню цілого напрямку досліджень, спрямованих на розробку критеріїв визначення типів оселищ, їх ієрархічної класифікації та оцінки созологічного значення.
Оселищна концепція збереження біорізноманіття має на меті, насамперед, вирішення практичних завдань територіальної охорони біорізноманіття, зокрема в регіонах з давньою історією господарського освоєння, де
природні екосистеми збереглися лише фрагментарно, на малих ділянках,
роз’єднаних великими просторами антропогенних ландшафтів. Вона є свого
роду інструментом для визначення територій (точніше, для забезпечення
комплексного екологічного підходу під час такого визначення), охорона або
природоохоронний менеджмент яких є перспективним для збереження
біотичної різноманітності.
В екологічному значенні оселище – це ділянка земної поверхні на якій
представлено один або декілька типів біотопів (елементарних територіальних екосистем), яким характерна наявність відповідних складових (як біотичних, так й абіотичних), які визначають їхню особливу роль у збереженні
умов виживання і розвитку популяцій певного комплексу видів, у тому числі й тих, які потребують охорони.
У цьому контексті цілком зрозумілим є те, що комплексні поліфункціональні природоохоронні установи, до яких належать національні
природні парки, є найбільш прийнятною формою територіальної охорони
природи на засадах оселищної концепції. Диференційовані режими охорони
та господарювання, а також можливість наукового обґрунтування і практичної реалізації екологічного менеджменту на території національних
парків робить їх найбільш прогресивними й адекватними формами організації природоохоронної діяльності в регіонах, що зазнали давньої господарської трансформації ландшафтів.
На території національного парку, завдяки проведенню функціонального зонування, можлива реалізація низки активних природоохоронних
заходів з метою відновлення умов існування певних видів рослинного і
тваринного світу, або підтримання традиційних форм господарювання з
метою збереження низки вторинних типів оселищ які в умовах антропогенного ландшафту часто є неодмінними типами оселищ для існування
низки видів, у тому числі й тих, що потребують охорони.
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Головною вимогою базових документів, що визначають підходи до реалізації оселищного принципу збереження біорізноманіття, є формування
конкретних менеджмент-планів стосовно кожного з об’єктів охорони –
видів, екосистем, територій. Саме на організаційних засадах функціонування національних природних парків, згідно з чинним законодавством
України (Закон України «Про природно-заповідний фонд України»), можлива ефективна реалізація цього завдання.
Організація діяльності національних природних парків передбачає комплексний підхід до охорони видів рослин і тварин через збереження їхніх
«місць проживання», «осель», сформованих завдяки поєднанню певних
чинників живої та неживої природи на конкретній території, а також умов
для підтримання динаміки природних явищ і процесів, пов’язаних з їх
функціонуванням та розвитком. Це стосується, зокрема, підтримання та
сприяння традиційним формам господарювання, які, часто, зумовлюють
формування, наявність і збереження певних типів екосистем, наприклад,
сіножатей, пасовищ тощо.
З метою подальшого поглиблення аналізу змін флористичного й ценотичного різноманіття оселищ різного генезису в умовах Північно-Західного
Поділля та Кам’янецького Придністров’я проведене дослідження різноманіття ценотичної складової ксерофітних типів оселищ. Зокрема, особлива
увага приділена аналізу зміни ценотичної різноманітності типів оселищ, які
відзначаються значною амплітудою толерантності до антропогенного впливу і представлені як умовно природними, так й антропогенними модифікаціями.
Показано, що для корінних природних типів оселищ лучних степів і
справжніх степів на плакорах та виположених схилах характерний найменший рівень ценотичної різноманітності за еколого-флористичною класифікацією (Браун-Бланке) – лише два класи і три союзи. Натомість оселищам
відслонень та осипищ, які представлені як корінними рідкісними варіантами природних карбонатних відслонень, так й антропогенними варіантами, що сформувалися в умовах штучних відслонень та осипищ – закинутих кар’єрів, відвалів видобутку вапняку тощо, характерна набагато більша
різноманітність. У цих оселищах представлені як угруповання тих самих
класів лучно-степової та степової рослинності, що притаманні плакорним і
виположеним оселищам, так і низка оригінальних ксерофітних угруповань,
що належать до ще 3 класів рослинності й не менше, ніж 5 союзів.
Така закономірність є відображенням значно більшої строкатості екотопів в умовах відслонень та осипищ. Разом з тим, угруповання оселищ плакорних і виположених ділянок степів та лучних степів є значно чутливіші
до антропогенного впливу. За умови антропогенної трансформації екотопів
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або інтенсивного пасквільного, рекреаційного навантаження, техногенних
впливів тощо, вони перетворюються на угруповання інших класів, зокрема
тих, що характерні вже для оселищ екстремальних умов – відслонень, осипищ тощо, або синантропних типів оселищ оліготрофно-дегресивного чи
евтрофного рядів.
Відтак, попередньо можна вважати, що оселища екологічно екстремальних ксероз-термофільних угруповань в умовах антропогенного пресингу
мають більше шансів на збереження, ніж оселища корінних степів та лучних степів.
Такий висновок дає підстави стверджувати, що для адекватного збереження видової різноманітності біоти, приуроченої до цих типів оселищ необхідними є детальна інвентаризація локалітетів, їх картування, оцінка ступеня
антропогенної трасформації тощо. На підставі отриманих результатів можливим є комплексний моніторинг таких ділянок і забезпечення менеджменту
найбільш уразливих з них, зокрема плакорних степових ділянок (там, де вони
збереглися), з метою збереження або відновлення відповідного екологічного
режиму в їх межах для забезпечення існування видів рослинного та тваринного світу, притаманних для них і запобігання синантропізації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кагало О. О., Проць Б. Г., Данилик І. М., Чорней І. І., Кіш Р. Я. Принципи, категорії, поняття й терміни оселищної концепції збереження біотичної різноманітності – український
контекст // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. Матер. робочого семінару (Київ, 21–22 березня 2012 року). – К.–
Львів, 2012. – С. 29–36.

Буджак В. В.
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
budzhakv@gmail.com

СІТКОВА КАРТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ» ЯК ОСНОВА
МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Територія національного природного парку «Черемоський» загальною
площею 7117,5 га розташована в адміністративних межах Путильського
району Чернівецької області та представлена суцільним масивом (6856,1 га) у
верхів’ях Білого Черемошу й вісьмома відокремленими ділянками (рисунок).
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Сіткова карта території національного природного парку «Черемоський» зі
стороною квадрату 1×1 км.
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Незважаючи на віддаленість та важкодоступність, фіторізноманіття території НПП «Черемоський» досить добре вивчене [1–7; 10; 12; 15; 16; 20;
21; 23–39; 42–45; 47; та ін.], але узагальнюючих картографічних матеріалів
про біорізноманіття парку, його просторове розміщення на сьогодні практично не існує. Однією із причин цього є відсутність відповідної картографічної основи для досліджуваної території. Використовуючи значний світовий досвід у галузі розробки геоінформаційних систем [17–19; 22; 40; 41;
46; 48], роботи вітчизняних науковців [8; 11; 13] та власні дослідження [9; 14],
нами створено векторну сіткову карту, яка може стати основою для узагальнення, відображення й аналізу наявної інформації про видове різноманіття
флори та фауни парку на основі ГІС-технологій.
Векторні карти, які створюються на основі спеціального програмного
забезпечення, зокрема з використанням програми MapInfo, представляють
базу даних, у якій накопичуються і зберігаються відомості про різноманітні
об’єкти та їх характеристики. При завантаженні такої бази відбувається аналіз
наявної в ній інформації, на основі чого програма створює зображення –
карту місцевості з нанесеними на неї заданими об’єктами. Оскільки в базі не
міститься об’ємних графічних зображень, вона займає зовсім небагато місця в
пам’яті комп’ютера і тому опрацювання наявної інформації здійснюється
досить швидко, що у свою чергу не потребує великих ресурсів комп’ютера.
Для створення картографічної основи території НПП «Черемоський»
нами використано розроблену раніше карту-основу для території Чернівецької області [9] з сіткою квадратів 5×5 км у системі UTM координат
відповідно сітки, що використовується в «Atlas Florae Europaeae» [41].
Використання карти з сіткою квадратів 5×5 км для території парку є недоцільним через невелику площу території; вона «закривається» лише 12-ма
квадратами сітки 5×5 км, а отже не проілюструє жодних закономірностей
просторового розташування видів та не дозволить виявити ті ділянки, які
ще не охоплені дослідженнями. У зв’язку з цим, як і при картуванні урбанофлори м. Чернівці [14], нами для території парку створена сіткова карта зі
стороною квадрату 1×1 км (див. рисунок). Використання такої картографічної основи дозволяє розбити територію парку на 228 квадратів, які повністю або частково накривають територію заповідного об’єкта, що цілком
достатньо для попереднього узагальнення наявної інформації та виявлення
«білих плям» у досліджуваному регіоні.
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ВПЛИВ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА
КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»
(НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДООХОРОННОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ «СКЕЛЬКИ»)
Створення каскаду водосховищ на річках спричиняє цілу низку техногенних змін у навколишньому середовищі. У першу чергу затоплюються
великі території, підтоплюються і розмиваються прибережні землі. У зоні
водосховищ та навколо них змінюються режими поверхневих і підземних
вод суходолу. Основною рисою, характерною для всіх штучних водойм, є
сповільнення швидкості водообміну між системами, морем і океаном.
Крім того, вплив водосховищ на клімат зростає зі збільшенням водної
маси. Розвиток гідроенергетики, інтенсифікація сільського господарства,
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проведення меліоративних робіт суттєво змінюють баланс поверхневих вод.
При наявності великого числа штучних водойм з незначним масообміном у
регіоні формуються свої, специфічні закони взаємодії компонентів атмосфери, гідросфери і літосфери.
На основі узагальнення десятирічних даних, матеріалів з різних джерел
та власних спостережень наведена характеристика кліматичних умов національного природного парку «Великий Луг» та зміни клімату.
Як відомо, розподіл температури повітря залежить від географічної широти і висоти над рівнем моря, а також пори року. Підсумовуючи метеорологічні показники десяти років можна зазначити, що ландшафтно-кліматична локалізація парку – степова рівнина, порізана ярами, клімат помірно
континентальний, ближче до континентального, та належить до посушливої
і дуже посушливої теплої та помірно спекотної агрокліматичної зони. Для
неї характерно: тривалість сонячного світла 145–240 днів/рік; тривалість
періоду з середньодобовою температурою понад +10 °С становить 160–227
днів. Середній температурний діапазон – +9,7 °С. Середня температура липня становить +24,5 °С, січня – –0,8 °С. Максимальні температури влітку зазвичай припадають на серпень і сягають +40–+42 °С, а зимові – на лютий з
показниками –25…–30 °С.
За останні роки скорочується весняний період: березень стає холоднішим, часто з температурним діапазоном, що відповідає зимовому періоду, а
травень нарощує температуру до літніх показників. Такі зміни у степовій
зоні України призводять до порушення вегетаційних процесів, що у свою
чергу ускладнює можливість вирощування сільськогосподарських культур
на прилеглих до національного парку територіях.
Крім того, відмічаються зменшення опадів влітку, середня річна кількість опадів за показниками десяти років становить 82,4 мм, опади упродовж року є нерівномірними, переважають у зимовий та осінній періоди.
Взагалі для степової зони характерна середньорічна кількість опадів у теплий період наближається до 250–280 мм, тобто рівень вологості в літній
період за останні роки зменшився майже на 30 %.
Однією із причин зміни мікроклімату нашого регіону стало будівництво
гідроелектростанцій на Дніпрі й утворення великого Каховського водосховища. Величезні маси води закритих водойм стають гігантськими акумуляторами тепла влітку і холоду взимку, що помітно впливає на клімат. Підвищення середньорічної вологості спостерігається здебільшого в зимовий та
осінній періоди, що призводить до утворення густих туманів. Із травня і
протягом літнього періоду в силу переважаючих північно-східних та південно-східних вітрів із середньою швидкістю від 5 до 6 м/с, та специфічного високо розташування с. Скельки над рівнем Каховського водосхови-
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ща, дощі в теплий період року майже відсутні. Це у свою чергу призводить
до посухи: наприклад, у 2011–2012 рр. за літній період кількість днів з дощем складала 18–19 та ще і з невеликою кількістю опадів 0,2–3 мм. У квітні, травні та влітку відмічаються сильні суховії, які спричиняють різке зростання випаровування води рослинами, що завдає значної шкоди сільському господарству. Крім того, впродовж весни і на початку осені трапляються пилові бурі. Крім зазначених, негативний вплив мають такі явища,
як зливові дощі, ранні й пізні заморозки, хуртовини, ожеледь, тумани, град
та інші явища.
Звісно, що не тільки водосховища є джерелом корінних метаморфоз кліматичних умов, але в той же час вносять зміни в місцевий метеорологічний
режим. Потрібно звернути особливу увагу на те, що процеси, які виникають
під впливом водосховища в екосистемі, надзвичайно складні. Тому не існує
і не може існувати нормативних або стандартних підходів до оцінки такого
впливу – вона повинна виконуватися в кожному конкретному випадку.

Коржик В. П.
Національний природний парк «Хотинський»
vpkorzhyk@gmail.com

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗАВДАНЬ
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
У процесі розробки програм і проектів збереження біорізноманіття,
особливо щодо рослинності, науковці, як правило, виходять із ситуації, що
візуально склалася на сьогодення за підсумками багатотисячної перетворюючої діяльності людини. Проте питання відтворення корінних ландшафтів
(з відповідною рослинністю та флористичним складом), на що особливо
спрямовується увага в настановах діяльності національних парків, слід обов’язково розглядати з позицій історичної географії. Якими є основні риси
усталеного ландшафтного інваріанту в межах кластерних ділянок парку?
Яким був вихідний тип рослинності на момент, що трактується в номінації
корінного? Які чинники призвели до змін і нинішнього результату? Які тенденції подальшої еволюції утвореного середовища, і на які показники слід
орієнтуватись у подальшому функціонуванні природно-заповідної території?
Наші дослідження показали [1], що поняття «корінного» ландшафту чи
типу рослинності є достатньо умовним із причин постійно змінюваних зов-
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нішніх відносно них умов природного середовища (наявність у голоцені
кількох контрастних кліматичних фаз, продовження формування днищ річкових долин з відчленуванням першої надзаплавної тераси й інше), а також
неодноразових сплесків господарської активності людини протягом цього ж
часу, що змінювалися наступним занепадом і ренатуралізацією ландшафтів.
Правильніше вести мову не про «корінність», а про формування ландшафтного інваріанту – того стійкого стану ландшафту, який у загальних рисах
відповідає його зонально-азональному типу і в межах збереження системної
цілісності зазнає певних відхилень функціональних параметрів.
Аналіз історичних матеріалів і фактів, у тому числі для території національного природного парку «Хотинський» зокрема, не дає достатніх підстав для однозначних висновків щодо визначення параметрів корінних
ландшафтів каньйону. Так, нині Дністерські стінки вкриті переважно деревно-чагарниковою рослинністю з окремими ареалами лучно-степової рослинності на крутосхилах і скельних утвореннях. Частина деревонасаджень
має природний характер, частина дерев насаджена протягом 50–70-х рр.
ХХ ст., часто з інтродукцією нехарактерних для цих місць існування видів –
сосною, акацією, ялиною. На фотографіях XIX ст. на деяких нинішніх стінках у Кельменецькому та Сокирянському районах лісова рослинність відсутня взагалі, хоча характер ґрунтового покриву дає підстави припускати тут
наявність у недалекому минулому листяних лісів. Іншою природною загадкою є наявність на крутосхилах на збережених ділянках лучної рослинності
раритетних степових видів (ковила волосиста), хоча до початку XIX ст. ці
райони ще були майже суцільно лісовими і формували південне лісове крило лісостепової зони України. За останні 30 років на більшості схилів у недоступних для випасання худоби місцях доволі інтенсивно відновлюється
рослинність із прискореними сукцесійними стадіями (чагарники–дерева).
Необхідно враховувати і нинішні тенденції потепління клімату після «малого льодовикового періоду» в Європі XIV–XIX ст.
Зважаючи на це, перед природоохоронними установами (національними
парками) постають складні теоретичні, практичні й соціально-політичні питання вибору стратегії підтримання ландшафтного різноманіття і подальшого розвитку установи. Наприклад, на території геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Шишкові горби» (с. Нагоряни Кельменецького
району), яку передбачається включити до складу парку – місці постійного
випасання худоби – виявлено й описано понад 10 видів рослин, занесених
до Червоної книги України. У разі приєднання до парку автоматично доведеться обмежувати випас худоби, що викличе як спротив місцевого населення (а це суперечить доктринам збалансованого розвитку), так, у разі
швидкого забур’янення, призведе до витіснення зі спектру більшості рари-
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тетних видів рослин, пристосованих до умов випасу, що також суперечить
декларованим гаслам збереження біорізноманіття, особливо тих же «червонокнижних» видів.
Тому зараз основним екологічним завданням в межах національного
парку є не пошук «корінних» параметрів ландшафтів і відтворення міфічних геокомплексів та типів рослинності, а сприяння формуванню ландшафтів, максимально пристосованих до нинішніх кліматичних умов і покликаних максимально стабілізовувати негативний вплив як природних геоморфологічних і гідрологічних процесів (водна ерозія, зсуви й інші), так і антропічно активізованих (хвильова абразія берегів, карст, замулення, нескоординовані коливання рівня води у водоймищі тощо) [2]. У формальноорганізаційному плані необхідно внести деякі зміни в регламентуючі діяльність національних парків документи, які б не наполягали на безумовному
виконанні іноді недостатньо продуманих настанов і побажань.
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ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК –
КАНДИДАТ НА ВХОДЖЕННЯ ДО МЕРЕЖІ З
МОНІТОРИНГУ Й ОХОРОНИ КИТОПОДІБНИХ
Керуючись угодою ACCOBAMS з охорони Китоподібних (Cetacea) Середземного та Чорного морів і прилеглих територій Атлантики була сформована мережа з охорони цих тварин в акваторіях країн, прилеглих до Чорного й Азовського морів. Міжнародна мережа з охорони морських ссавців
охоплює території України, Росії та Румунії.
У 2013–2014 рр. діє проект Європейського союзу / Програми ООН з
розвитку (EC/UNDP), який має назву «Improving Environement Monitiring in
the Black Sea (EMBLAS)». Він націлений на покращення моніторингу Чор-
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ного моря й управління даними для забезпечення прийняття обґрунтованих
рішень у сфері охорони. Проект надає підтримку Комісії із захисту Чорного
моря від забруднення (Бухарестська конвенція) і трьом її країнам-учасницям: Грузії, Росії та Україні. За вказівкою керівництва EMBLAS з метою
формування рекомендацій з покращення моніторингу в чорноморському
регіоні серед відповідних установ та організацій були розіслані анкети для
визначення інформаційних можливостей, інституційної структури збору
даних, рівня розвитку оперативного моніторингу.
Українська мережа моніторингу й охорони китоподібних складається з
19 пунктів. Координаційний центр знаходиться в м. Сімферополі – це КП
«Лабораторія Брема»; 4 центри зі спасіння та реабілітації морських ссавців
обладнані в Євпаторії, Севастополі, Ялті, Феодосії. Останні елементи мережі – опорні пункти. Між пунктами забезпечений постійний зв’язок. Всі
відомості, зібрані в пунктах, заносяться до єдиної інформаційної бази. Метою мережі є дослідити сучасний стан і розробити заходи зі збереження
трьох видів китоподібних: афаліни (Tursiops truncatus), білобочки (Delphinus delphis) та дельфіна азовки (Phocoena phocoena).
Значна роль щодо охорони азовки покладається на розташований у Запорізькій області Приазовський національний природний парк, який майже
на 80 % складається з акваторії. До його водних просторів входить 2-кілометрова прибережна зона Азовського моря, Молочний та Утлюцький лимани. Тут зустрічається дельфін азовка (морська свиня, фоцена), тому парк є
кандидатом на входження до мережі. З цією метою його співробітники накопичують відомості щодо спостережень за азовкою. Протягом трьох років
існування заповідного об’єкта систематично реєструвалися зграї з кількох
особин у морі, але на жаль, досить часто фіксуються і мертві особини, які
скоріше за все заплутувалися в донних жабрових тенетах браконьєрів і гинули від асфіксії, а потім викидалися на берег морськими водами з ознаками поранень. Всього було зареєстровано 7 фактів виявлення азовки на території парку за час його існування. Більшість із цих випадків (5) були зафіксовані у 2013 р. (виявлена 31 тварина). Азовка з’являється в акваторії
парку у весняно-осінній період, у холодний період перебуває в чорноморських водах. До складу мережі вже увійшли такі об’єкти природно-заповідного фонду: Дунайський і Чорноморський біосферні заповідники, природні
заповідники «Мис Мартьян», Карадазький, Казантипський, Опукський та
інші.
Необхідно забезпечити впровадження мережі і для акваторій Приазовського НПП, адже сьогодні для збереження азовки площа існуючих заповідних акваторій замала і не може забезпечити належної охорони (крім Чорноморського біосферного заповідника). Треба організувати заповідні акваторії,
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в якості яких пропонується Керченська протока, південні межі Криму із
забороною в цих водах лову донними жабровими тенетами та впровадженням акустичних відлякуючих засобів на них в інших місцях.
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ПОШИРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ ТИПІВ
ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ПРИАЗОВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Для Приазовського національного природного парку, який розташований на півдні Запорізької області та існує із 2010 р., у процесі написання
І тому Літопису природи (2011 р.), основними типами природних середовищ парку було визначено: рівнинні та заплавні луки; посушливі степи;
прибережно-водна і водна рослинність; засолені території; піски приморські; морські акваторії і протоки; акваторії лиманів; внутрішні водні об’єкти; інші землі (населені пункти, ґрунтові дороги). Серед перелічених оселищ домінують із водною і прибережно-водною рослинністю, оскільки майже 80 % території парку (другий за площею серед національних природних
парків України) становлять акваторії.
Збереження біологічного різноманіття (для Приазовського НПП – це
тільки судинних рослин 1082 види, хребетних тварин – 397 видів, більше
750 видів безхребетних тварин; з них «червонокнижних» – 36 видів судинних рослин, 88 – хребетних тварин) за неминучого нині збільшення антропогенного впливу та подальшої трансформації ландшафтів можливе за умов
збереження сталості природного середовища. Реалізація такого сучасного
завдання охорони природи потребує зміни в підходах до його вирішення, з
чим і пов’язана поява ідеї екомережі.
В основі ідеї екомережі лежить домінуюча в Європі оселищна концепція
збереження біорізноманіття, тобто збереження оселищ як територій існування видів, що мають важливе значення для Європи. Директивою Європейського Союзу 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 р. «Про збереження природних оселищ та
видів природної фауни і флори» було визначено список природних оселищ
для країн ЄС, що є місцезнаходженням рідкісних видів рослин і тварин.
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Для країн, що не входять до ЄС, середовища існування рідкісних видів
флори і фауни визначені Резолюцією постійного комітету Бернської конвенції № 4 від 1996 р. («Перелік зникаючих видів природних оселищ, які
потребують спеціальних заходів збереження») [1; 2].
Слід відмітити, що принципи оселищної концепції збереження біорізноманіття тільки починають застосовуватися в Україні, що обумовлено низкою причин: це і традиції розвитку природоохоронної справи у країні, пов’язані з пріоритетом охорони окремих видів рослин і тварин, деякі проблеми наукового плану, недостатня забезпеченість картами поширення видів
рослин, слабка взаємодія між біологами і географами (саме останні є провідниками ідеї комплексного підходу у природоохоронній справі). На початковому етапі впровадження оселищного підходу в Україні визначилися
труднощі як теоретичного, так і практичного плану; головним є відсутність
типологічної класифікації оселищ саме території нашої країни, оскільки
стандарти щодо класифікації оселищ Євросоюзу не можуть у повній мірі
застосовуватися на практиці охорони природи в Україні, що визначається
відмінністю її географічного положення й особливістю природних умов.
Таким чином, в українській науці на теперішній час відсутня типологія
природних оселищ території нашої країни, використовується європейський
досвід для визначення оселищ та забезпечення умов для їх збереження. Характеристики критеріїв визначення природних середовищ та умов забезпечення сприятливого стану їх збереження представлені в Додатку № 1 «Природні типи оселищ європейського значення, збереження яких потребує
створення територій особливої охорони» вище зазначеної Директиви Європейського Союзу 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. Отже, Бернська конвенція
є законодавчою основою для впровадження в Україні принципів оселищної
концепції збереження біорізноманіття.
З позицій оселищної концепції, суттю якої є нагальна потреба надати
особливий пріоритет охороні тим природним оселищам, для яких існують
серйозні загрози у збереженні їх біологічного різноманіття, у 2011 р. було
проведено первинну інвентаризацію рідкісних природних оселищ Приазовського НПП на основі аналізу літературних джерел та результатів польових досліджень науковців. Виявлено 13 типів оселищ парку, подібних
до європейських типів. Такі оселища потребують особливої уваги, оскільки вони формують біорізноманіття парку і створюють умови для зростання рідкісних рослин і проживання рідкісних тварин. У зв’язку з тим, що
час існування парку ще малий, не було належного фінансування і відсутні
проект землеустрою та проект організації парку, тому вказати точні площі
в гектарах, тенденції змін, значущість збереження природних середовищ
не можливо.
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У ІІ і ІІІ томах Літопису природи Приазовського НПП за 2012–2013 рр. в
результаті поглиблення наукових досліджень було продовжено уточнення
переліку природних оселищ. Після затвердження проекту землеустрою
(проходить погодження в сільрадах) та проекту організації (затверджений
6.12.2013 р. на засіданні НТР парку і знаходиться на розгляді в Мінприроди) буде продовжено деталізацію виділення оселищ, складання схематичної карти їх розташування, що дозволить розпочати реалізацію заходів щодо їх збереження як основи збереження умов виживання й розвитку популяцій видів, що потребують охорони.
У 2012 р. Приазовському НПП як об’єкту природно-заповідного фонду
надано статус офіційно номінованого кандидата у Смарагдову мережу
Європи, що було визначено на 32-му засіданні Постійного комітету (Standing Committee) Бернської конвенції 30.11.2012 р.
Статус Смарагдового об’єкта надається Радою Європи та Бернською
конвенцією після перевірки на відповідність певним критеріям ключових
видів флори, фауни, оселищ та інших даних щодо кандидата у Смарагдові
об’єкти. Ці критерії, яким має відповідати Смарагдовий об’єкт, визначені
Бернською конвенцією: ключові види рослин і тварин перелічені в Резолюції № 6 (1998 р., 2011 р.), а ключові оселища – в Резолюції № 4 (1996 р.,
2010 р.) Постійного комітету Бернської конвенції.
У зв’язку з оновленням Резолюції № 4 (1996 р.) Бернської конвенції щодо оселищ Приазовським НПП було заповнено і передано до Департаменту
заповідної справи Типову форму даних для ідентифікації територій спеціального збереження Смарагдової мережі (Emerald Standard Data Form), де
визначено типи оселищ, які наявні на території парку. Цей перелік був
уточнений і збільшений у порівнянні з 2012 р.
У проекті організації території Приазовського НПП, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів й об’єктів було
запропоновано більш детальний і конкретизований перелік природних середовищ. Поширення рідкісних типів природних середовищ та їх особливості
в межах парку визначені на основі експертних оцінок із залученням провідних фахівців-ботаніків України. Стан поширеності рідкісних типів природних середовищ парку визначається геолого-геоморфологічними особливостями території, посушливими природно-кліматичними умовами, а також
досить високим ступенем антропогенної перетвореності. Найпоширенішими з рідкісних типів природних середовищ у межах парку є зарості рослин з
домінуванням видів роду Zostera в Азовському морі, оскільки значна частина площі парку є мілководними акваторіями, а зарості рослин з домінуванням зостери сконцентровані переважно у прибережній зоні. Значно поширеними є піщані узбережжя без рослинності або із фрагментами рослин-
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ності. Достатньо часто поширені сарматські засолені степи та марші. Поширеними є також зарості галофітних судинних рослин, стоячі засолені та солоні водойми. До обмежено поширених можна віднести прибережні приморські лагуни й понтичні дюни. Природні середовища території парку
урізноманітнені штучними об’єктами і територіями – спорудами, ґрунтовими дорогами, штучним лісонасадженням.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВІДВІДУВАЧАМИ
ВІЗИТ-ЦЕНТРУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ «СИНЕВИР» В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ
У сучасних умовах розвитку суспільства важливу роль відіграє проведення еколого-освітньої роботи із залученням якомога більшої різновікової
аудиторії. Провідну діяльність у цьому напрямку здійснюють природнозаповідні установи шляхом застосування різних методів роботи і створення
відповідної матеріально-технічної й інформаційної бази.
Для будь-якої природно-заповідної установи важливо створити власний
візит-центр, де відвідувачі матимуть нагоду отримувати інформацію про
природно-заповідний фонд, музеї, туристичні стежки, рекреаційні послуги
тощо. Створення таких центрів передбачено Положенням про екологоосвітню діяльність заповідників і національних природних парків України.
Візит-центр Національного природного парку «Синевир» створено у
2004 р. з метою ведення екологічної просвіти, формування привабливого
туристичного іміджу заповідного об’єкта.
До структури візит-центру належать: конференц-зал; виставковий зал;
експозиція музею лісосплаву; відеотека; сховище експонатів. Біля візит-цент-
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ру розміщена стоянка для автотранспорту, альтанка, інформаційні стенди,
кафе, що є важливою інфраструктурою для відвідувачів закладу.
Візит-центр НПП «Синевир» виконує ознайомчу, просвітницьку і навчальну функції.
Щороку парк відвідує близько 100 тис. туристів, тож зацікавленим особам візит-центр надає інформаційні відомості про визначні місця регіону,
музеї, історико-культурну спадщину, туристичні й екологічні стежки, об’єкти туристичної інфраструктури тощо.
Режим роботи візит-центру – з 800 до 1700 щоденно, без вихідних, є найбільш оптимальним і відповідає запитам відвідувачів. Роботу візит-центру
забезпечують співробітники відділу екологічної освіти НПП «Синевир» у
складі 6 чоловік. Вони використовують сучасні й інтерактивні методи подачі інформації, постійно вдосконалюючи їх.
Візит-центр надає послуги із проведення екскурсій. Особливою популярністю користується експозиція музею лісосплаву.
У XІX ст. почалося будівництво дерев’яної греблі на Чорній Ріці, за допомогою якої повинно було вирішитися питання транспортування деревини
з віддаленого урочища [4]. Її заготовляли тут у великих кількостях, формували з неї бокори (плоти) і сплавляли з Чорної Ріки в Тереблю і аж до Тиси [1].
У 50-х рр. ХХ ст. ліс з Чорної Ріки транспортували ще способом сплаву,
а пізніше – лісовозами [3]. У 1973 р. цей унікальний гідротехнічний об’єкт детально обстежено фахівцями, а потім і реставровано. Пізніше на греблі пристосовано надбудови, в яких і розмістився єдиний в Європі Музей лісу і сплаву. Цей історико-культурний об’єкт розпочав свою роботу в 1976 р. [2].
Експозиція музею складалася з численних експонатів, серед яких особливу увагу привертали знаряддя праці й одяг лісорубів та бокорашів, макети бокорів, фотографії людей, що тут трудилися. Найбільшим і найціннішим експонатом була сама гребля, яка, перегородивши річку, утворювала
водне плесо.
Повінь, що пронеслася в 1998 р., забрала з собою дві третини приміщення музею – надводну його частину. Напередодні, сторож та студенти,
які відпочивали на тутешній базі, бачили, що є загроза руйнування музею.
Вони врятувати експонати, та не вдалося врятувати головного експоната –
греблю. Хоча й була спроба відновити цей об’єкт, та у 2001 р. чергова
повінь знову знищила все, що вдалося зробити у процесі відбудови. Врятовані від повені експонати зараз виставлені для огляду в обладнаному на
третьому поверсі візит-центру музеї лісосплаву.
У виставковому залі представлена макет-карта території НПП «Синевир», за допомогою якої можна здійснити віртуальну подорож екологічними, науково-пізнавальними стежками, туристичними маршрутами, підко-
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ривши найвищі вершини національного парку, такі як Стримба, Негровець,
Кам’янка. У візит-центрі можна почерпнути чимало інформації про територію парку, її корінних жителів, визначні місця, діючі музеї і пам’ятки архітектури. Це допоможе раціонально спланувати час відпочинку в даному
регіоні.
За допомогою фотогалереї, виставки, стендів можна ознайомитися з відомостями про тваринний і рослинний світ НПП «Синевир», у тому числі з
«червонокнижними» видами.
У конференц-залі візит-центру відвідувачі мають нагоду переглянути
науково-популярні відеофільми про територію національного парку. Тут
також поширюється різноманітна інформаційна й еколого-просвітницька
література: листівки, буклети, путівники, книги, газета «Синій Вир» (еколого-освітній часопис, який видається в НПП «Синевир»).
У візит-центрі також знайомлять туристів із правилами поведінки на
території природно-заповідних територій, зокрема, про заборону купатися в
оз. Синевир, розкладати намети та розпалювати вогнища в не відведених
для цього місцях, рубати і пошкоджувати дерева, чагарники, зривати квіти,
полювати на тварин, руйнувати нори і гнізда, ловити рибу, пошкоджувати
природні об’єкти тощо. Також у візит-центрі туристів закликають під час
відпочинку дбати про власну безпеку, зокрема, не підніматися в гори за несприятливої погоди, під час грози не ховатися під поодинокі дерева на відкритій місцевості, дають рекомендації щодо дій, у разі якщо мандрівник
заблукає чи зустріне в лісі дику тварину.
Крім ознайомчої, візит-центр НПП «Синевир» відіграє важливу просвітницьку та навчальну функції. Враховуючи специфіку природно-заповідних
установ, це провідне завдання центру. Тут регулярно проводяться різноманітні еколого-просвітницькі заходи з учнівською і студентською молоддю, а
саме: семінари з екологічної етики, лекції, бесіди, екологічні уроки, конференції, виставки, конкурси, акції тощо. Традиційним тут став Всеукраїнський фестиваль екологічної фотографії «Карпатам назустріч». Візит-центр
служить осередком комунікації та проведення заходів із громадськістю, а це
«круглі столи», урочисті збори, наради з місцевими жителями й органами
місцевого самоврядування, науково-технічні ради тощо. Різноманіття форм
роботи візит-центру НПП «Синевир», відповідно до сучасних реалій, дозволяє залучити до участі в обговоренні актуальних питань екології та функціонування природно-заповідних установ якомога більше зацікавлених осіб
різних вікових категорій.
Еколого-освітня робота – один із пріоритетів НПП «Синевир», адже вона вважається важливою ланкою становлення гармонійного суспільства. У
регіоні верхів’я Тереблянської долини Закарпаття установа стала центром
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організації екологічної освіти та виховання цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку, діяльність населення в напрямку формування екологічної
свідомості та залучення місцевих жителів до збереження природної спадщини. Всі ці заходи повинні сприяти підвищенню рівня екологічної культури учасників, виховувати почуття відповідальності та патріотизму. У цьому
напрямку ключову роль відіграє саме візит-центр НПП «Синевир» як базовий заклад для ведення екологічної освітньо-виховної роботи і майданчик
обговорення актуальних питань екології.
ЛІТЕРАТУРА
1. Байрак Я. М., Іванина І. Д., Матола Д. О. Музей лісу і сплаву (путівник). – Ужгород: Карпати, 1983. – 31 с.
2. Байрак Я. М., Матола Д. Е. Музей леса и сплава (путеводитель). – Ужгород: Карпаты,
1987. – 44 с.
3. Дивовижний край легенд / Відпов. за вип. І. С. Дербак, Ю. Ю. Тюх. – Ужгород: Шарк, 2003. – 42 с.
4. Кохан В. І., Сенько І. М. Міжгір’я (путівник). – Ужгород: Карпати, 1985. – 63 с.

Рябушенко О. О.
Інститут агроекології і природокористування НААН України
olja.89@mail.ru

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ ТА
ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ
Збереження фіторізноманіття з метою охорони рослинного покриву в
умовах все більшого антропогенного навантаження на природні комплекси
Центрального Полісся (на прикладі Житомирської області) є досить необхідним. Природна рослинність збереглася лише деякою мірою – розораність
угідь в області складає 35,6 % [2; 3].
Загроза зниження фіторізноманіття насамперед випливає з умов господарського використання земельних та рослинних ресурсів, рівня впливу на
агроландшафти. У результаті інтенсифікації сільськогосподарського виробництва зросла площа еродованих земель. Це явище призвело до зниження
рослинного покриття, до розчленування масивів рослинних комплексів.
Тому скорочується площа для розвитку природної рослинності, а отже
триває збіднення рослинного фіторізноманіття. Порушення місць зростання
рослин відбувається також у результаті стихійних лих.
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Руйнацію фітоценозів викликає розорювання степових схилів і луків,
надмірне випасання худоби, забруднення води. Освоєння земель під городи
та присадибні ділянки повністю знищує резервати природної рослинності й
повсюдне скорочення їх площ викликає пересихання та забруднення вододжерел, зниження рівня ґрунтових вод, що призвело до виникнення гострих
екологічних проблем у Житомирській області.
Також негативний вплив на формування фіторізноманіття Центрального
Полісся спричинила аварія на Чорнобильській АЕС. Радіоактивне ураження
рослин виявляється в гальмуванні росту, зниженні врожайності, репродуктивної якості насіння, а при великих дозах викликає досить велику загибель
рослин. Особливо різноманітні й морфологічні типи мутацій. У деяких мутантів змінюються форми і розмір листків та прилисників, з’являється чи,
навпаки, зникає восковий наліт. Виникають мутантні форми зі зміненою
тривалістю вегетаційного періоду [6].
З огляду на значний і різноманітний за обсягами шкідливий вплив людської діяльності на рослинний світ, його збереження повинно бути завжди в
центрі уваги науковців. Для підтримання організованості біосфери як глобальної екосистеми важливо зберегти таксономічне багатство ландшафтів, необхідне для еволюції біологічних видів і філоценогенезу рослинних угруповань.
Збереження фіторізноманіття – комплексна проблема, яка пов’язана з системою наукових, організаційних, етичних, виховних заходів. Серед завдань
щодо збереження біорізноманіття є такі, що входять до глобальної концепції
стратегії й тактики виживання людства, наприклад, збалансоване використання земельних ресурсів, боротьба зі зменшенням площі лісів, невиснажливе використання природних екосистем, раціональне ведення сільського господарства, зниження рівня техногенних забруднень води, ґрунту й повітря та інше [5].
Кардинальним аспектом збереження фіторізноманіття не лише в зоні
Центрального Полісся, але і в цілому по Україні, є оптимізація співвідношення природних рослинних комплексів та антропогенних територій.
Для збереження фіторізноманіття, в тому числі флористичного і фітоценотичного, потрібно впроваджувати наступні заходи, спрямовані на:
• відновлення порушених екологічних умов середовища існування, тобто
рекультивація антропогенно-порушених ділянок;
• створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду в місцях
зростання або мешкання рідкісних і зникаючих видів;
• організацію проведення комплексних обстежень території області з метою виявлення ділянок зі значним фіторізноманіттям;
• розробку планів дій зі збереження рідкісних і зникаючих видів, занесених до Червоної та Зеленої книг України;
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• картування місць зростання рідкісних і зникаючих видів рослин для
забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;
• реалізацію державних та обласних програм щодо збереження фіторізноманіття, розвитку заповідної справи, формування екомережі;
• обстеження земельних ділянок при погодженні проектів відведення земельних ділянок з метою забезпечення збереження фіторізноманіття;
• регламентацію використання рослинних ресурсів, у тому числі фітомеліорація й організація пасовищ, виведення частини пасовищ з використання для природного поновлення рослинності;
• створення мережі особливо охоронюваних територій як для збереження
рідкісних і зникаючих видів рослин, так і для забезпечення екологічної
стабільності регіону [4].
Для збереження біологічної стійкості агроекосистем рекомендується серед великих площ оброблюваних земель залишати ділянки природної рослинності (зарості чагарників, групи дерев, трав’янисті угруповання як регулятори ландшафтного балансу) та створювати штучні лісосмуги.
Життєздатність біологічних видів можна забезпечити лише в разі збереження всіх рослинних угруповань. Природні рослинні угруповання – це сукупність певних видів рослин, що зростають на ділянках з однотипними
умовами місцезростання та перебувають у тісній взаємодії як між собою,
так і з умовами навколишнього середовища. Тому необхідна також охорона
ландшафтів, з якими угруповання пов’язані екологічно і філоценогенетично. Завдання збереження рослинного світу й підтримання природного філоценогенетичного процесу у природі необхідно вирішувати в єдиному плані
охорони генофонду і фітоценофонду, усього генетичного та фітоценотичного розмаїття природних екосистем [1].
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОСИЛЕНОГО
ГІДРОХІМІЧНОГО Й ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ АКВАТОРІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»
Необхідність проведення посиленого гідрохімічного й еколого-токсикологічного моніторингу акваторій національного природного парку «Хотинський» історично зумовлені антропогенними аваріями та природними катаклізмами в басейні р. Дністер [3; 6; 9]. Зокрема, такими є аварія на відстійниках Стебниківського калійного комбінату (Львівська область) в 1983 р. та
катастрофічна повінь у 2008 р. Після останньої події в засобах масової інформації й інтернет-виданнях неодноразово з’являлися повідомлення про
невеликі викиди та аварійні ситуації у Стебнику. Також загроза повеней у
даному регіоні є досить актуальною. Ілюстрацією цього є повінь 2010 р. в
басейні Прута, що знаходиться поряд. Необхідно зазначити також, що акваторія НПП «Хотинський» дещо більша за територію його суходолу.
Маючи певний досвід гідроекологічних досліджень та моніторингу забруднювальних і радіоактивних речовин і відповідно до концепції комплексного гідроекологічного дослідження на об’єктах природно-заповідного
фонду та водосховищах України [4; 7; 8] обґрунтовуємо необхідність наступних досліджень акваторії НПП «Хотинський».
Посилений гідрохімічний моніторинг необхідний із-за наслідків аварії
1983 р., а саме викиду хлоридів і важких металів у Дністер. Необхідно підкреслити, що, на жаль, недооцінюється загроза забруднення довкілля важкими металами. Важкі метали потрапивши одного разу в гідроекосистему
нікуди не зникають, не розкладаються як органічні забруднювальні речовини, не деградують, а лише перерозподіляються по абіотичних і біотичних
компонентах накопичуючись у вищих трофічних ланках.
Із-за значного пресу токсичних речовин (важкі метали, хлорорганічні
пестициди, нафтопродукти) на гідроекосистему акваторії НПП «Хотинський» необхідний моніторинг цих забруднювачів як в абіотичних (вода,
донні відклади), так і біотичних (вищі водяні рослини, молюски, риба) складових. Якщо про важкі метали вище вже йшла мова, то загроза забруднення
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пестицидами та нафтопродуктами реальна в даному регіоні як наслідок повеней і аварій на нафтопроводах.
Загальновідомо, що риба є вищою трофічною ланкою у прісних водоймах України. Біомоніторинг важких металів і хлорорганічних пестицидів в
органах і тканинах риб Дністровського водосховища є необхідною складовою комплексних досліджень на теренах НПП «Хотинський». Важкі метали
в органах і тканинах риб різних ділянок Дністра, Дністровського водосховища та Дністровського лиману вивчалися низкою дослідників [1; 2; 4–6].
Слід підкреслити, що накопичення важких металів в органах і тканинах риб
Дністровського водосховища продовжується і в наш час. Так, у 1989–1990 рр.
вміст важких металів у м’язах ляща (Abramis brama (L.)) становив [4; 6]: Cd –
0,30±0,05 мг/кг сирої маси; Pb – 0,30±0,06; Cu – 2,18±0,23; Zn – 3,76±0,44; а
більш ніж за 20 років [2]: Cd – 0,03±0,01 мг/кг сирої маси; Pb – 1,43±0,50;
Cu – 0,29±0,08; Zn – 8,80±2,60. Можна відмітити зростання концентрації деяких нормованих хімічних елементів. Це питання потребує постійної уваги,
оскільки йдеться не лише про безпеку довкілля, але і безпеку життя людини.
Таким чином, у зв’язку з викладеним вище, обґрунтовуємо необхідність
гідрохімічного й еколого-токсикологічного моніторингу акваторії НПП «Хотинський».
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ДОСЛІДЖЕННЯ РАРИТЕТНОЇ ФЛОРИ Й АВІФАУНИ
ГІРСЬКОГО МАСИВУ ДЕМЕРДЖІ (АР КРИМ)
Демерджі-яйла належить до головного пасма Кримських гір АР Крим
(вершини – Північна Демерджі (1356 м н. р. м.) і Південна Демерджі
(1239 м н. р. м.)). Рослинність на даній території представлена старовіковими лісами (буковими, буково-дубовими та пухнастодубовими), а також
лучними й петрофільними степовими на яйлах.
Дослідження авіфауни тривало протягом 2011–2014 рр. у зимовий період у рамках Міжнародного проекту «Population of woodpigeon (Columba
palumbus L.) in Ukraine (numbers, breeding success, winter grounds)» за сприяння організації «Federación de Caza de Euskadi» (Іспанія). Вони охопили
територію південних схилів гірського масиву Демерджі (від Ангарського
перевалу до р. Алака на висоті 600–1000 м н. р. м.) та їх околиці.
Протягом періоду проведення досліджень нами виявлено 8 раритетних видів птахів, які занесені до Червоної книги України [7]. Вони належать до 2 рядів (Соколоподібні (Falconiformes) і Голубоподібні (Columbiformes)) та 3 родин (Яструбові (Accipitridae), Соколові (Falconidae) і Голубові (Columbidae)).
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Лунь польовий (Circus cyaneus (L.)). За літературними даними [1; 4] –
масовий зимуючий вид у регіоні. Він кожного року відмічався нами в околицях масиву.
Канюк степовий (Buteo rufinus (Cretzschm.)). На початку 1980-х рр. вид
характеризувався як зимуючий або зимуючий залітний [5]. Але з 1997 р. він зустрічається протягом усього року фактично по всій території АР Крим [1; 3].
Цей вид регулярно нами відмічався як в околицях, так і на території самого
масиву.
Могильник (Aquila heliaca Sav.). Зустрічається на зимівлі лише у Криму, більшою мірою в передгір’ї, рідше в гірській та лісовій частині півострова [1]. Чисельність виду, за оцінками В. В. Вєтрова [2], в середині 1990-х рр.
складала 5–7 пар. Нами могильник на досліджуваній території відмічений
лише один раз у 2014 р.
Гриф чорний (Aegypius monachus (L.)). Осілий вид у гірсько-лісових
частинах Криму і кочовий у степових районах [4; 7]. Нами відмічений лише
одного разу у 2013 р. в кількості 2 особин.
Сип білоголовий (Gyps fulvus (Habl.)). Так само, як і гриф чорний, цей
вид є осілим у гірсько-лісових частинах Криму і кочовим у степових районах [4; 7]. Нами виявлений лише один раз у 2014 р. Було зафіксовано 2 особини в південній частині гірського масиву; можливе гніздування.
Сапсан (Falco peregrinus Tunst.). У Криму осілим є кавказький підвид
F. p. brookei Sharpe, на прольоті та зимівлі зустрічаються номінативний F. p. peregrinus Tunst. і тундровий F. p. calidus Lath. підвиди [1; 4]. Сапсан відзначався нами регулярно кожного року під час полювань.
Балобан (F. cherrug J. E. Gray). Враховуючи багаторічні зустрічі в місцях регулярних гніздувань, балобани на досліджуваній території є осілими.
Взимку, під час екстремальних умов, велика кількість птахів відкочовує за
межі регіону [1]. Цей вид за період проведення досліджень нами був відзначений тричі, у 2012 та 2013 рр.
Голуб-синяк (Columba oenas L.). Гніздовий, перелітний, зимуючий вид
для даної території. Регулярно був відмічений нами в зимовий період. Найчисельніші зграї спостерігали у 2014 р.
Встановлення місцезростань рідкісних видів рослин проведено нами
протягом 2010–2013 рр. з березня по червень. Загалом було виявлено
15 видів вищих судинних рослин, які занесені до Червоної книги України [6].
Підсніжник складчастий (Galanthus plicatus M. Bieb.) у значній кількості трапляється у старих букових лісах на висоті 600–900 м н. р. м.
Крокус кримський (Crocus tauricus (Trautv.) Puring) досить часто зустрічається на відкритих ділянках та узліссях на висоті більше 900 м н. р. м.
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Крокус вузьколистий (C. angustifolius Weston) зустрічається в пухнасто-дубових рідколіссях та на узліссях, остепнених дялінках.
Сон кримський (Pulsatilla taurica Juz.) трапляється у високогірній частині, на яйлах, спорадично.
Анакамптис пірамідальний (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.). Знайдено один генеративний екземляр на узліссі, на південному схилі г. Пахкал-Кая.
Зозулині сльози (Listera ovata (L.) R. Br.) трапляються поодинокими генеративними екземплярами вздовж струмків і річок, у листяних лісах.
Стевеніела сатиріовидна (Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter). Виявлено кілька генеративних екземплярів біля р. Демерджі.
Булатка великоквіткова (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce).
Знайдено одне місцезростання (3 генеративні екземпляри) в буковому лісі
біля р. Демерджі.
Булатка довголиста (C. longifolia (L.) Fritsch). Зустрічається поодиноко в листяних лісах і на узліссях.
Зозулинець римський (Dactylorhiza romana (Seb. et Mauri) Soo). Знайдена одна популяція чисельністю 30–40 генеративних екзмеплярів у старому буковому лісі біля г. Базарбай.
Зозулинець прикрашений (Anacamptis picta (Loisel.) R. M. Bateman).
Спорадично трапляється на узліссях та в пухнастодубових рідколіссях групами по 10–20 екземплярів.
Зозулинець чоловічий (Orchis mascula (L.) L.). Поодинокі екземпляри
виявляли в букових і дубових лісах.
Любка дволиста (Platanthera bifolia (L.) Rich.). Зустрічається спорадично в букових лісах.
Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.) зрідка трапляється по
всій території.
Асфоделіна жовта (Asphodeline lutea (L.) Rchb.) у великій кількості
зростає на узліссях та степових ділянках.
Отже, в межах південних схилів гірського масиву Демерджі та його околиць протягом 2010–2014 рр. нами було відмічено 8 видів птахів і 15 видів
вищих судинних рослин, які занесені до Червоної книги України [6; 7].
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ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ЯК ГАРАНТІЯ ДІЄВОСТІ
ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
Заповідні об’єкти України є унікальною часткою природних ресурсів
держави, безцінною спадщиною, яку нам належить передати неушкодженою наступним поколінням українців. Разом з тим вони служать резерватом
для збереження біотичного та ландшафтного різноманіття нашої природи.
Гарантією збереження унікальних і типових природних ландшафтів є створення репрезентативної системи природно-заповідного фонду (ПЗФ) як базового елементу екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку регіону. Важливим аспектом при цьому є розробка і впровадження
природоохоронних заходів, що охоплюють режими охорони, порядок використання та контролю природоохоронних територій, рекреаційну, наукову,
освітньо-виховну, інші види діяльності в межах ПЗФ. Стаття 8 Закону України «Про природно-заповідний фонд» (Відомості ВРУ від 16.06.1992 р.,
№ 2556-XII) визначає основні засоби збереження територій та об’єктів,
зокрема, через встановлення заповідного режиму; організацію моніторингу;
проведення комплексних досліджень; додержання вимог охорони під час
здійснення господарської діяльності та природокористування; встановлення
відповідальності за порушення режиму охорони та використання тощо. Відповідно до цього документу, визначені основні напрями природоохоронної
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діяльності (Постанова КМУ «Про затвердження переліку…» від 17.09.1996 р.,
№ 1147): проектування системи моніторингу, проведення науково-дослідних робіт; пропаганда природоохоронних знань, створення експозицій;
створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих видів; створення
центрів і банків генетичного матеріалу видів, які знаходяться під загрозою
зникнення; створення екологічних фондів при природно-заповідних об’єктах; здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів
на заповідних територіях. Ці напрями здійснюються через активні й пасивні
заходи природоохоронної діяльності. Активні методи охорони генофонду
полягають у проведенні необхідних заходів відтворення та реабілітації регресуючих і елімінованих популяцій у природних умовах (сприяння природному поновленню, оптимізація умов зростання, реконструкція, репатріація)
та в умовах культури (інтродукція й культивування). Запобіжні – передбачають шляхи збереження вже існуючих локалітетів раритетних видів (виховна і роз’яснювальна робота, публікації, моніторинг, раціональне природокористування, охоронні території).
Проте, впровадження будь-яких заходів не буде дієвим без високого рівня екологічної культури, яка не є показником рівня освіти або фахової підготовки людини, а являє собою її внутрішню філософію життєдіяльності,
розуміння довкілля та власного місця в ньому. Будь-які форми контролю
будуть недостатніми, якщо в людини відсутні основи екологічної етики.
Екологічна етика, звісно, формується системою навчання і виховання, але
багато в чому вона залежить і від власної світоглядної парадигми людини. Її
суть можна висловити кількома етичними нормативами (принципами), які
належить виконувати людині в межах природного ландшафту. Перший
принцип Зберегти ландшафт, яким він був, і не залишати власного сліду в
ньому – основний. Для його виконання потрібно лише не залишати по собі
всіляких написів (на деревах, каменях, пнях) і не намагатися створювати
нових стежок, вогнищ, стоянок тощо. Якщо ж останні доводиться розкладати, то після потреби в них належить максимально знищити сліди їх перебування. Другий принцип називають Знай ландшафт. Знати – значить усвідомити суть його існування, роль кожного складника в ньому: рослини,
живої істоти, води, ґрунту тощо. Подібні знання закріплюються лише від
безпосереднього практичного досвіду. Це не лише поняття про об’єкт перебування, а й уміння користуватися його ресурсами (знання їстівних та цілющих, отруйних і небезпечних рослин, грибів і тварин, вміння орієнтуватися,
передбачати наперед погоду тощо). Третій принцип (найбільш актуальний і
сьогоденний): Не смітити. Це значить не забруднювати природне середовище відходами рекреаційної діяльності. Як же чинити зі сміттям, яке, безперечно, створюється у процесі перебування? Найкращим способом є варі-
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ант: що привіз, те і забери. Коли ж вивезення сміття не є можливим або
зручним, його краще знищити на місці. Четвертий принцип: Не брати.
Йдеться про максимальну недоторканість біоти та природних матеріалів. У
першу чергу, це стосується рідкісних видів рослин і тварин, які охороняються законом. Чимало цих видів різняться декоративними квітками,
особливими формами, тварини – виглядом і поведінкою. Це стосується не
лише рідкісних видів, вилучення яких із природного середовища є браконьєрством і тягне за собою штрафні санкції, але і звичайних мешканців:
їжаків, ящірок, яскравих метеликів. У більшості випадків узяті з лісу тварини приречені на загибель, оскільки в урбанізованому середовищі нові
господарі не можуть і не хочуть тривалий час опікуватися ними. Альтернативою могла би стати фотозйомка. П’ятий принцип: Не рвати, не ламати, не трощити. Він спрямований на найбільш дикі прояви людської діяльності. Це форми варварського ставлення до довкілля. Іноді воно приховане
за зовнішньою, наче б то, любов’ю до природи. Людина «любить» гарні
квіти і рве їх у лісі або на галявині. У більшості випадків, вона викине їх
геть протягом ближчої години, коли квітки зів’януть і стануть зайвими. Так
само вона зламає (уріже, зрубає) тростину або вудлище, гілку із плодами
або шишками. А ще вона може розпочати «війну» з лісовими мурашками і
розтрощити збудований ними мурашник. Подібні дикунства є злом нашого
суспільства, і всі природоохоронні заходи повинні бути спрямовані на
викорінення вседозволеності в душах етично диких рекреантів. Шостий
принцип Не нищити досить близький до попереднього. Він проявляється
тоді, коли людина вважає знищення рослини (тварини, гриба) корисним з
погляду на її (його) шкідливість (отруйність, небезпеку). Насправді це зовсім не так. По-перше, навіть отруйні види є важливими. Відомо, що більшість отруйних видів належить до категорії лікарських, а це вже свідчить
на їх користь. А ще, значна кількість отруйних і небезпечних видів при
більш близькому знайомстві можуть виявитися зовсім не такими. Сьомий
принцип Не шуміти. Він особливо важливий у період гніздування птахів,
тобто навесні. Тоді, сприймаючи галасування за ознаку небезпеки, птахи
можуть кидати гнізда, звірі – відводити виводки в безпечні місця, риба –
залишати нерестилища й облюбовані ділянки водойм. Галасування є небезпечним шумовим забрудненням. Окрім іншого, воно шкодить і рекреантам
(втрачають можливість бачити і чути красу природи, її звуки й барви).
Восьмий принцип Не спричинити надзвичайної ситуації. Ось чому так важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Рекреації можуть спричинитися й до інших катастроф, як-от: обвал схилу, підтоплення довкілля,
автомобільні аварії, вивалювання дерев і падіння важких гілок на людей,
кульові ураження, падіння з висоти, утоплення – хіба мало небезпек вини-
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кає у процесі дикого та неконтрольованого користування? Дев’ятий принцип: Зупини порушника. Його суть у тому, щоб не лише не шкодити, але і не
дати це робити іншому. Адже порушення можуть проявитися як наслідок
різних причин: необізнаності, безконтрольності, низького етичного рівня
рекреантів і як свідоме порушення екологічних правил. Необізнаність, у
більшості випадків, є основною причиною порушень екологічної етики.
Вона притаманна молоді, яка ще не має достатнього рівня знань і належного життєвого досвіду. Тут приклад старших надзвичайно важливий. Він
може привернути на правильний шлях молоде покоління, яке готове чинити
правильно, якщо хтось покаже йому належні екологічні навички. Десятий
принцип Допомогти ландшафту можна назвати найвищим проявом екологічної етики в користуванні природними ресурсами. Його суть проявляється
в діях рекреантів, спрямованих на оптимізацію природного середовища.
Таких дій може бути безліч. Тут і прибирання сміття, і посадка дерев, і огородження мурашників, і турботи про поранену тварину або її посиротіле потомство, й окультурення лісового джерела, і ліквідація джерела пожежі тощо.
Низький етичний рівень населення – справжнє лихо сьогодення. Тому
державі належить приділяти більше уваги формуванню екологічної етики у
процесі навчання, а також сприяти діяльності громадських екологічних
організацій, які сьогодні виступають саме з такою програмою.
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ЩОДО БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ
Біотичне різноманіття є одним з найважливіших природних ресурсів
планети. Навіть більше – це світове, а в межах кожної країни її національне надбання, яке визначає (у складі ландшафту) не тільки менталітет, але
й існування етнічної нації. Жива природа – це дзеркало, в якому кожна нація бачить своє відображення.
У світі зараз під безпосередньою загрозою вимирання перебувають 11 %
із 8615 видів птахів, 25 % із 4355 видів ссавців. За всю історію людства
вже вимерло 150 видів і підвидів птахів, 110 видів ссавців [1]. В Європі за
останні 65 років зникло 73 види тварин і кілька сотень представників рослинного світу.
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Біота України налічує більше 70 тис. видів. Флора налічує більше 25
тис. (5100 видів судинних рослин), а фауна – майже 45 тис. видів (більше 35
тис. видів комах). Загалом, біорізноманіття України складає 35 % від біорізноманіття Європи. Однак, до третього видання Червоної книги України
(2009 р.) вже занесено 826 видів рослин і 542 види тварин.
За зайнятою площею з усіх відносно збережених в Україні природних
екосистем переважає біорізноманіття лісів (15,6 %). За видовим різноманіттям більше видів зростає у степах (близько 2000, що становить 40 % флори країни). Утричі менше видів на луках і болотах і ще менше їх у складі
водної, прибережно-водної, галофільної рослинності. За кількістю ендемічних видів переважають степи, а за кількістю реліктових – ліси і болота [6].
Степова природна зона в контексті глобальних змін планети, зокрема
клімату, сьогодні корінним чином трансформована. За останні 20 років середня річна температура зросла на 1,7 °С. Намітився природний процес всихання степу, перетворення його в напівпустелю. За останні десятиліття відбулося зміщення ландшафтних зон (унаслідок потепління) на північ на 100–
150 км (так званий «наступ степу на ліс»). В екологічному відношенні (за
корінною рослинністю) різнотравно-типчаково-ковиловий (справжній) і
типчаково-ковиловий степ стає сухим (полиново-злаковим) [5].
В Україні з усіх типів ландшафтів у найбільш загрозливому стані знаходиться саме степовий біом. Як природна зона степ складає 25019,9 тис. га,
або 41,5 % території країни. З цієї площі на орні землі припадає 15555,2 тис. га.
Загалом, на ріллю перетворено 62,2 % степової зони [4]. Розораність земель
степової зони України перевищує 80 %, а в окремих областях (Дніпропетровська, Кіровоградська) вона становить 91 % (середній показник по Україні сягає 56–57 %). Перетворення степових природних ландшафтів в агроландшафти в основному було завершено ще в 60-х рр. ХХ ст.
Справжнього, повноцінного степу залишилося менше відсотка! території України. Головною причиною такого фатального знищення природної
екосистеми, як не парадоксально, стала перш за все господарська цінність
степу для людей. З найдавніших часів степові ландшафти забезпечували
найважливіші життєві потреби людини.
У доагрикультурний період степи займали більше 30 % території сучасної України [2]. Рослинний покрив її степового півдня становив собою складну мозаїку фітоценозів. Плакорні ділянки були зайняті ксерофітними та
мезоксерофітними трав’янистими, трав’яно-чагарниковими й чагарниковими угрупованнями. У балках і долинах річок зростали широколистяні ліси.
Зараз ландшафт Степу зберігається на територіях природно-заповідного
фонду (практично в кількох степових заповідниках і національних природних парках) на площі 27730,07 га [3; 4]. Саме заповідні степи відзначаються

299

Охорона природи

найбільшим багатством генетичного, видового й, особливо, екосистемного
різноманіття. Інформація про стан і площу степових екосистем, розташованих поза межами заповідних територій, залишається неповною.
У Степу зростають близько 2000 видів рослин, що становить 40 % флори України. З них 103 занесені до Червоної книги України і 52 – до Європейського Червоного списку. Тваринний світ Степу внаслідок антропогенного
пресу зазнав значно більших змін, ніж рослинний. Повністю зникли великі
копитні тварини (тури, тарпани, сайгаки). До Червоної книги України занесені 193 види рідкісних і зникаючих видів степових тварин [6].
Загальна тенденція наростання темпів прямого антропогенного знищення степових ландшафтів свідчить про потенційну загрозу повного зникнення степу як біому і заміщення його агроугрупованнями [7]. Водночас, від
інших біомів України наші степи відрізняються найбільшим багатством
біорізноманіття, найвищою часткою ендемізму.
Відтак, відносно можливе відновлення степового біорізноманіття для
України особливо важливе. Порівняно з біорізноманіттям лісів, лук і боліт
воно зазнало особливо нищівного впливу. Навіть на заповідних територіях,
створених за останні десятиліття, існують ділянки з у тій чи іншій мірі порушеними землями.
Особливе місце у вирішенні зазначеної проблеми в Україні займають
Закон України «Про загальнодержавну програму формування національної
екологічної мережі України на 2000–2015 рр.» та постанова Кабінету Міністрів України «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України». На жаль, ряд положень цих документів на сьогодні залишаються невиконаними. Зокрема, замість запланованих від загальної площі України 10,4 %
заповідних територій у 2015 р., ми майже за рік до виконання вище зазначеної програми маємо трохи більше половини. Немає й досі Законів «Про
біорізноманіття», «Про луки», «Про біоресурси» тощо.
Також в Україні вже давно гострою є проблема розробки і прийняття
нормативно-правового документа, який би на законодавчому рівні регулював відносини, пов’язані зі збереженням, використанням і, загалом,
функціонуванням Степу як цілісної природної та природно-антропогенної
екосистеми. Таким документом може стати, наприклад, Степовий кодекс
України.
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ШТУЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ЯК
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
НАКОПИЧЕННЯ КОРИСНОЇ ЕНТОМОФАУНИ
АГРОЦЕНОЗІВ ЯГІДНИКІВ
Сучасні інтенсивні аграрні технології, незважаючи на їх очевидну продуктивність, супроводжуються низкою негативних наслідків і характеризуються як антиекологічні, що призводить до масового знищення багатьох
видів паразитичних і хижих комах та природних популяцій запилювачів. По
суті, не враховується такий важливий природний механізм, як діяльність
зоофагів. У природних популяціях це єдиний механізм, що реалізує принцип негативного зворотнього зв’язку в термодинамічно відкритих системах.
Сучасні промислові, а також частково фермерські господарства, які
займаються вирощуванням ягідної продукції, в технологіях захисту використовують ряд хімічних гормональних пестицидів і різноманітних біостимуляторів синтетичного походження. Більшу частину цих препаратів і сполук внесено до Державного реєстру України. Стратегія захисту рослин у
третьому тисячолітті ґрунтується переважно на екологічній основі, такою
вона повинна бути і в Україні.
Трофічно з насадженнями ягідників пов’язано понад 130 видів шкідливих комах і кліщів, які завдають значних збитків урожаю та його якості.
Особливо небезпечною є група фітофагів, які живляться репродуктивними
органами. Серед них у різних регіонах України домінують такі фітофаги, як
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група пильщиків, понад 10 видів листокруток, вогнівки, смородинова брунькова міль. Не менш небезпечними є група всерединостеблових видів
(смородинова і малинна склівки, смородинова златка, червиця в’їдлива) та
комплекс сисних фітофагів (попелиці, щитівки, рослинноживильні кліщі),
які за умов масового поширення знижують урожай на 50–65 %.
За останні роки неодноразово робилися спроби локального використання окремих елементів біологічного захисту, пов’язаних з переважним використанням мікробіологічних препаратів бактеріального походження. Літературні джерела та наші дослідження дозволили ідентифікувати й дослідити життєві стратегії домінуючих зоофагів ягідників. Загальний їх фонд
для умов Лісостепу та Полісся перевищує 200 найменувань. Це переважно
хижі членистоногі: галиці, сирфіди, кокцинелліди, клопи та кліщі, а також
група паразитичних комах, переважно з рядів перетинчастокрилих і двокрилих.
Літературні джерела та власні дослідження показали значний потенціал
поширення зоофагів, екологічної валентності та трофічної активності впродовж усього вегетаційного періоду. Їх максимальна чисельність й активність, а отже і господарська ефективність спостерігається тільки за умов,
що виключають використання хімічних пестицидів вже на початку вегетаційного періоду. Експериментально встановлено, що максимальна чисельність зоофагів спостерігається тільки за умов вирощування ягідних культур
у системі агроландшафту. Останній є, як показали наші дослідження, своєрідним екологічним каркасом агроценозів, де відбувається масове накопичення, збереження та розселення усього видового різноманіття паразитів і
хижаків. В якості своєрідного консорту виступає група чагарникових та
трав’янистих рослин, переважно нектароносів, серед яких домінують види з
відкритими нектарниками (всі види конюшини), а також група ефіроолійних культур (петрушка, морква, кмін, коріандр), які характеризуються вираженими атрактивними властивостями по відношенню до імаго ентомофагів.
На прикладі ягідних культур (види смородини, аґрус, малина) нами
запропоновані прийоми у складі технологій штучного конструювання цих
агроценозів з максимальним насиченням зони прилеглих територій чагарниковими та трав’янистими рослинами. Видовий склад рослин-консортів
формували з урахуванням принципу альфа-різноманіття на регіональній
основі. Встановлено, що максимальний рівень самоорганізації й саморегуляції агроценозу у складі агроландщафтів спостерігається за наявності від
20 і більше видів консортних рослин з вираженою атрактивною функцію по
відношенню як до фітофагів, так і до «нейтральних» видів, переважно совок
і вогнівок. Це необхідна трофічна база для природних популяцій паразитів і
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хижаків. Більше того, встановлена чітка добова, рухова та трофічна активність популяцій ентомофагів з вираженою міграційною активністю в агроценози для пошуку й зараження яєць, гусениць, личинок і лялечок фітофагів з наступною рееміграцією на консортні рослини для живлення вуглеводневою їжею та спарювання.
Була встановлена наявність 4–5 виражених трофічних рівнів у ланцюгах
живлення в системі зоофаг-фітофаг, при цьому, як правило, домінували види, які підлягають К-відбору на вісі r-і К-континууму. Це стосується практично всіх хижаків: кокцинеллід, сирфід, хижих клопів, ктирів, а також паразитичних комах з родин Braconidae, Ichneumonidae, Chalcidoidea.
Такі прийоми забезпечують захист ягідників від комплексу сисних фітофагів, а також, частково і філлофагів.
У той же час, життєві стратегії всерединостеблових фітофагів забезпечують їм високий рівень життєздатності та шкідливості, оскільки в цих видів відсутні високоспеціалізовані ентомофаги. Фактично ці фітофаги регламентують не тільки величину валового врожаю, але і його якість. Цей комплекс шкідників утримували на допороговому рівні шляхом використання
окремих технологічних прийомів, що передбачали розселення в агроценози
лабораторних культур ентомофагів (види роду трихограма, габробракона,
дібрахіса). Проводили також розселення в агроценози природних популяцій
хижаків (кліщ аністіс, щипавка звичайна) для обмеження чисельності фітофагів у тому числі і склівок.
Така структура агроценозів практично виключала використання хімічних інсектицидів як елементу оперативного стримування шкідливості фітофагів. Суттєвим елементом конструювання агроценозів було утримання
міжрядь тільки в режимі штучного залуження. Для цього використовували
козлятник східний. Завдяки цьому прийому спостерігався процес оптимізації ґрунтової мезофауни з домінуванням хижих турунів та стафілінід.
Останні ефективно контролювали чисельність фітофагів ягідників, чий онтогенез пов’язаний із ґрунтом (агрусова вогнівка, пильщики, смородинова
брунькова міль, галиці). Залуження сприяло створенню також специфічного
мікроклімату в агроценозах однаково сприятливого як для рослин, так і для
ентомофагів, що повністю виключало фактор водної й вітрової ерозії та
було вирішальним у формуванні чисельних і сталих популяцій дощових
червів. Чисельність останніх коливалась у межах 7,4–12,6 м2. Екологічна
роль дощових червів полягала в утилізації листкового опаду, який був, в
основному, уражений грибними фітопатогенами впродовж літнього та осіннього періоду.
Таким чином, фактично вперше, сформульована узагальнена концепція
штучного конструювання екологічно містких агроценозів, якими є ягідни-
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ки, що забезпечує максимальне насичення агроценозів у складі агроландшафту комплексом членистоногих, серед яких домінують зоофаги. Популяції фітофагів є необхідною живильною сировиною, яка підтримуватиме
чисельність ентомофагів, біоценотичну роль яких забезпечувала впродовж
вегетації співвідношення ентомофаг-фітофаг на рівні 1 : 10, 1 : 15. Фактично агроценози ягідників функціонували в режимі саморегуляції, що сприяло
отриманню запрограмованого валового урожаю та його якості.
Окремі елементи технологій конструювання агроценозів ягідників оригінальні, не мають аналогів і захищені масивом патентів України, Росії та
Казахстану.
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ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АКВАТОРІЙ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ХОТИНСЬКИЙ»
Національний природний парк «Хотинський» є одним із найбільш молодих об’єктів природно-заповідного фонду України. Маючи значний досвід
гідроекологічних досліджень [2; 3; 6; 8; 9; та ін.] на деяких заповідних територіях (Дунайський біосферний заповідник – із 1977 р., Шацький національний природний парк – із 1990 р., Національний природний парк «Прип’ятьСтохід» – із 2000 р. й інші), а також досліджень гідроекосистеми Дністра в
межах України [1; 4; 5; 7; 8; 10], у цьому повідомленні викладаємо своє бачення гідроекологічного моніторингу акваторій НПП «Хотинський». Відомо, що водне плесо парку займає 5662,0 га, або 59,8 % площі заповідного
об’єкта. Значна частина Дністровського водосховища входить до акваторії
парку: довжина – до 150 км, площа – 150 км2.
В умовах зростаючого антропогенного впливу на гідроекосистеми необхідним стає комплексне гідроекологічне дослідження водних екосистем
різного типу. Особливо це важливо для територій і акваторій природнозаповідного фонду, оскільки на них безпосередньо не розміщуються підприємства. Для НПП «Хотинський» такі комплексні дослідження дуже
актуальні у зв’язку з постійними загрозами пошкодження чи прориву захис-
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них дамб на відстійниках Стебниківського калійного комбінату (Львівська
область); катастрофу 1983 р. ми памятаємо і зараз [4; 5; 7].
Підкреслюємо і наголошуємо необхідність саме комплексного гідроекологічного дослідження акваторій Дністровського водосховища в межах
НПП «Хотинський». Цей комплекс включає проведення низки наступних
робіт: гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні, еколого-токсикологічні,
радіоекологічні, іхтіологічні та визначення якості води.
Гідрологічні дослідження: рівні, температурний режим, світловий режим, прозорість, вплив повеней і т. д.
Гідрохімічні дослідження: основні йони, склад газів, рН, ПО, БО і т. д.
Гідробіологічні дослідження: бактеріоплакнктон, фітопланктон і первинна продукція, зоопланктон, зообентос, макрофіти.
Еколого-токсикологічні дослідження: забруднювальні речовини (важкі
метали, хлорорганічні та фосфорорганічні пестициди, нафтопродукти, поверхнево-активні речовини, феноли) у воді та донних відкладах. Важкі метали й пестициди в рибі та макробезхребетних.
Радіоекологічні дослідження: вивчення концентрації та вмісту стронцію-90 і цезію-137 в абіотичних (вода, донні відклади) та біотичних компонентах гідроекосистеми заповідних акваторій Дністровського водосховища
та приток у межах парку.
Іхтіологічні дослідження: встановлення видового складу риб і їх кормової бази; виявлення видів-моніторів.
Біотестування якості води.
Таким чином, на основі запропонованого комплексного гідроекологічного дослідження акваторій Дністровського водосховища в межах НПП «Хотинський» будуть закладені основи подальшого моніторингу і визначені
його станції та необхідні об’єми робіт. У процесі виконання можливе розширення й поглиблення досліджень у потрібних для парку напрямках і ділянках.
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МОНІТОРИНГ ЛІСІВ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ В МЕЖАХ ВОДНО-БОЛОТНИХ
УГІДЬ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
за № 147-р «Про погодження щодо надання водно-болотним угіддям
міжнародного статусу» до відповідного списку внесено два угіддя,
розташовані на території Карпатського національного природного парку:
• басейн верхів’я Прута – унікальна природна геосистема (4935, 44 га);
• верхів’я р. Погорілець (Ліва Шибенка – Чорний Черемош – Прут – Дунай) (1624,55 га).
На даний час паспорти угідь подані на затвердження до секретаріату
Рамсарської конвенції.
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Угіддя басейну верхів’я Прута розташоване на північно-східних схилах
Чорногори в межах висот 920–2061 м н. р. м. Геологічна структура визначається розташуванням на межі центральної синклінальної та внутрішньої
антиклінальної зон Карпат, розвитком осадових утворень флішових формацій, які відклалися, починаючи від верхньої крейди до олігоцену включно. Рельєф – яскраво виражені льодовикові форми (морени, кари, цирки).
Середня температура повітря в липні – +12,7 °С, в січні – –12,1 °С.
За геоботанічним районуванням ця територія належить до Східнокарпатської гірської підпровінції Центральноєвропейської провінції Європейської широколистяної області.
Моніторинг лісів був розпочатий у 1991 р. На даний час виокремлено
п’ять стаціонарних ділянок (постійних пробних площ (ППП)). Основними
напрямками досліджень є вивчення таксаційної будови, ходу росту, продуктивності та природного поновлення, вивчення динаміки лісівничо-таксаційних показників деревостанів (лісів) та оцінка стійкості деревостанів
(лісів). Об’єми отриманої інформації періодично вносяться в комп’ютерну
базу даних у середовищі «Microsoft Excel». Опрацювання результатів досліджень проводяться відповідно до вимог лісової таксації та математичної
статистики.
Значну частину території цього водно-болотного угіддя займають чисті
смерекові ліси. У типологічній структурі цих лісів переважає волога чиста
сусмеречина.
На прикладі досліджень на ППП № 38 (Говерлянське природоохоронне
науково-дослідне відділення (ПНДВ), кв. 19, вид. 45) наводимо характеристику цих лісів. Вертикальна структура різновікова. Амплітуда коливань
віку дерев складає близько 150 років (20–170). Деревостан зберігає чітку
тенденцію до збільшення основних таксаційних показників за рахунок дерев смереки І ярусу. Основна кількість дерев І ярусу зосереджена у ступені
40–68 (окреме дерево має 80,0 см у діаметрі). Основна кількість дерев ІІ
ярусу смереки зосереджена у ступені 28–36. Цей деревостан є складним за
формою деревного намету, оскільки сформований двома основними поколіннями деревного намету: І ярус займають дерева смереки висотою 29,5–
31,5 м (окремі дерева); ІІ ярус займають дерева смереки висотою 25,5–26,5 м.
Високі показники середніх висот деревостану вказують на те, що дана вертикальна наметова структура збережена досить добре. Повнота – 0,8. Склад
деревостану: І ярус – 10См, ІІ ярус – 10См. Деревостан високої продуктивності (при повноті 1,0 – 865,71 м3/га, при повноті 0,8 – 606,0 м3/га). Середній приріст деревостану І ярусу становить 7,4 м3/га, ІІ ярусу – 5,7 м3/га.
Деревостан є досить стійким завдяки високим лісівничо-таксаційним показникам та доброму росту у висоту. Життєві позиції смереки, як типоутворю-
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ючої породи, залишаються дуже високими у зв’язку з її перевагою у ІІ ярусі
деревостану та відмінному росту у висоту. Процес відновлення і формування молодого покоління деревостану ІІІ ярусу проходить дуже добре за
рахунок домінування смереки. Стійкість лісів висока.
Близько 55 % лісів цієї території складають особливо цінні природні
екосистеми – старовікові ліси та праліси (774,3 га), в т. ч. 3,3 га – смереково-буково-ялицеві, 277,5 га – буково-ялицево-смерекові, 11,9 га – ялицево-смерекові та 481,6 га – чисті смерекові. Найбільший суцільний масив
чистих смерекових пралісів займає площу 228,5 га. Також тут знаходяться
ще три окремі добре збережені масиви унікальних чистих смерекових
пралісів (72,9, 40,8 і 29,4 га).
Перші ознаки погіршення екологічного стану лісів тут були зафіксовані у 2007 р. на правому березі потоку Кукол. Тоді буревійним вітром
був повністю зруйнований деревостан на площі 4,8 га.
Також у 2008 р. тут вперше було зафіксовано всихання деревостанів на
площі 3,4 га на лівому березі потоку Цибульник. Згодом (недалеко) був
уражений «куртинним всиханням» деревостан площею 1,8 га на дуже крутому схилі правого берега р. Прут. Процеси всихання тут прогресували
протягом п’яти років, після чого повністю припинилися, причому без
будь-якого лісогосподарського втручання. Екологічні стихійні лиха (вітровали, буреломи), спричинені штормовими вітрами за несвоєчасного
розроблення поламаної деревини, призвели до закономірних природних
вогнищ розвитку ентомошкідників. Відведення чи розробка лісосік на
деяких ділянках була неможлива, оскільки вони знаходяться в заповідній
зоні або на дуже крутих схилах.
Угіддя басейну верхів’я р. Погорілець розташоване на південно-східних схилах Чорногори на висотах від 920 до 2022 м н. р. м. Геологічна
структура визначається розташуванням на межі центральної синклінальної та внутрішньої антиклінальної зон Карпат, розвитком осадових утворень флішових формацій, які відклалися, починаючи від верхньої крейди
до олігоцену включно. За геоморфологічним районуванням територія знаходиться в районі середньовисотних хребтів і гірських груп Чорногірської
області Карпатської країни. Рельєф – яскраво виражені льодовикові
форми (морени, кари, цирки). Середня температура повітря в липні –
+13,9 °С, в січні – –10,9 °С.
За біогеографічною характеристикою територія належить до Альпійського біогеографічного регіону на карті Смарагдової мережі Європи. За
геоботанічним районуванням належить до Східнокарпатської гірської
підпровінції Центральноєвропейської провінції Європейської широколистяної області.
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Моніторинг лісів був розпочатий у 1992 р. На даний час є чотири
стаціонарні ділянки (ППП). Основними напрямками досліджень є вивчення таксаційної будови, ходу росту, продуктивності та природного
поновлення, вивчення динаміки лісівничо-таксаційних показників деревостанів (лісів) та оцінка стійкості деревостанів (лісів). Об’єми отриманої
інформації періодично вносяться в комп’ютерну базу даних у середовищі
«Microsoft Excel». Опрацювання результатів досліджень проводяться відповідно до вимог лісової таксації та математичної статистики.
Значну частину території цього водно-болотного угіддя займають
чисті смерекові ліси. У типологічній структурі цих лісів переважає волога
чиста сусмеречина.
На прикладі досліджень на ППП № 49 (Високогірне ПНДВ, кв. 7,
вид. 37) наводимо характеристику цих лісів. Вертикальна структура
різновікова. Амплітуда коливань віку дерев складає близько 40 років (80–
120). У складі підліску присутні поодинокі екземпляри шипшини травневої, що є характерною ознакою для цих лісів. Деревостан одноярусний
високопродуктивний, зберігає чітку тенденцію до збільшення основних
таксаційних показників. Основна кількість дерев смереки зосереджена у
ступені 32–52. Середня висота дерев – 28,3–30,5 м. Повнодеревність стовбурів відносно висока. За даними останніх спостережень зафіксовано
зменшення повноти з 0,8 до 0,7 за рахунок відпаду крупномірних сухостійних дерев. Склад деревостану – 10См. Загальна продуктивність при
повноті 0,8 – 701,1 м3/га, при повноті 1,0 – 876,2 м3/га. Середній приріст
деревостану тут становить 5,3 м3/га; поточний середньоперіодичний –
6,52 м3/га. Деревостан поступово втрачає стійкість, оскільки розладнаний
вітровальними крупномірними деревами.
Близько 15 % лісів цієї території становлять особливо цінні природні
екосистеми – чисті смерекові старовікові ліси та праліси (81,8 га).
Найбільший суцільний масив чистих смерекових пралісів займає площу 30,2 га.
Перші ознаки погіршення екологічного стану лісів тут були також зафіксовані у 2007 р. (вітровали, буреломи). Згодом пізніше також стали
помітні невеликі осередки суцільного всихання деревостанів.
Включення охарактеризованих водно-болотних угідь до міжнародного
переліку угідь Рамсарської конвенції підвищить статус національного
парку як природоохоронної території та буде сприяти збереженню і сталому використанню природних комплексів.
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Бугай Л. В.
Природний заповідник «Єланецький степ»
zapovidnik96@mail.ru

РАРИТЕТНИЙ ЦІЛИННИЙ СТЕП НА
ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ
Рослинність природного заповідника «Єланецький степ» багата й різноманітна. Вона в основному представлена різними варіантами справжніх
степів та їх кам’янистими різновидами. Крім того, тут присутні й лучностепові, лучні, лучно-болотні й оригінальні чагарниково-деревні комплекси.
Заповідник відображає ще одну важливу тенденцію – прагнення зберегти
залишки природних українських степів і знайти шляхи відновлення порушених степових екосистем. Про це свідчить і постанова Кабінету міністрів
України за № 439 від 12 травня 1997 р. «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України», де лучним та степовим ландшафтам приділяється окрема увага.
Основною рисою, яка надає особливої характеристики рослинному покриву ПЗ «Єланецький степ» за геоботанічним районуванням, є його пограничне розташування та перехідний характер від степів справжніх, барвистих, багаторізнотравних, до сухих, південних, бідно-різнотравних типчаково-ковилових. Риси справжніх степів дещо переважають у рослинному
покриві заповідника, а деякі ознаки сухого південного степу підсилені тут
тривалим і надмірним впливом антропогенних факторів. Тож територія
ПЗ «Єланецький степ» у геоботанічному відношенні помітно виділяється
серед інших заповідно-степових ділянок України низкою особливостей.
1. Більшість природних уцілілих решток степового біому заповідника
належить до балочних систем, внаслідок чого в ньому обмаль плакорних
площ. Ця особливість помітно впливає на характер інтеграційного процесу
заповідника в цілісну охоронну мережу всього регіону в майбутньому, а
також на конфігурацію і розміри демпферної зони навколо заповідника.
2. У заповідному комплексі присутня велика частка перелогів різного
віку, серед яких більше однієї третини площі складають молоді перелоги –
недавні лани та посіви культурних рослин, відчужені для відтворення природних степів з метою посилення репрезентативності плакорних місцезростань.
3. Значне поширення специфічних для Одеського флористичного району
петрофітних степів, переважно на відслоненнях та розсипах вапняків і лише
подекуди на дні балок – гранітів. Ця особливість дуже позитивно впливає
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на флористичну репрезентативність «Єланецького степу» в мережі природно-заповідних територій України.
4. Найбільш західне розташування ПЗ «Єланецький степ» по відношенню до існуючих в екологічній мережі України степових заповідників, яке
вперше пов’язується із Правобережжям. Ця особливість може даватися
взнаки лише на пізніх етапах демутації степових фітосистем та переходу їх
до саморозвитку за обмеженої консументної складової біоценозів в умовах
заповідання, оскільки зміщення в широтному напрямку на 2° західніше
відомого на Лівобережжі новоасканійського степу і на 8° найбільш східних
заповідних ділянок степової смуги (Стрільцівський і Провальський степи
Луганського природного заповідника) повинно помітно позначитися на
характеристиці континентальності місцезростань.
5. Розташування заповідника на межі кількох природно-географічних та
біогеографічних регіонів різного рівня. Це, безперечно, зумовлює широку
природно-зональну репрезентативність його природних комплексів, яка за
час демутації цілинних та реконструкції перелогових екосистем буде поліпшуватися.
Загалом флора «Єланецького степу» налічує 615 видів судинних рослин,
серед яких 49 созофітів. Серед них такі вузькоареальні види, як астрагал
білуватий (Astragalus albidus Waldst. et Kit.), астрагал український (A. ucrainicus M. Pop. et Klokov), дрік скіфський (Genista scythica Pacz.), громовик
довгощетинковий (Onosma macrochaetum Klok. et Dobrocz.), зіновать гранітна (Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm.), кипець короткий (Koeleria brevis Steven), ліщиця пагорбова (Gypsophila collina Steven ex Ser.), льон
лінійнолистий (Linumlinea rifolium (Lindem.) Jav.), юринея короткоголова
(Jurinea brachycephala Klok.), пустельниця головчаста (Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl), тюльпан бузький (Tulipa hypanica Klok. et Zoz.), шоломниця весняна (Scutellaria verna Besser) й інші. Більшість цих видів пов’язані зі степовими угрупованнями та кам’янистими відслоненнями.
Основною особливістю є раритетна флора заповідника. За даними досліджень, на території ПЗ «Єланецький степ» виявлено 25 видів судинних
рослин, занесених до Червоної книги України (ЧКУ), до Червоного списку
(ЧС) МСОП – 7, Європейського червоного списку (ЄЧС) – 8. Види з Додатку І до Бернської конвенції не відмічені. Це астрагал одеський (Astragalus odessanus Besser) – причорноморський ендемічний вид, зрідка трапляється на вапнякових схилах балок Орлова, Прусакова та Роза (ЧКУ); астрагал понтійський (A. ponticus Pall.) – зрідка трапляється на сухих, еродованих
схилах балок Орлова та Прусакова (ЧКУ); астрагал шерстистоквітковий
(Astragalus dasyanthus Pall.) – дуже рідко трапляється на степових схилах
балки Орлова (ЧКУ, ЄЧС, ЧС МСОП); брандушка різнобарвна (Bulboco-
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dium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.) – зрідка відмічена на території заповідника, зокрема росте на схилах балки Прусакова (ЧКУ); гвоздика ланцетна
(Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb.) – зрідка трапляється в петрофітностепових фітоценозах балки Орлова (ЧС МСОП, ЄЧС); горицвіт весняний
(Adonis vernalis L.) – спорадично росте на степових схилах балок заповідника (ЧКУ); горицвіт волзький (A. wolgensis Steven ex DC.) – популяції трапляються в балках Прусакова й Орлова (ЧКУ); й інші.
До складу мохоподібних заповідника та його околиць входять 46 видів
із 28 родів і 17 родин [1; 2]. З них 43 види належать до відділу Bryophyta і
лише 3 види представляють відділ Marchantiophyta. З рідкісних видів в околицях заповідника на засоленому ґрунті знайдено мох Physcomitrium arenicola Lazar., включений до Червоної книги європейських кріофітів. Ліхенобіота заповідника включає 166 видів лишайників і ліхенофільних грибів, що
належать до 66 родів, 23 родин, 8 порядків та групи anamorphic fungi [3; 4].
У заповіднику виявлено ряд рідкісних видів: епігейний лишайник Toninia
physaroides (Opis) Zahlbr. та епілітний Caloplaca erodens Тrеtіасh, Ріnnа et
Grube, а також ліхенофільні гриби – Intralichen baccisporus D. Hawsksw. et
M. S. Cole, Stigmidium glebаrum (Arnold) Hafellner та Zwackhiomyces calcaria
(Flagey) Hafelneret Nik. Hoffman. Ці види вперше наводяться для України.
На петрофітно-степових схилах заповідника трапляється занесений до Червоної книги України лишайник лептогій Шредера (Leptogium schraderi
(Ach.) Nyl.), а також рідкісний епігейний вид Caloplacarаe sаenen Bredk. У
заповіднику виявлено один вид грибів з Червоної книги України – зморшок
степовий (Morchella steppicola Zerova), який трапляється на степових ділянках балок Прусакова і Орлова.
Не менший інтерес являє і тваринний світ ПЗ «Єланецький степ». За попередніми даними досліджень, на його території та в найближчих околицях
мешкає приблизно 1500 видів безхребетних тварин, з них 158 видів є рідкісними або регіонально рідкісними і потребують охорони. Загальна кількість зареєстрованих хребетних тварин становить 153 види. З них 50 занесені до ЧКУ.
Таким чином, за складом рідкісних, ендемічних і «червонокнижних»
представників рослинного та тваринного світу, територія заповідника безумовно має велике наукове і природоохоронне значення. Однак, не менш
важливим є сприйняття її як частки зонального ландшафту Правобережжя
України, що у природному стані майже не зберігся. Важливо є й те, що
заповідник має гарні перспективи для розширення своєї території, оскільки
охоплює далеко не всі прилеглі степові ділянки, що збереглися. Крім того, в
ньому є всі умови для розвитку робіт з відновлення й акліматизації деяких
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рідкісних видів тварин та репатріації деяких степових видів рослин, які
були втрачені у процесі антропогенної трансформації довкілля.
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ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ
ЛАНДШАФТНОМУ ПАРКУ «НАДСЯНСЬКИЙ»
(МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВАТ БІОСФЕРИ
«СХІДНІ КАРПАТИ»)
Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Надсянський» площею 19428 га
був створений рішенням Львівської обласної ради в 1997 р. на території
Турківського району Львівської області з метою збереження природних
комплексів у межах Вододільно-Верховинської області Українських Карпат та історико-культурної спадщини бойків – однієї із трьох етнографічних груп населення Східних Карпат. У 1998 р. цей Парк спільно з Ужанським національним природним парком за рішенням комітету МАБЮНЕСКО увійшов до складу української частини першого в Європі гірського резервату біосфери – польсько-словацько-українського міжнародного резервату біосфери (МРБ) «Східні Карпати» загальною площею 2081 км2.
Основною природничою функцією Парку в МРБ «Східні Карпати» було
визначено «забезпечення екологічного балансу верхів’я річки Сян, яке
знаходиться в межах України та Польщі та покращення репрезентативності території МРБ за рахунок ділянок, локалізованих на північному макросхилі Східних Бескидів» [5].
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Включення РЛП «Надсянський» до складу МРБ «Східні Карпати» стало
чітким викликом для української влади (згідно з чинним природоохоронним
законодавством України – органів місцевого самоврядування) щодо забезпечення функціонування такого об’єкта з огляду на Рамковий статут світової
мережі резерватів біосфери [4]. У 2008 р. рішенням Львівської обласної ради
було створено спеціальні адміністрації як у цьому РЛП, так і ще у двох
РЛП на території Львівщини – РЛП «Верхньодністровські Бескиди» та
РЛП «Равське Розточчя» (цей об’єкт заплановано до включення в українськопольський МРБ «Розточчя»), що започаткувало планову реалізацію природоохоронних заходів на території РЛП «Надсянський».
Із 2010 р. в РЛП «Надсянський» Інститутом екології Карпат НАН України
за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у
Львівській області було виконано договірні теми, спрямовані на реалізацію
заходів щодо запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів
та об’єктів території РЛП «Надсянський», а саме: виготовлення схематичних
карт поширення рідкісних і тих, які перебувають під загрозою зникнення видів рослин і тварин; обґрунтування еколого-краєзнавчої стежки «Від витоків
ріки Дністер до витоків ріки Сян»; створення інформаційної основи моніторингу верхового болота «Мішок»; інвентаризація оселищ тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України; розробка проекту організації території
РЛП «Надсянський», а також розробка еколого-освітніх інформаційних стендів у школах на території РЛП з урахуванням місцевої специфіки. У рамках
виконання цих тем було опубліковано низку брошур та книг, зокрема:
«Рідкісні види рослин і тварин регіонального ландшафтного парку «Надсянський» [2], «Регіональний ландшафтний парк «Надсянський»: природна та історико-культурна спадщина» [3], «Атлас поширення видів Червоної книги України на території регіонального ландшафтного парку «Надсянський» [1].
Крім зазначених вище природоохоронних заходів, на території РЛП «Надсянський» протягом 2013–2014 рр. здійснюється реалізація міжнародних
проектів програми малих грантів Фонду збереження біорізноманіття Карпат
(Словаччина), спрямованих на збереження історико-культурної спадщини
долини верхнього Сяну й інвентаризацію торфовищ цієї території.
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СТРУКТУРА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ (ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ) ТА
«ЧЕРВОНОКНИЖНА» ФАУНА
Глибоцький район – один з одинадцяти адміністративних районів Чернівецької області України (утворений у 1956 р.). Розташований у її південній
частині. Площа району – 673,2 км2. На півночі він межує з м. Чернівці, на
півдні – з Румунією, на заході – зі Сторожинецьким, а на сході – з Герцаївським районами Чернівецької області. Адміністративний центр – смт Глибока; селищні ради – 1, сільські ради – 24 (населених пунктів сільського типу
налічується 37). Чисельність населення – 73647 осіб (станом на 1.08.2013 р.),
щільність – 108,6 ос./км2.
За особливостями рельєфу Глибоцький район належить до передгірної
ландшафтної зони Чернівецької області й розташований у Прут-Сіретському
межиріччі (Буковинське Передкарпаття). Формування рельєфу відбувалося
під впливом русла та басейну р. Сірет. Великі ділянки зсувного рельєфу у
вигляді вражаючих цирків-амфітеатрів простежуються в долині р. Дерелуй
біля сіл Червона Діброва і Валя Кузьмина. Найвища ділянка Глибоцького району – Кирилівський горб (478 м н. р. м.; окол. с. Кам’янка). Клімат району
помірно континентальний із прохолодною зимою і теплим, помірно вологим
літом. Взимку температура може знижуватися до –32 °C, а влітку підніматися
до +35 °C. Найбільшими водними артеріями є р. Сірет (довжина в межах
району становить 31 км) та її притока р. Малий Сірет.
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На території Глибоцького району розповсюджені переважно букові ліси. Для тваринного світу характерна наявність представників європейських широколистяних лісів. Місцями, в південно-західну частину району, з
Буковинських Карпат проникають деякі гірські види.
На даний час у Чернівецькій області налічується 331 заповідна територія загальною площею 110594,1 га. Є 25 об’єктів загальнодержавного значення: національні природні парки «Вижницький», «Черемоський» і «Хотинський», 10 заказників, 9 пам’яток природи, 2 дендропарки та ботанічний сад. Інші 306 мають місцеве значення (2 регіональні ландшафтні парки, 47 заказників, 175 пам’яток природи, 4 дендропарки, 40 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та 38 заповідних урочищ). Частка сумарної площі об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) складає 12,8 % усієї
території Чернівецької області. Це значно більше, ніж у середньому в Україні (показник 5 %), але помітно менше, ніж у Європі (20 % і вище).
Структура ПЗФ Глибоцького району виглядає наступним чином. Регіональний ландшафтний парк «Чернівецький». Створений у 1996 р. на
площі 21487,5 га. Протягом наступних років рішеннями кількох сесій Чернівецької обласної ради його площу було розширено до 21504,2 га. Він
охоплює лісові масиви, розташовані довкола м. Чернівці [1]. Тут наявні в
окремих місцях букові різновікові праліси, представлені чистими і мішаними деревостанами I класу бонітету. Хоча основу рослинного покриву складають середньоєвропейські широколистяні ліси з бука та дуба скельного,
які пов’язані у своєму розповсюдженні з помірно теплим і вологим, з прохолодним літом, субатлантичним кліматом. У межах Глибоцького району
знаходиться лише південна частина РЛП «Чернівецький» (2586,8 га): Кузьминське лісництво, кв. 1–42 і 44–54, крім кв. 35 вид. 1 та кв. 48 вид. 3. Заповідні урочища: «Дубовий праліс» (площа 12,0 га), «Зруб» (8,5 га), «Праліс ясена звичайного» (5,7 га), «Вісім берек» (7,7 га), «Глинище» (30,0 га)
і «Бугаєць» (12,0 га). Пам’ятки природи: ботанічні – «Праліс дуба скельного» (5,0 га), «Віковий дуб» (0,05 га), «Вікова діброва» (3,0 га), «Ділянка лікарських рослин» (1,0 га), «Ділянка дуба звичайного» (4,5 га),
«Францталь» (1,0 га), «Вісім горіхів гікорі» (0,2 га), «Насадження дуба
звичайного» (7,5 га), «Праліс буково-дубовий» (3,7 га), «Букова ділянка» (3,2 га) і «Ділянка рідкісних рослин» (2,1 га); гідрологічні – «Мінеральна вода «Валя-Кузьминська–1» (0,3 га), «Мінеральна вода «Валя-Кузьминська–2» (0,3 га) і «Мінеральна вода «Турбаза Буковина» (0,3 га);
комплексні – «Городище» (10,6 га). Заказники: лісовий «Джерело»
(149,0 га). Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва: «Глибоцький»
(6,0 га), «Карапчівський» (2,1 га), «Петричанський» (2,1 га) і «Просокирянський» (2,0 га).
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Таким чином, у межах ГлиТаблиця 1
Структура ПЗФ Глибоцького району (стабоцького району налічується
ном на 1.01.2014 р.)
27 територій та об’єктів ПЗФ
загальною площею 2687,7 га
Категорії територій та
Кіль- Плооб’єктів ПЗФ
кість ща, га
(табл. 1), що складає 8,2 % від
Регіональні
ландшафтні
парки
1
2586,8
загального числа заповідних
Заповідні урочища
6
75,9
об’єктів Чернівецької області й
Пам’ятки природи
15
42,75
лише 2,4 % від їх загальної плоботанічні
11
31,25
щі. На Глибоччині всі заповідні
гідрологічні
3
0,9
комплексні
1
10,6
ділянки є об’єктами місцевого
Заказники (лісові)
1
149,0
значення. Основна їх кількість
Парки-пам’ятки садово4
12,2
зосереджена в північній і східпаркового мистецтва
ній частинах регіону (рисунок).
У цілому
27
2687,7
Тварини, занесені до Червоної книги України [2], виявлені
лише в межах 6 (22,2 %) заповідних територій: РЛП «Чернівецький» (РЛПЧ), заповідні урочища «Дубовий праліс» (ЗУДП),
«Зруб» (ЗУЗР) і «Бугаєць»
(ЗУБГ), ботанічна пам’ятка природи «Насадження дуба звичайного» (ППНД) та лісовий заказник «Джерело» (ЛЗДЖ). Вони
належать до таких класів.
Клас П’явки (Hirudinea).
Встановлено перебування єдиного «червонокнижного» представника: п’явка медична (Hirudo medicinalis L.) – ЗУБГ.
Клас Комахи (Insecta). Виявлено 6 «червонокнижних» видів: дозорець-імператор (Anax
imperator Leach) – ЗУБГ; жукРозташування територій та об’єктів ПЗФ
олень (Lucanus cervus L.) –
Глибоцького району.
РЛПЧ, ЗУДП, ЗУЗР, ЗУБГ,
ППНД і ЛЗДЖ; махаон (Papilio
machaon (L.)) – РЛПЧ; подалірій (Iphiclides podalirius (L.)) – РЛПЧ; сатурнія
руда (Aglia tau (L.)) – РЛПЧ; ведмедиця-господиня (Callimorpha dominula (L.)) – РЛПЧ.
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Клас Земноводні (Amphibia). Встановлено перебування єдиного «червонокнижного» представника: жаба прудка (Rana dalmatina Fitz.) – РЛПЧ,
ЗУБГ і ЛЗДЖ.
Клас Птахи (Aves). Виявлено 8 «червонокнижних» видів: лелека чорний
(Ciconia nigra (L.)) – РЛПЧ; шуліка чорний (Milvus migrans (Bodd.)) – ЗУБГ;
орел-карлик (Hieraaetus pennatus (J. F. Gm.)) – РЛПЧ; підорлик малий (Aquila
pomarina C. L. Brehm) – РЛПЧ; голуб-синяк (Columba oenas L.) – РЛПЧ; сова
довгохвоста (Strix uralensis Pall.) – РЛПЧ; дятел зелений (Picus viridis L.) –
РЛПЧ; дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos (Bechst.)) – РЛПЧ.
Клас Ссавці (Mammalia). Виявлено 4 «червонокнижні» види: вухань звичайний (Plecotus auritus (L.)) – РЛПЧ; тхір лісовий (Mustela putorius L.) –
РЛПЧ; видра річкова (Lutra lutra (L.)) – ЗУБГ; кіт лісовий (Felis silvestris
Schreb.) – РЛПЧ і ЗУБГ.
Отже, в межах териТаблиця 2
Таксономічна структура «червонокнижної» фауни
торій та об’єктів ПЗФ
територій та об’єктів ПЗФ Глибоцького району
Глибоцького району
Кількість
встановлено
перебуванКлас
рядів родин родів видів
ня 20 видів «червоноП’явки (Hirudinea)
1
1
1
1
книжних» тварин. Вони
Комахи (Insecta)
3
5
6
6
належать
до 20 родів, 15
Земноводні (Amphibia)
1
1
1
1
родин, 12 рядів і 5 клаПтахи (Aves)
5
5
8
8
сів (табл. 2). Найбільш
Ссавці (Mammalia)
2
3
4
4
Всього: 5
12
15
20
20
широко поширеними є
жук-олень (знайдений на
всіх територіях) і прудка жаба. Загалом, у межах шести територій та об’єктів ПЗФ Глибоцького району виявлено від 1 до 16 видів «червонокнижних»
тварин. Найбільш важливе значення для їх охорони мають РЛП «Чернівецький» [1] і заповідне урочище «Бугаєць» [3].
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ АЛЬБІНОСІВ У МУЗЕЇ
ПРИРОДИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Колекція альбіносів в її сучасному вигляді експонується у відділі еволюції органічного світу та охорони природи Музею природи Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна, оскільки явище альбінізму
як результат прояву генних мутацій, що торкаються фенотипічних ознак організму, є яскравим доказом еволюції – об’єктивного процесу розвитку життя на нашій планеті. Зокрема, випадки альбінізму підтверджують наявність
одного з універсальних для всіх живих систем процесу рекомбінації генів,
що лежить у основі мутагенезу.
У природі альбіноси найчастіше усуваються природним добором, тому
кольорові аберанти, що різко відрізняються за забарвленням від норми, не
чисельні; не чисельні вони й у музейних колекціях. Тож такі зібрання – результат праці багатьох поколінь музейних працівників.
Початок створення колекції альбіносів у нашому музеї можна віднести
до початку ХІХ ст. Зробити такі висновки нам дозволило вивчення й аналіз
архівної документації, що зберігається в музеї.
Перші альбіноси – миша хатня, самка павича індійського, самець горобця хатнього, що згадуються в каталозі, укладеному професором О. В. Чернаєм [1], надійшли, приблизно, до 1826 р. Цей висновок зроблений на підставі того, що в «Книге для записывания приращений по Зоологическому
Кабинету. Материальной книге» (1826–1864 рр.), розпочатій першим завідувачем натурального Кабінету професором І. А. Криницьким у 1826 р.,
записів про їх надходження немає, що свідчить про те, що вони вже перебували в Кабінеті до початку систематичного обліку.
Наступні експонати-альбіноси (соболь і білка) були куплені на ярмарку
в січні 1840 р. Білка-альбінос до Каталогу не ввійшла, вірогідно, з причини
непридатності. Таким чином, у Систематичному каталозі 1848 р. згадується
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вже, з урахуванням вищезгаданих, 4 альбіноси. Після виходу каталогу надійшли альбіноси: сорока (1851 р.), миша хатня (без дати) та 2 хом’яки-меланісти (1854 р. і 1857 р.).
Цікава доля ще одного експонату. Чучело рисівки-альбіноса (інв. № 1537)
має на підставці напис «от Краснова 11.09.93». В Інвентарній книзі відділу
(1948–2002 рр.) цей запис продубльований з додаванням ініціалів «А.Н.».
Краснов Андрій Миколайович – видатний географ, професор Імператорського Харківського Університету з 1889 по 1911 рр. У 1892 р. здійснив подорож до Південно-Східної Азії. Основним місцем для ознайомлення із тропічною природою було обрано о. Ява, що входить до ареалу рисівки. У 1893 р.
професор поновив лекції в Харківському університеті. Всі дані вказують на
отримання цього чучела від А. М. Краснова.
Примітно також, що в «Путеводителе для туристов и экскурсантов», виданому в 1915 р., серед опису музейних експозицій ми знайшли цікаві для
нас відомості: «В следующей (66) витрине представлены половой и сезонный диморфизм… Редкое среди животных явление альбинизма и меланизма представлено здесь белой лисицей, сизоворонкой, снегирем».
Наступна облікова документація відноситься до 30-х рр. ХХ ст. В «Архивных документах по истории музея 1935–1937, до 1941, зав. Музеем Масловский А. Д.» є аркуш 85 з переліком альбіносів: 3 ворони сірих (норма та
2 альбіноси), 2 галки (норма й альбінос), 3 снігура (норма, альбінос, меланіст), 2 сороки (норма й альбінос), сиворакша (альбінос), 2 горобця (норма й
альбінос), ластівка міська (альбінос), рисоїд (альбінос) (арк. 52).
У ці роки велась активна робота з поповнення колекцій музею, в тому
числі й колекції альбіносів. У підтримку цього знайдено листа до директора
Укрконтори «Главпушнина» від 28.11.1939 р. тов. Шпільковського: «При
сем направляем отношение Харьковского Госуниверситета по вопросу приобретения лисиц-альбиносов. При поступлении данных шкур лисиц на заготпункты просим удовлетворить просьбу ХГУ» (арк. 54). Значною перешкодою для поповнення колекцій музею була заборона на купівлю експонатів у приватних осіб, що видно з чернетки звернення до Планово-фінансового управління НКП УРСР від 13.02.1940 р.: «…Таким образом, запрещение покупок у частных лиц является для музея большим тормозом в своей организации – приходится отказываться от ценнейших для музея экспонатов (напр., альбиносов животных)».
В Інвентарній книзі Зоологічного музею, згідно Інвентаризаційного опису на 1 січня 1937 р., під порядковим номером запису 354 – колекція альбінізму (інв. номер № 7845), вартістю 20000 крб., кількість екземплярів, на
жаль, не вказана. Тут же продовжено записи надходжень у наступні роки
(до грудня 1941 р.):
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«…10.02.39, 482, Куплено у проф. Аверина коллекция полных и неп.
альбиносов птиц, 12 шт., 20,00 руб., 240,00 руб….;
…485, Куплено у гр. Саенко. Дрозд-альбинос. 1 шт., 25,00 руб….».
Таким чином, на 1939 р., загальна вартість колекції становила 20265 крб.
В інвентаризаційних зошитах Дарвінівського музею при ХДУ, що складені Н. М. Ладигіною (1944 р.), підтверджена наявність 13 експонатів з колекції альбіносів. Зошити з відомостями про ще 5 старих експонатів, які й
зараз представлені в експозиції, вочевидь, загублені.
Сьогодні колекція альбіносів налічує 27 експонатів, що належать до всіх
класів хребетних тварин, і демонструються разом із хромістами (3 шт.), меланістами (3 шт.) й особинами нормального забарвлення. Проте належність
деяких екземплярів до повних альбіносів та хромістів викликає сумнів. Радше за все, їх можна віднести до особин з неповним альбінізмом, що потребує подальшого вивчення.
Додаткові відомості про кожен зразок, що не ввійшов до об’єму цієї
статті, наведено в електронній базі даних відділу.
Наступний етап роботи – детальне вивчення фондових зібрань інших
відділів для розширення видового та кількісного складу колекції альбіносів
музею.
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МОЛЮСКИ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОГО
МЕЖИРІЧЧЯ У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Не зважаючи на те, що більш або менш систематичні дослідження наземних і прісноводних молюсків проводяться на заході України ще із другої
половини ХІХ ст., навіть на рівні встановлення видового складу молюсків
ступінь вивченості різних територій до цього часу залишається дуже неоднорідною. Однією з таких територій, відносно слабко описаною в малаколо-
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гічній літературі, можна вважати Прут-Дністровське межиріччя. Узагальнення існуючих даних щодо наземних молюсків Прут-Дністровського межиріччя [4] показало, що навіть у межах цієї фізико-географічної області
малакологічні дослідження проводилися досить нерівномірно. Більшість
проаналізованих літературних джерел і колекційних матеріалів стосуються
або лісових біотопів Хотинської височини, або північно-західної окраїни
Прут-Дністровського межиріччя (в адміністративних межах Івано-Франківської області).
У малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН
України, який на сьогодні є однією з найбільших, найстаріших і найвідоміших конхологічних колекцій в Україні [1], територія Прут-Дністровського
межиріччя представлена значно слабше, ніж, наприклад, прилеглих до нього Передкарпаття або Західного Поділля. Це обумовлено передусім історичними причинами, адже старі музейні матеріали репрезентують переважно ті
українські території, які наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. належали Польщі. Тому і старі фондові збори прісноводних молюсків з тієї частини течії
Дністра, яка слугує північною межею Прут-Дністровського межиріччя, поперше, адміністративно прив’язані до населених пунктів його лівого берегу,
по-друге, не йдуть на схід далі Борщівського району Тернопільської області
(околиці смт Мельниця-Подільська і с. Дзвенигород). Фактично єдиним
місцем на території Прут-Дністровського межиріччя, добре представленим
у музейних матеріалах згаданого періоду, є околиці с. Нижнів Тлумацького
району Івано-Франківської області – завдяки зборам Й. Бонковського в 1879 р.
та пізнішим зборам А. Січа (орієнтовно початок ХХ ст.). Деякі інші поодинокі фондові збори також походять з території Івано-Франківської області.
Лише на початку ХХІ ст. вдалося цілеспрямовано поповнити фондову
колекцію наземних молюсків матеріалами з центральної частини ПрутДністровського межиріччя – за рахунок зборів навколо біологічного стаціонару Чернівецького національного університету поблизу с. Чорнівка Новоселицького району Чернівецької області [4]. Натомість східна частина
Прут-Дністровського межиріччя (на схід від Хотинської височини) залишається представленою в малакологічному фонді музею лише окремими видами наземних і прісноводних молюсків, переважно широко розповсюдженими або загалом на території України, або в її західному регіоні.
У серпні 2000 р. співробітницею музею Ю. Ю. Шрубович на бéрезі
р. Дністер в околицях с. Комарів Кельменецького району Чернівецької області були зібрані та передані до малакологічного фонду музею черепашки
11 видів черевоногих молюсків. Наземні молюски були представлені переважно степовими видами (Chondrula tridens, Helicopsis instabilis, Cepaea
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vindobonensis) або видами, які тяжіють до відкритих (Pupilla muscorum,
Vallonia costata, V. pulchella) чи ксеротермних (Cochlicopa lubricella) ділянок. Також у зборах були присутні черепашки наземних молюсків Vitrea
contracta, Euomphalia strigella, Helix pomatia, прісноводного молюска Lithoglyphus naticoides. Декілька черепашок останнього з перелічених видів, очевидно, були винесені на берег під час весняного розливу Дністра. За екологічними вимогами L. naticoides є типовим річковим молюском.
Цікавим екземпляром музейної колекції є дві черепашки дрібного наземного молюска Vertigo pusilla, зібрані у 2006 р. співробітницею Чернівецького національного університету у гнізді чорноголової кропив’янки (Sylvia
atricapilla) в лісовому біотопі поблизу с. Пашківці Хотинського району Чернівецької області. Детальніші відомості щодо цієї знахідки наведено у відповідній публікації [2].
У травні 2013 р. вдалося поповнити фондову колекцію черепашками
окремих видів наземних (Fruticicola fruticum, Euomphalia strigella, Cepaea
vindobonensis, Helix lutescens, H. pomatia) і прісноводних (Bithynia tentaculata, Lithoglyphus naticoides, Lymnaea auricularia, Sphaerium rivicola) молюсків, зібраних відповідно на відкритих схилах і в намивах р. Дністер поблизу Хотинської фортеці. Найбільшою є вибірка L. naticoides, яка містить
близько сотні черепашок молюсків різного віку.
Загалом станом на початок 2014 р. в малакологічному фонді музею зберігаються черепашки 57 видів наземних і прісноводних молюсків, зібраних
на території Прут-Дністровського межиріччя. Натомість східна частина цієї
фізико-географічної області залишається представленою поодинокими зборами, що репрезентують 13 видів наземних і 4 види прісноводних молюсків, зібраних у період із 2000 р. до 2013 р. на території Хотинського і Кельменецького районів Чернівецької області. У порівнянні із загальним видовим складом наземних і прісноводних молюсків західного регіону України,
Прут-Дністровського межиріччя [4] або західної частини Подільської височини [3] вказані цифри виглядають непропорційно низькими, що свідчить про необхідність цілеспрямованих експедиційних виїздів на територію Хотинського, Кельменецького і Сокирянського районів Чернівецької області не лише для обстеження наземних і прісноводних малакокомплексів, але і для поповнення фондової малакологічної колекції музею. Особливу увагу при цьому варто було би звернути на лісові та прісноводні біотопи.
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ЗЕМНОВОДНІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОЛЕКЦІЯХ
ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Будь-які колекції, зокрема й фауністичні, мають свою історію (початок
збору, інтенсивне або повільне поповнення, втрату тощо). Понад 135-річну
історію мають і колекції зоологічного відділу Природничого музею Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Як і всі зоологічні колекції, вони є речовим доказом поширення того чи іншого виду і мають неабияке наукове значення. Нагромадження фондових колекцій, зібраних у різні періоди з однієї і тієї ж території, дозволяє проаналізувати особливості окремих біотопів та їх трансформацій, вивчати характер мінливості
видів, які населяють ці біотопи, виявити вразливі до антропогенних факторів індикаторні види, розробити заходи щодо збереження біоти [2].
Колекція земноводних зоологічного відділу Природничого музею ЧНУ
нечисленна, але досить репрезентативна. Вона почала збиратися ще в часи
Австро-Угорщини. Поповнення відбувалося і за часів Румунії, СРСР. Більша частина експонатів була втрачена під час Великої Вітчизняної війни, або
вивезена за кордон. Нове комплектування колекції почалося з 1948 р. З 446
експонатів музею (тоді ще зоологічного), зазначених у першій повоєнній
інвентарній відомості, було лише три екземпляри амфібій.
Частина експонатів зібрана і збирається співробітниками музею під час
експедицій, студентами під час проходження практик, частина – отримана
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по обміну між ВУЗами колишнього СРСР або закуплена в магазині «Наочне приладдя». У 2002 р. з кафедри зоології та фізіології ЧНУ було передано в зоомузей частину експонатів так званого «австрійського періоду»,
в тому числі й амфібії (серед них сирен, протей, піпа суринамська, рибозмій, дереволази та інші). Тварини зафіксовані в розчинах формаліну або
спирту, є кілька опудал. Переважна більшість екземплярів мають інвентарні номери та етикеткові дані.
У 2003 р. побачив світ «Каталог колекцій земноводних (Amphibia) і
плазунів (Reptilia) зоологічного музею ЧНУ» [1]. У ньому наводиться повний перелік експонатів, аналіз кількісного та якісного складу колекції.
У зоологічному відділі ведеться робота щодо інвентаризації, визначення музейних експонатів. За останні роки колекція земноводних з Чернівецької області поповнилася новими матеріалами завдяки науковцям (зокрема, доценту кафедри молекулярної генетики та біотехнології Л. М. Хлус)
та студентам біологічного факультету (зараз Інститут біології, хімії та біоресурсів) ЧНУ, старшого наукового співробітника науково-експозиційного відділу природи краю Чернівецького обласного краєзнавчого музею
Н. А. Смірнова (він також надав допомогу й у визначені певної частини
колекції [4]).
Збірка земноводних складається з експозиційної та фондової частин.
Експозиційна частина містить як світову, так і місцеву фауну, побудована
за систематичним принципом і представлена 3 рядами, 13 родинами. Фондова частина переважно має регіональний характер і представлена 2 рядами, 6 родинами.
У Чернівецький області встановлено перебування 17 видів амфібій, які
належать до 9 родів, 6 родин і 2 рядів [3]. Колекція зоологічного відділу
Природничого музею ЧНУ налічує 15 видів (це складає 88,2 % батрахофауни Чернівецької області) з 9 родів, 6 родин і 2 рядів. У зборах відсутні
червоночерева кумка (Bombina bombina (Linnaeus, 1761)) і гостроморда
жаба (Rana arvalis Nilsson, 1842).
Нижче наводимо кількісний та якісний склад земноводних Чернівецької
області, які представлені в колекції зоологічного відділу Природничого
музею ЧНУ (од. зб. – одиниці зберігання).
Саламандра плямиста (Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)) – 7 од. зб.
(10 екз.).
Тритон звичайний (Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)) – 3 од. зб. (4 екз.).
Тритон карпатський (L. montandoni (Boulenger, 1880)) – 5 од. зб. (12 екз.).
Тритон альпійський (Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)) – 2 од. зб.
(6 екз.).
Тритон гребінчастий (Triturus cristatus (Laurenti,1768)) – 8 од. зб. (13 екз.).
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Кумка жовточерева (Bombina variegata (Linnaeus, 1758)) – 3 од. зб. (9 екз.).
Часничниця звичайна (Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)) 4 од. зб. (4 екз.).
Квакша східна (Hyla orientalis Bedriaga, 1890) – 4 од. зб. (5 екз.).
Ропуха сіра (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) – 8 од. зб. (10 екз.).
Ропуха зелена (B. viridis Laurenti, 1768) – 5 од. зб. (21 екз.).
Жаба трав’яна (Rana temporaria Linnaeus, 1758) – 10 од. зб. (45 екз).
Жаба прудка (R. dalmatina Fitzinger, 1839) – 1 од. зб. (2 екз.).
Жаба озерна (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)) – 5 од. зб. (16 екз.).
Жаба ставкова (P. lessonae (Camerano, 1882)) – 2 од. зб. (2 екз.).
Жаба їстівна (P. esculentus (Linnaeus, 1758)) – 3 од. зб. (3 екз.).
Розподіл зборів земноводних по районах Чернівецької області наступний: Вижницький – 90 екз., Сторожинецький – 6, Кіцманський – 6, Новоселицький – 35, Кельменецький – 14, Хотинський – 1, Заставнівський – 3, Герцаївський – 1; м. Чернівці – 3; Чернівецька область (детальніша інформація
відсутня) – 2.
Крім того, в колекції налічується 25 екз. амфібій (належать до 6 родин і
2 рядів) з інших областей України: Івано-Франківська – 13, Тернопільська –
9, Хмельницька – 1, Вінницька – 2.
Таким чином, станом на 1.01.2014 р. у фондах зоологічного відділу Природничого музею ЧНУ налічується 70 од. зб. (161 екз.) земноводних, зібраних з території Чернівецької області. Раритетний компонент представлений
5 видами (саламандра плямиста, тритон карпатський, тритон альпійський,
кумка жовточерева і жаба прудка), які занесені до Червоної книги України [5]. Ця колекція дає уявлення про видовий склад і поширення земноводних на території Чернівецької області, що робить її привабливою для
науковців, краєзнавців, екологів, вчителів, студентів, учнів та інших дослідників природи.
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ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПОЗИЦІЯ НЕТІШИНСЬКОГО МІСЬКОГО
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Серед лісів та боліт у другій половині ХХ ст. на місці однойменного
села, історія якого налічувала понад 400 років, з’явилося м. Нетішин –
супутник Хмельницької атомної електростанції. Воно розташоване поблизу
р. Горинь на межі Хмельницької та Рівненської областей. Своєрідною візитівкою Нетішина є міський краєзнавчий музей – порівняно молодий заклад,
який гостинно відкрив свої двері для відвідувачів 27 вересня 2001 р.
Експозиція музею розміщена у прибудові до першого поверху житлового будинку і представлена вісімнадцятьма експозиційними залами. Загальна площа музейних приміщень становить 1020 м2. Пріоритетними напрямками діяльності закладу, що також лягло в основу побудови його експозиції, є вивчення археології, історії, етнографії, флори та фауни, геології
регіону. Однією з найяскравіших є природнича експозиція, яка займає сім
залів. Умовно її можна представити трьома блоками: ботаніка, зоологія та
геологія. Створенню природничої експозиції передували цілеспрямовані
наукові ботанічні, геологічні, зоологічні й інші дослідження краю [4].
Офіційно музей було відкрито у 2001 р., проте робота зі збору
експонатів для майбутньої експозиції розпочалася ще в 1994 р., коли
рішенням Нетішинської міської ради було створено краєзнавчий центрмузей – позашкільний заклад при відділі освіти. Очолила заклад Г. Фурманчук, яка згодом стала й директором Нетішинського міського краєзнавчого музею. Завдяки її ентузіазму за порівняно невеликий проміжок
часу протягом 1994–2000 рр. було проведено величезну збиральницьку
роботу у процесі якої були закладені основні колекції: етнографічні,
археологічні, ботанічні, зоологічні та геологічні. Поряд зі збиральницькою роботою встановлювалися контакти з науковцями, краєзнавцями, музеями області, сусідніх областей та Києва, проводилися цілеспрямовані експедиції.
Геологічна експозиція розміщена у трьох залах – «Будова Землі та геологічні процеси», «Систематична мінералогія», «Історична геологія та палеонтологія». Для їх створення було залучено провідних співробітників Геологічного музею ННПМ НАН України В. Гриценка та Е. Ярощука [4], що
дає змогу нашому музею конкурувати із провідними музеями України. Сьо-
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годні заклад має багатопрофільну геологічну експозицію, яка налічує понад
700 зразків гірських порід, мінералів, викопної фауни та флори.
Огляд експозиційної зали «Будова Землі та геологічні процеси» розпочинається стендом «Положення планети Земля у Сонячній системі» та
«Внутрішня будова Землі». Далі, в дев’яти скляних вітринах, чотири з яких
обертові, що дає можливість відвідувачу краще споглядати експонати,
представлено інформацію про ендогенні процеси. Представлено розділи:
«Вивітрювання», «Діяльність річок, озер, боліт та карстові процеси», «Льодовикові процеси», «Органічний світ моря», «Магматичні породи», «Вулканічні породи» та «Метаморфічні породи».
Серед експонатів – геологічні зразки гірських порід осадового, вулканічного, магматичного, метаморфічного походжень, мушлі молюсків, коралові
утворення, поряд на полицях – кольорові фотографії. У верхній частині
зали по периметру розміщені фризи із зображенням форм рельєфу, що утворюються внаслідок тих чи інших геологічних процесів.
Найбільш яскравою є колекція мінералів зали «Систематична мінералогія», що сформована на основі зразків, зібраних практично з усіх регіонів
колишнього СРСР. Частина була передана А. Горанським (він зараз є
директором Народного геологічного музею в с. Берездів Славутського району Хмельницької області) та Київським геолого-розвідувальним технікумом. Тут знаходяться мінерали, батьківщиною яких є Урал (змієвик, малахіт, азурит, родоніт, діоптаз), Середня Азія (пірит, сфалерит, бірюза), Кольський п-ів (кіаніт) та Сахалін (андрадит, евдіаліт), Східний Сибір (чароїт) та
інші регіони. Мінералогічне зібрання музею налічує 326 одиниць, розміщених у шести скляних шафах. Систематична колекція, де мінерали згруповані у відповідності до їх хімічного складу та типу кристалічної структури,
складається, переважно, з найбільш типових представників усіх класів:
сульфати (гіпс, целестин, алебастр, барит), карбонати (малахіт, азурит, кальцит, арагоніт), фосфати і борати (апатит, фосфорит, улексит), самородні
елементи (сірка, самородна мідь, графіт), сульфіди (сфалерит, антимоніт,
кіновар, пірит, галеніт), оксиди і гідроксиди (кварц, аметист, опал, халцедон), каустоболіти (гагат, кам’яне вугілля, озокерит), галоїди (кам’яна сіль,
флюорит) та силікати (гранат, нефрит, берил, турмалін, топаз, діоптаз),
зразки дорогоцінних та виробних каменів, корисні копалини. Окрасою зали
є обертова вітрина «Естетика каменю» на полицях якої вироби з малахіту,
родоніту, бурштину, аметисту, перлів, бірюзи, змійовика тощо.
Експозиція «Історична геологія та палеонтологія» оформлена за всіма
вимогами музейної справи й демонструє послідовність геологічних подій
від докембрійського часу [2]. В її основу покладено матеріалістичний світогляд, який інтерпретує розвиток життя на Землі від його появи до сучас-
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ності. Вона відображає окремі етапи розвитку рослинних і тваринних організмів, які дозволяють встановити геологічний вік, провести кореляцію земних шарів. За образним висловом, відвідувачі можуть погортати «сторінки
кам’яного літопису», написаного мовою відбитків та решток викопних
організмів.
«Нетішинське видання» «кам’яного літопису» створено, здебільшого, за
матеріалами двох експедицій: «Придністровська» (1996 р.) та «Побузька»
(1997 р.) [3]. Використано додаткові матеріали з місцевих відслонень та
зразки, одержані з інших джерел. До експедицій залучалися провідні українські вчені, зокрема д. г-м. н. М. Ярощук (Інститут геохімії оточуючого
середовища НАН України), к. г-м. н. Е. Ярощук та к. г-м. н. В. Гриценко
(Геологічний музей ННПМ НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), які в подальшому стали й авторами згаданої
експозиції.
Остання представлена 20 вітринами та налічує понад 300 оригінальних
експонатів більшість із яких походить з території України. Це переважно
викопні та скам’янілі рештки тварин і рослин, геологічний вік яких обчислюється мільйонами років. Серед них пісковик з іхнофосиліями, трилобіт
(Illaenus sp.), ругози, губки, амоніти, белемніти, відбиток папороті на пісковику, зуб акули в мергелі, скам’яніла деревина, відбиток гілочки араукарії,
складові скелету мамонта тощо. Матеріали доповнені світлинами відслонень із різних частин Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької та Київської областей. Поряд знаходиться геохронологічна шкала,
яка демонструє основні етапи розвитку рослинних і тваринних організмів.
Окремі сюжети на цю тему відтворено на картинах у вітринах та на фризах.
У центрі зали на подіумі великих розмірів скам’янілий корал (Favosites
gothlandicus Lm.) [1].
На основі тематичних збірок експозицій блоку «Геологія» в рамках
освітніх програм «Музей-школі» та «Музей – для дошкільника» розроблено
уроки: «Гірські породи та мінерали. Корисні копалини регіону», «Таємнича
душа самоцвітів», «Розвиток життя на Землі» та заняття «Подорож в далеке
минуле планети Земля» які, крім іншого, збагачують світогляд дитини відомостями про гірські породи й мінерали, сприяють раціональному використанню природних багатств.
Геологічна колекція Нетішинського міського краєзнавчого музею у 2004 р.
стала основою для створення науково-методичним центром Департаменту
кадрової політики аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики
України науково-документального фільму «Природні кам’яні матеріали».
Отже, геологічна експозиція музею дає можливість познайомитись із
геологічними процесами, розвитком життя на Землі, вивчити гірські породи

330

Музейні колекції

й мінерали, розширити кругозір про навколишній світ. Тематичні збірки
експозиційних залів є фундаментом для проведення тематичних екскурсій і
музейних уроків різновіковим відвідувачам закладу.
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НАУКОВІ КОЛЕКЦІЇ
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «РОЗТОЧЧЯ»
Природний заповідник «Розточчя» (ПЗР) створено в 1984 р. Він займає
площу 2084,5 га і репрезентує однойменний фізико-географічний район
Розточчя. У 2011 р. ПЗР став ядром біосферного резервату, який включено у світову мережу біосферних резерватів за програмою МАБ ЮНЕСКО.
На базі заповідника з 1987 р. працює Музей природи, який є науковим і
навчальним підрозділом установи та місцем збереження цінних й унікальних колекцій неживої природи, рослинного і тваринного світу, зібраних
на території Розточчя та за її межами. Його експозиція відображає біорізноманіття регіону Розточчя, висвітлює проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду, збереження рідкісних і зникаючих видів рослин
і тварин. Музей природи є центром екологічного виховання і просвіти
населення різних вікових категорій: від дошкільнят, шкільної та студентської молоді, до дорослих громадян, природолюбів.
Результати досліджень, проведених у ПЗР, висвітлюються у щорічних
книгах Літопису природи і ґрунтуються на відповідних наукових фондах
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(польові записи, щоденники, гербарні зразки, колекції, фенокартки, картки спостережень тощо). У Музеї природи заповідника зберігаються авторські колекції комах Р. А. Філика (метелики, жуки), які налічують близько
2 тис. екземплярів, гербарій вищих рослин І. Г. Хомина, колекція плодів і
насіння деревно-чагарникових порід, колекція мінералів і скам’янілостей.
Гербарна колекція складається з 1430 зразків і налічує понад 600 видів вищих рослин; вона зареєстрована в гербаріях України з акронім YAV [2].
Крім того, в музеї є експозиція представників фауни Розточчя (опудала
птахів і звірів), колекція деревини автохтонних видів.
За час існування ПЗР видано 27 томів Літопису природи, нагромаджено величезну кількість первинної інформації, яка потребує сортування
й аналітичної обробки, тому стала актуальною розробка автоматизованої
інформаційної системи. Науковий колектив у складі співробітників ПЗР
та кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка» розробив інформаційно-аналітичні бази даних для використання в заповіднику [3; 4].
Цікавою розробкою цього творчого колективу є флористична база даних
(так званий електронний «гербарій»). Наукові фонди природних заповідників обов’язково повинні містити гербарії для підтвердження результатів
проведення інвентаризації флори. Для виготовлення гербарію необхідно
щорічно брати дозволи (ліміти на використання природних ресурсів на
територіях об’єктів природно-заповідного фонду). Вилучення рідкісних
видів на заповідних територіях заборонено, тому внесення їх зображень в
електронний «гербарій» забезпечить вирішення проблеми інвентаризації.
Цифрові зображення організовані в єдину базу даних, яка включає
пошуковий механізм і механізм генерації запитів. Зображення кожного
зразка супроводжується докладною інформацією про його морфологічні
особливості, місцезростання, місце збору. База дозволяє розмістити таку
кількість фотографій, яка забезпечить визначення рослини за певними
ознаками (особливість будови суцвіття, квітки, тичинки й інше), причому,
знімки можуть відображати реальні розміри рослини, або в необхідному
масштабі, щоб підкреслити діагностичну ознаку. Пошук у базі здійснюється за будь-яким критерієм: видом, родиною, місцем збору, датою, автором тощо.
Флористична база даних за структурою ієрархічного типу, побудована
за систематичним принципом на основі визначника вищих рослин. Переваги електронного «гербарію»:
• електронні копії дають можливість уникнути непоправних втрат рідкісних колекцій у ході природних катастроф, воєн, пожеж й інших несп-
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риятливих чинників, які впливають на збереження колекції (температурний режим, вологість, шкідники тощо);
• електронні копії забезпечують можливість істотної економії часу і засобів, що йдуть на збирання, висушування, зберігання гербарію, наукові відрядження для визначення, листування, пересилку зразків;
• цифровий «гербарій» може бути доступний через систему інтернет або
розповсюджуватися на компакт-дисках, що дозволить вести оперативний пошук і обмін науковою інформацією зі світовою науковою спільнотою [1].
Електронний «гербарій» можна успішно використовувати при проведенні наукових досліджень і практичних робіт в області анатомії й морфології рослин, мікології, систематики вищих і нижчих рослин, ліхенології,
порівняльній морфології й анатомії рослин, екології рослин, фітоценології, палеоботаніки, флористики, лікарських рослин, бріології, ботанічної
географії, лісознавства, декоративного квітникарства і т. д. Застосування
флористичної бази даних у навчальному процесі у ВУЗах підвищить
якість професійної підготовки студентів, науково-дослідної, популяризаторської, профорієнтаційної роботи, дасть можливість удосконалити систему обліку й інформаційне обслуговування, прискорить підготовку до
випуску друкарських видань (каталогів, буклетів, атласів, альбомів, визначників тощо) і полегшить контроль за збереженням колекцій.
До наукових фондів заповідника належать фото- і відео матеріали; фототека налічує більше 3 тис. слайдів. Розпочато роботу над створенням
«електронної колекції» грибів. Отже, сучасні інформаційні технології дозволяють розширити можливості поповнення наукових фондів природнозаповідних установ.
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ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОСЛИННОГО СВІТУ У ПРОСВІТНИЦЬКІЙ РОБОТІ
ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ КОЛЕКЦІЙ
Національний природний парк «Голосіївський» створено в Києві у 2007 р.
Він охопив найбільш збережені у природному стані лісові масиви, що знаходяться в південній частині міста на правому березі р. Дніпро. Це і своєрідний осередок дубово-грабових лісів, що збереглися в Києві завдяки
погорбованому рельєфу з ярами та водотоками по них, а також поселенням
монахів, які теж у значній мірі сприяли збереженню раніше віддалених та
«глухих місць». У парк увійшов і значний за площею масив соснових лісів,
що на самому півдні міста на терасі Дніпра. Ці території, особливо в наш
час, при розбудові міста зазнали значного антропогенного пресу. Створення
парку у значній мірі припинило деградацію природних комплексів. У парку
переважає лісова рослинність, яка займає 93,4 %. Невеликі площі займають
луки, болота, водна та прибережно-водна рослинність, екосистеми яких обумовлюють флористичне різноманіття. Територія НПП «Голосіївський» відзначається багатим та різноманітним рослинним світом. Незважаючи на тривалий антропогенний прес на екосистеми парку, вони ще у значній мірі зберігають природний характер. Особливу цінність флорі парку надає її раритетна
компонента. На міжнародному рівні в парку охороняється 6 видів, на державному рівні (занесені до Червоної книги України [3]) – 30 видів, на регіональному рівні – 23 види (згідно зі списком, затвердженим у Київраді у 2000 р.).
Особлива увага в парку приділяється вивченню поширення та сучасного
стану видів рослин із Червоної книги України. Серед «червонокнижних»
первоцвітів, що охороняються в парку, зростають такі види, як підсніжник
білосніжний (Galanthus nivalis L.), сон розкритий (Pulsatilla patens (L.) Mill.)
та сон лучний (чорніючий) (P. pratensis (L.) Mill.). Підсніжник білосніжний
у минулому був досить розповсюдженим видом у Голосіївському лісі. З
часом у результаті масового зривання та рекреаційного навантаження вид
скоротив своє поширення і місцями майже зник із природних екотопів. Нині зростає у верхів’ї Китаївського водотоку, на схилах Дідорівського водотоку та на висадженій ділянці в дубово-грабовому лісі парку ім. М. Рильського. Сон розкритий зростає на піщаних галявинах у південній частині парку,
в «Лісниках». Цей зникаючий вид занесений також у Додаток І до Бернської
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конвенції. Сон лучний поширений у «Лісниках», розсіяно трапляється на
піщаних відкритих ділянках, у соснових лісах по терасі Дніпра.
У соснових лісах заказника «Лісники» охороняється єдине для Київщини
місцезростання реліктового виду вовчих ягід пахучих (Daphne cneorum L.). У
соснових лісах з домішкою дуба та берези знаходиться місцезростання
змієголовника Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.). На лучних ділянках
біля оз. Шапарня в заказнику «Лісники» виявлено такий рідкісний для Києва
вид, як косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.). На вологих екотопах
лучних галявин та узлісь у «Лісниках», ур. Теремках, ур. Бичок відмічені в
невеликій кількості півники сибірські (Iris sibirica L.). Серед водних рослин у
парку зустрічаються такі реліктові види, які занесені також і в Додаток І до
Бернської конвенції, як водяний горіх плаваючий (Trapa natans L.) (зростає у
водоймах Горіховатського, Дідорівського і Китаївського водотоків) та
сальвінія плаваюча (Salvinia natans (L.) All.) (трапляється в оз. Шапарня в
«Лісниках» та в одному зі ставків Китаївського водотоку).
Своєрідний раритетний флорофонд зберігається в листяних лісах, що
розміщуються в долині р. Віти (права притока р. Дніпра) в південній частині
парку. Тут збереглися значні за площею, унікальні для парку і Києва в цілому, популяції цибулі ведмежої (Allium ursinum L.), реліктового виду, занесеного до Червоної книги України [3]. Значно доповнюють раритетну компоненту флори парку місцезростання таких видів, як лілії лісової (Lilium martagon L.) та зозулиних сліз яйцеподібних (Listera ovata (L.) R. Br.). У сосноводубових лісах тераси Дніпра, що займають знижені ділянки з більш багатими
ґрунтами, виявлене єдине відоме в парку місцезростання центральноєвропейського виду – осоки затінкової (Carex umbrosa Host). Характерною особливістю соснових лісів, що розміщуються на пагорбах тераси Дніпра, є наявність невеликих відкритих ділянок із ковилою дніпровською (Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin) та ковилою волосистою (S. capillata L.).
Особливої уваги у складі флори НПП «Голосіївський» заслуговують
орхідні, які є дуже чутливими до зміни навколишнього середовища. На
території парку виявлено 9 видів. Розміщення їх у межах заповідного об’єкта, а також кількість і життєвий стан обумовлені ценотичною своєрідністю і
ступенем порушеності природних комплексів. У лісових масивах парку
виявлено 6 видів орхідних: булатка довголиста (Cephalanthera longifolia (L.)
Fritsch), коручка темно-червона (Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernb.)
Schult.), коручка чемерникоподібна (E. helleborine (L.) Crantz), зозузині
сльози яйцеподібні, любка дволиста (Platanthera bifolia (L.) Rich.) і гніздівка
звичайна (Neottia nidus-avis L.). На лучно-болотних ділянках зустрічаються
пальчатокорінник м’ясочервоний (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo), пальчатокорінник Фукса (D. fuchsii (Druce) Soó), зозулинець болотний (Orchis palustris
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Jacq.). Нещодавно в парку виявлені нові орхідні – коручка пурпурова (Epipactis purpurata Smith), коручка болотна (E. palustris (L.) Crcntz.), булатка червона (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) й інші. Місцезростання більшості «червонокнижних» видів відмічені розсіяно або поодиноко. Ліси парку, які практично вкривають всю його територію, виконують не тільки роль «зелених легенів» для урбанізованого міста, але і зберігають значну кількість цінних для
науки реліктових та пограничноареальних видів рослин та їх угруповання [2].
Наявність на території парку різноманітного та цінного в науковому
відношенні раритетного флорофонду ставить заповідний об’єкт на провідне
місце в системі природно-заповідних територій міста. Основна мета парку –
поєднати відпочинок зі збереженням унікальних комплексів, що збереглись у
столиці. Це дійсно зелене серце міста. Проведення природоохоронної освіти
поряд зі збереженням еталонів природних екосистем і підтримання екологічної рівноваги є одним з основних завдань національних природних парків.
Метою екологічної освіти в НПП «Голосіївський» є надання знань про
основні закономірності функціонування екосистем парку в умовах мегаполісу, роль біорізноманітності в забезпеченні сприятливого стану довкілля та
підвищенні якості життя міського населення, загальні принципи охорони
природи і раціонального природокористування, созологічну цінність раритетної складової біорізноманітності, формування в людей розуміння внутрішньої
етичної, естетичної й культурної цінності об’єктів природи та закріплення
такого розуміння в нормах їх повсякденної поведінки [1].
Поряд із такими формами популяризації наукових знань про раритетну
компоненту парку, як лекції, бесіди, заняття у природі й на еколого-просвітницьких маршрутах, важливим із дієвих шляхів екологічної освіти та пропагандистської діяльності на базі парку є організація природничо-музейної
справи, створення природничих колекцій. Важливими і цікавими є формування тематичних фільмотек, слайдотек, фототек, презентацій. Так, науковими
співробітниками парку спільно зі спеціалістами екологічного виховання створено тематичні колекції: «Збереження червонокнижних видів», «Збережемо
первоцвіти», «Орхідеї – це родзинка парку», «Підсніжник звичайний – символ весни парку». Саме основою для створення природничих колекцій є наукові дослідження рослинного світу на території НПП «Голосіївський», узагальнені у щорічних Літописах природи.
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ПРО КОЛЕКЦІЮ ЕКСПОНАТІВ
КРОТА ЗВИЧАЙНОГО (TALPA EUROPAEA) У ФОНДАХ
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Кріт звичайний (Talpa europaea Linnaeus, 1758) у фондах Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів) представлений 255 експонатами – 12 художніх чучел (4,7 % від загальної кількості експонатів), 138 наукових тушок (54,1 %) та 105 черепів (41,2 %). Матеріал взято зі 148 особин, відловлених у шести областях західного регіону України (загалом 26 місць
відлову тварин). Експонати згруповано та проаналізовано за періодом і місцем збору, а також особами, які його зібрали. Зазначимо, що рік збору відомо
для 253 експонатів, місяць
80
збору – для 248 експонатів.
70
Колекція експонатів
60
50
крота
у фондах музею фор40
30
мувалася протягом 93 ро20
ків – з 1868 р. по 1961 р.
10
0
(рисунок). Перший експонат (художнє чучело) нароки
дане Августом Шуманом
Розподіл кількості експонатів звичайного крота
08.1868 р. (найновіше чучез фондів Державного природознавчого музею
ло – 06.1951 р.), останній
за роками збору.
експонат – наукова тушка
та череп зібрані М. П. Рудишиним 10.1961 р. (найдавніші тушка та череп
датуються 07.1940 р.).
Період з 1948 по 1956 рр. можна вважати найбільш продуктивним по
збору матеріалу крота – протягом року в середньому фонди музею поповню-
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вало 22 зразки або 8,8 % (див. рисунок). У ХІХ ст. (1868–1876 рр.) у фонди
музею поступали лише чучела крота. Найінтенсивніше матеріал крота поступав у 1960 р. (75 екз. або 29,6 %), основну частку матеріалу в цей рік зібрано
М. П. Рудишиним. Більшість експонатів крота (93,5 %) отримано із тварин,
відловлених із травня по серпень; в інші місяці зібрано до 10 зразків крота.
Найбільше місць відлову особин крота, які представлені у фондах музею, знаходяться на території Львівської області – 11 (або 42,3 % від загальної кількості). В Івано-Франківській області – 5 місць відлову (або 19,2 %),
в Закарпатській і Тернопільській – по 4 (або по 15,4 %), Рівненській і Волинській – по 1 (або по 3,8 %). За кількістю матеріалу, зібраного в західному регіоні, можна сформувати наступний ряд: Львівська область –
157 (62,3 %) експонатів, Закарпатська – 38 (15,1 %), Івано-Франківська –
25 (9,9 %), Тернопільська – 20 (7,9 %), Волинська – 8 (3,2 %), Рівненська –
4 (1,6 %). Найбільш чисельно у фондах музею представлені експонати крота, зібрані на території Львівської області – 8 чучел, 65 черепів і 84 тушки
або 88,9 %, 61,9 % та 60,9 % від загальної їх кількості відповідно.
Матеріал крота у фонди музею надано Рудишиним – 59 екз. (33 тушки (т.), 26 черепів (ч.)) або 23,1 % від загальної кількості (n=255), Городецьким – 38 екз. (26 т., 12 ч.) або 14,8 %, Татариновим – 35 екз. (19 т., 15 ч.,
1 чучело) або 13,7 %, Сеник – 28 екз. (14 т., 14 ч.) або 11,0 %, Подситковою –
26 екз. (13 т., 13 ч.) або 10,2 %, Опалатенко – 21 екз. (12 т., 9 ч.) або 8,2 %,
Лисенком – 14 екз. (7 т., 7 ч.) або 5,5 %, Полушиною – 12 екз. (6 т., 6 ч.) або
4,7 %, невідомими – 6 екз. (6 чучел) або 2,4 %, Покалом – 3 екз. (2 т., 1 ч.)
або 1,2 %, Нечителюком – 2 екз. (2 т.) або 0,8 %, Жарським – 2 екз. (1 т., 1 ч.)
або 0,8 %, Віттліном – 2 екз. (1 т., 1 ч.) або 0,8 %, Брижаном – 1 екз. (1 т.)
або 0,4 %, Афендиком – 1 екз. (1 т.) або 0,4 %, Шуманом, Маріон, Розенковським, Семеновою та Грицишиним – по 1 екз. (1 чучело) або 0,4 %. Чучела крота з фондів музею датуються другою половиною ХІХ ст. (n=6:
1868 р. (1), 1869 р. (1), 1870 р. (2), 1872 р. (1), 1876 р. (1)), у зв’язку з чим мають значне історико-наукове та культурно-освітнє значення. За останні 53 роки (1962–2014 рр.) поповнення колекції експонатів крота не відбувалось.
Колекція експонатів звичайного крота з фондів Державного природознавчого музею НАН України в належному стані, зберігається у відповідності до чинних умов і правил зберігання зоологічного матеріалу, якісно
використовується в культурних, освітніх та наукових цілях. При цьому
колектив музею щиро вдячний згаданим у цьому повідомленні науковцям
за їх безпосередній внесок у природознавство західного регіону України.
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БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ В
КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Чернівецький обласний краєзнавчий музей (ЧОКМ) є найстарішою музейною установою Буковини – у 2013 р. відзначено 150-ту річницю з часу
його заснування [1]. Природнича колекція музею налічує майже 6300 одиниць зберігання (о. з.), зоологічна – близько 2500 [3].
Безхребетні тварини, занесені до третього видання Червоної книги України [8], у фондах ЧОКМ налічують 66 о. з. (на початок 2014 р.) і представлені трьома класами: П’явки (Hirudinea) – 2 о. з., Комахи (Insecta) – 58 о. з.
та Черевоногі молюски (Gastropoda) – 6 о. з. Починаючи з 60-х рр. ХХ ст.
відповідні експонати були зібрані в околицях (у межах) наступних населених пунктів: м. Чернівці, смт Берегомет і с. Виженка Вижницького, с. Молниця Герцаївського, с. Валя Кузьмина Глибоцького, села Брідок, Самушин і Хрещатик Заставнівського, с. Чорнівка Новоселицького, с. Селятин
і лісоділ. Перкалаб Путильського, села Банилів-Підгірний, Кам’яна і Спаська Сторожинецького та села Ворничани і Каплівка Хотинського районів
Чернівецької області. Нижче представлено каталог цієї колекції. Для кожного виду вказано інвентарний номер, дату, місце знахідки, населений пункт,
ініціали і прізвище колектора. Зазначені матеріали нами частково були використані раніше при підготовці до друку «Червоної книги Буковини» [7],
«Каталогу ентомологічної колекції» [2] й окремих статей [4–6; та ін.].
П’ЯВКА МЕДИЧНА (Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758). № 12745–І–
970, літо 1966 р. – 1 екз., ставок біля лісу, с. Чорнівка, В. О. Голубєв.
№ 12745–І–974, 06.1966 р. – 1 екз., р. Гуків, окол. с. Чорнівка, В. О. Голубєв. № 12745–І–988, літо 1966 р. – 1 екз., ставок, с. Чорнівка, В. О. Голубєв.
КРАСОТІЛ ПАХУЧИЙ (Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)).
№ 39972–І–5652, 06.1996 р. – 1 екз., зарості кущів, берег р. Дністер, окол.
с. Брідок, В. О. Голубєв, І. В. Скільський.
ЖУК-ОЛЕНЬ (Lucanus cervus Linnaeus, 1758). № 24209–І–3766,
07.1981 р. – самка, ліс, окол. с. Каплівка, Г. А. Голубєва. № 24210–І–3767,
07.1981 р. – самець, ліс, окол. с. Каплівка, Г. А. Голубєва. № 36526–І–5139,
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07.1992 р. – самка, ліс, ур. Стебник, окол. смт Берегомет, І. В. Скільський.
№ 39973–І–5653, 06.1996 р. – самка, зарості кущів, берег р. Дністер, окол.
с. Самушин, Г. А. Голубєва. № 39974–І–5654, 06.1996 р. – самка, зарості
кущів, берег р. Дністер, окол. с. Самушин, Г. А. Голубєва.
МАХАОН (Papilio machaon (Linnaeus, 1758)). № 12354–І–853/1, літо
1960 р. – 1 екз., берег р. Виженка, окол. с. Виженка, Л. Г. Хролінський.
№ 14204–І–1750, 26.07.1973 р. – 1 екз., лісова галявина, г. Цецина, окр.
м. Чернівці, Г. І. Ковальчук. № 15557–І–1973, 20.07.1973 р. – самець, луки, мікрорайон «Роша-Стинка», м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15558–
І–1974, 3.05.1966 р. – самець, луки, ур. Цецино, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15559–І–1975, 20.07.1973 р. – самка, луки, мікрорайон «РошаСтинка», м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15560–І–1976, 20.07.1973 р. –
самка, луки, мікрорайон «Роша-Стинка», м. Чернівці, С. П. Єдіневський.
№ 15561–І–1977, 20.07.1973 р. – самка, луки, мікрорайон «Роша-Стинка»,
м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 36233–І–5057, 07.1991 р. – 1 екз., лісова
галявина, окол. с. Чорнівка, Г. А. Голубєва. № 45981–І–5946, 18.05.2003 р. –
самець, ялиновий ліс (широка дорога, галявини), підніжжя хр. Чорний Діл,
лісоділ. Перкалаб, І. В. Скільський.
ПОДАЛІРІЙ (Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)). № 15562–І–1978,
5.07.1966 р. – самець, лісова галявина біля телевізійної вежі, г. Цецина,
окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15563–І–1979, 25.07.1968 р. – самка, луки (район «Зеленбуду»), м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15564–І–
1980, 5.07.1968 р. – самка, лісова галявина біля телевізійної вежі, г. Цецина, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15565–І–1981, 22.07.1967 р. – самка, луки (район «Зеленбуду»), м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15566–І–
1982, 20.07.1973 р. – самка, луки, г. Цецина, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 45990–І–5955, 6.07.2003 р. – 1 екз., масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Є. Гребінки), центр. част. м. Чернівці, І. В. Скільський.
ПОЛІКСЕНА (Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775)).
№ 37766–І–5451, 06.1994 р. – 1 екз., луки, берег р. Дністер, окол. с. Хрещатик, А. Ф. Васильченко.
АПОЛЛОН (Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)). № 15571–І–1987,
4.07.1967 р. – самець, луки, окол. с. Селятин, С. П. Єдіневський.
МНЕМОЗИНА (Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)). № 15567–І–
1983, 9.06.1964 р. – самка, лісова галявина біля телевізійної вежі, г. Цецина, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15568–І–1984, 6.06.1964 р. –
самець, лісова галявина, ур. Цецино, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський.
№ 15569–І–1985, 5.05.1972 р. – самець, лісова галявина біля телевізійної
вежі, г. Цецина, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 15570–І–1986,

Музейні колекції

341

7.06.1971 р. – самка, лісова галявина біля телевізійної вежі, г. Цецина, окр.
м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 37761–І–5446, 05.1994 р. – 1 екз., узлісся грабово-букового лісу, окол. с. Спаська, А. Ф. Васильченко.
ЛЮЦИНА (Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)). № 15885–І–2301,
3.05.1966 р. – самець, біля лісосмуги, місцевість «Крива», с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський. № 15886–І–2302, 11.08.1971 р. – самець, біля
лісосмуги, місцевість «Крива», с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський.
№ 15887–І–2303, 11.08.1971 р. – самець, біля дороги, місцевість «Крива»,
с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський.
ПАСМОВЕЦЬ ТОПОЛЕВИЙ (Limenitis populi (Linnaeus, 1758)).
№ 15668–І–2084, 16.06.1963 р. – самець, городи, місцевість «Крива»,
с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський. № 15669–І–2085, 14.06.1961 р. –
самець, городи, місцевість «Крива», с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський. № 15670–І–2086, 18.06.1963 р. – самка, городи, місцевість «Крива»,
с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський.
МІНЛИВЕЦЬ ВЕЛИКИЙ (Apatura iris (Linnaeus, 1758)). № 15664–І–
2080, 18.07.1962 р. – самець, городи, місцевість «Крива», с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський. № 15665–І–2081, 13.07.1965 р. – самець, городи, с. Валя Кузьмина, С. П. Єдіневський.
СОНЦЕВИК ФАУ-БІЛЕ (Nymphalis vaualbum (Denis et Schiffermüller,
1775)). № 15703–І–2119, 14.08.1967 р. – самка, луки, мікрорайон «Роша»,
м. Чернівці, С. П. Єдіневський.
СІННИЦЯ ГЕРО (Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)). № 12652–І–
957/5, 05–06.1964 р. – 1 екз., лісова галявина, ур. Цецино, окр. м. Чернівці,
С. П. Єдіневський.
БРАЖНИК МЕРТВА ГОЛОВА (Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)).
№ 12354–І–853/6, 29.07.1960 р. – самець, берег р. Виженка, окол. с. Виженка, Л. Г. Хролінський. № 12652–І–961/15, 05.1965 р. – самець, городи,
дачні ділянки, мікрорайон «Цецино», окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський.
№ 16155–І–2571, 30.07.1966 р. – самка, городи, мікрорайон «Роша», м. Чернівці, С. П. Єдіневський.
САТУРНІЯ ВЕЛИКА (Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 1775)).
№ 12662–І–966, 07.1965 р. – самка, ботанічний сад, центр. част. м. Чернівці, В. О. Голубєв. № 12745–І–1000, літо 1966 р. – самець, колгоспна
ферма, с. Молниця, В. О. Голубєв. № 16146–І–2562, 21.05.1960 р. – самець (залетів увечері на світло в кімнату), масиви старої багатоповерхової
забудови, центр. част. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 16147–І–2563,
2.07.1965 р. – самка, фруктовий сад, с. Чорнівка, С. П. Єдіневський. № 22345–
І–3605, 2.06.1980 р. – самка (залетіла увечері на світло в кімнату, знайдена
на балконі), масиви індивідуальної забудови (вул. Короленка), центр. част.
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м. Чернівці, М. І. Лубяна. № 22346–І–3606, 2.06.1980 р. – самець (залетів увечері на світло в кімнату, знайдений на балконі), масиви індивідуальної забудови (вул. Короленка), центр. част. м. Чернівці, М. І. Лубяна. № 46988–
ПР–5982, 18.05.2005 р. – кладка яєць, фруктовий сад, городи, с. Ворничани, І. В. Скільський, Г. І. Мелещук. № 47688–ПР–6021, 06.2005 р. –
самка, городи, окр. м. Чернівці, Г. А. Голубєва.
САТУРНІЯ РУДА (Aglia tau (Linnaeus, 1758)). № 16148–І–2564,
9.05.1964 р. – самець, буковий ліс, ур. Цецино, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 16149–І–2565, 9.05.1964 р. – самець, буковий ліс, ур. Цецино, окр. м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 37931–І–5501, 05.1994 р. – самець, фруктовий сад, мікрорайон «Цецино», окр. м. Чернівці, А. Ф. Васильченко.
СТРІЧКАРКА БЛАКИТНА (Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)).
№ 16313–І–2729, 15.10.1964 р. – самець, фруктовий сад, м. Чернівці,
С. П. Єдіневський. № 38239–І–5524, 08.1994 р. – 1 екз., масиви індивідуальної забудови, с. Кам’яна, А. Ф. Васильченко.
СТРІЧКАРКА ОРДЕНСЬКА МАЛИНОВА (Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)). № 37754–І–5439, 08.1994 р. – 1 екз., мішаний ліс, ур. Цецино,
окр. м. Чернівці, А. Ф. Васильченко.
ВЕДМЕДИЦЯ-ГОСПОДИНЯ (Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)).
№ 16443–І–2859, 21.07.1970 р. – самець, лісова галявина, ур. Цецино, окр.
м. Чернівці, С. П. Єдіневський. № 16444–І–2860, 6.07.1963 р. – самка, поле,
місцевість «Крива», окол. с. Банилів-Підгірний, С. П. Єдіневський. № 16445–
І–2861, 11.07.1968 р. – самець, поле, місцевість «Крива», окол. с. БанилівПідгірний, С. П. Єдіневський.
РАВЛИК ЛЮБОМИРСЬКОГО (Plicuteria lubomirskii (Slósarski, 1881)).
№ 36664–І–5222, 07.1992 р. – 1 екз. (черепашка), волога ділянка в ялиновому лісі, ландшафтний заказник «Стебник» (зараз це частина НПП «Вижницький»), окол. смт Берегомет, coll. І. В. Скільський, det. О. О. Байдашніков. № 36665–І–5223, 07.1992 р. – 1 екз. (черепашка), волога ділянка в
ялиновому лісі, ландшафтний заказник «Стебник», окол. смт Берегомет,
coll. І. В. Скільський, det. О. О. Байдашніков. № 36666–І–5224, 07.1992 р. –
1 екз. (черепашка), волога ділянка в ялиновому лісі, ландшафтний заказник «Стебник», окол. смт Берегомет, coll. І. В. Скільський, det. О. О. Байдашніков. № 36667–І–5225, 07.1992 р. – 1 екз. (черепашка), волога ділянка
в ялиновому лісі, ландшафтний заказник «Стебник», окол. смт Берегомет,
coll. І. В. Скільський, det. О. О. Байдашніков.
ВОЛОХАТИЙ РАВЛИК БІЛЬЦА (Trochulus bielzi (A. Schmidt, 1860)).
№ 37163–І–5332, 07.1992 р. – 1 екз. (черепашка), волога ділянка в лісі, ландшафтний заказник «Стебник», окол. смт Берегомет, coll. І. В. Скільський,
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det. О. О. Байдашніков. № 37164–І–5333, 07.1992 р. – 1 екз. (черепашка),
волога ділянка в лісі, ландшафтний заказник «Стебник», окол. смт Берегомет, coll. І. В. Скільський, det. О. О. Байдашніков.
*
*
*
Публікацію підготовлено в рамках виконання держбюджетної теми
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича «Організація
моніторингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій».
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ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРИРОДОЗНАВЕЦЬ
МАКСИМІЛІАН НОВИЦЬКИЙ
«Свідомість виконаного обов’язку для мене – справа внутрішнього задоволення у будь-якій сфері: науковій, господарській чи громадській. А найвища нагорода – ще за життя побачити плід своєї праці та його визнання серед колег,
друзів, широкого загалу. А завдячувати цим треба Божому провидінню»
Максиміліан Новицький

Україна багата своєю національною історичною та культурною спадщиною з усіх її рівнинних і гірських регіонів. Одним із таких самобутніх
регіонів є Гуцульський регіон України, що славиться своєю гірською природою Українських Карпат і талановитими українцями-горянами-гуцулами.
Гуцульщина – це прекрасний і суворий гірський край, про який уродженець
Поділля Михайло Ломацький писав, що тут, у гуцульських горах, як ніде
інде, можна почути гомін віків і зачерпнути силу й віру в майбутнє, тут, у
зелено-срібних водах озер і рік можна скупати й очистити не лише тіло, але
й душу, та карпатським сонцем зігріти її, а, вийшовши на верх Говерли, побачити Бога й почути Його добротливий і ласкавий голос – голос Творця
Гуцульських гір.
Творчу наснагу на Гуцульщині черпали як видатні українці – Іван Франко, Леся Українка, Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський, Василь
Стефаник, Марко Черемшина, Юрій Федькович, Сидір Воробкевич, Богдан
Лепкий, Михайло Коцюбинський, Гнат Хоткевич, Михайло Стельмах, Іван
Драч, Степан Пушик та інші, так і відомі польські письменники – С. Вінценз, Й. Коженьовський, австрійські – Л. Захер-Мазох, К. Францоз, англійські – М. Дові та Й. Конрад, швейцарець Г. Збінден.
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На межі між Гуцульщиною і Покуттям, у чудовій, мальовничій місцевості на березі р. Лючка розташувалося селище Яблунів, яке подарувало світу
видатного науковця-натураліста Максиміліана Новицького, котрий впродовж всього життя займався ентомологією, спелеологією, ґеологією, іхтіологією, теріологією та природоохоронною справою.
Максиміліан Сила-Новицький народився 9 жовтня 1826 р. в с. Яблуневі
Коломийського повіту (тепер Косівський район Івано-Франківської області)
в родині дрібного польського шляхтича Фелікса Новицького, який був лісничим панських лісів Яблунева. Дитинство Максиміліана проходило в його
рідному селі, де він закінчив початкову школу, і батьки відправили його на
навчання до Львова в Академічну ґімназію, яку він успішно закінчив у
1846 р. У 1848 р. він вступив на юридичний факультет Львівського університету, проте, змушений був перервати своє навчання, оскільки підпав під
переслідування австрійської влади за участь у маніфестаціях, що розгорілися в часи Весни народів. Новицький поспішно покинув Львів і перебрався на Тернопілля. Тут, у с. Плотичі, він активно збирав гербарії для навколишніх сільських шкіл і зацікавився ентомологією. Не маючи можливості
поновити навчання в університеті, М. Новицький у 1850 р. складає іспит на
вчителя молодших класів і продовжує вчителювати. У 1852 р. він переходить до Самбірської ґімназії на Львівщині, що дає йому можливість активніше займатися науковими дослідженнями. Близькість до Львова сприяла
його успішній співпраці з відомим меценатом і філантропом Володимиром
Дідушицьким та його музеєм (Музей імені Дідушицьких). У 1854 р. у Львові, а в 1857 у Відні, він складає нижчий та вищий педагогічні іспити із природничих наук, завдяки чому одержує право в 1858 р. перейти на викладацьку роботу до своєї рідної Львівської академічної ґімназії. Саме тут Максиміліан Новицький дуже активно розпочинає займатися ентомологією,
видаючи в 1860 р. каталог метеликів Східної Галичини. Завдяки зібраному
хорошому фактичному матеріалу з ентомології він захищає в 1863 р. дисертацію доктора філософії у Львівському університеті й одержує запрошення
очолити кафедру зоології в Яґеллонському університеті у Кракові.
На території Галичини (Карпати, Прикарпаття, Покуття і Поділля)
М. Новицький проводить ряд досліджень з ентомології й іхтіології. Під час
подорожі по Карпатах, у басейні Черемоша, він знайшов рідкісний вимираючий вид метелика аполлона (Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)). Ця остання достовірна знахідка метелика, здійснена великим галицьким натуралістом і ентомологом, на території Івано-Франківської області датується 1865 р.
У науковому доробку М. Новицького – низка опублікованих праць (рис. 1),
серед яких найвизначнішими є «Метелики Галичини» (1865 р.), «Перелік
Татранських метеликів» (1868 р.), «Каталог метеликів Галичини» (1868 р.),
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«Атлас риб галицьких річок» (1889 р.),
а також підручник із зоології у трьох
томах («Ссавці», «Птахи, плазуни і
риби», «Безхребетні» (1868–1869 рр.)),
в якому матеріал вперше подавався
згідно з теорією еволюції Чарльза
Дарвіна. Окрім підручника зоології
Максиміліан Новицький опублікував
кілька моноґрафій, присвячених бабакам, сернам та рибам Дністра і Пруту. Крім того, він активно займався
проблемами охорони природи, став
автором першого у світі закону про
охорону природи, який був прийнятий Галицьким Сеймом у 1868 р. На
честь прийняття закону М. Новицький власним коштом встановив залізний хрест на Ваксмундській Поляні в
Татрах (1373 м н. р. м.).
У 1872 р. М. Новицький став члеРис. 1. Наукова праця доктора Макном Краківського наукового товарисиміліана Новицького «Опис нових
ства, а в 1873 р. працює над статутом
двокрилих».
Галицького татранського товариства,
під патронатом якого засновується Природничий музей у Кузніцах (Польща). З 1875 р. до його наукових зацікавлень додається іхтіологія. У цій галузі він проводить грандіозну роботу: крім опису фауни риб, розробляє методи риборозведення, організації рибних господарств та зарибнення водойм.
Зокрема, до його розробок належить й інкубатор для запліднення і виведення ікри, завдяки яким він зумів виростити лосося й навесні 1879 р. зарибнити ним Віслу біля Кракова, а пізніше й р. Білу під Тернополем.
Реалізовуючи свої природоохоронні амбіції, М. Новицький, на той час
вже професор Яґеллонського університету, засновує 24 серпня 1879 р. в
м. Кракові «Крайове рибальське товариство», статут якого був затверджений розпорядженням намісника Галичини від 2 серпня 1879 р., і яке проіснувало до 1950 р. Він же стає першим керівником рибальського товариства, хоча серед співорганізаторів товариства було багато знаменитих людей того часу – др. М. Затонський, граф А. Потоцький, п.п. Ключицький,
Лангій, Лютостанський, Маркевич, Суктус, Войцуховський та інші.
Не зважаючи на те, що офіс товариства розміщувався у Кракові, а не в
центральному місті Галичини – Львові, діяльність товариства поширювала-

348

Історія науки

ся на всю Галичину. Головною метою товариства були дії, які б підтримували піднесення й охорону рибальства в Галичині. У своїй діяльності
товариство зобов’язувалося співпрацювати з органами влади та власниками
рибальських господарств1. Саме товариство мало специфічну структуру:
члени товариства поділялися на почесних, довічних і звичайних членів.
Крім членів товариства була посада протектора товариства, на яку запрошувалась особа, що займала високе становище і мала вплив у суспільстві.
Протектором товариства був граф В. Дідушицький, заступником Станіслав
Ключицький. Статус почесних членів товариства надавався особам, які мали особливі заслуги в галузі рибальства або в підтримці самого рибальського товариства. Для фінансування товариства утворювалися фонди, які
ділилися на залізний та оборотний, і призначались лише на цілі рибальства.
Результати своєї діяльності товариство висвітлювало в журналі «Ловець» Галицького мисливського товариства2.Товариство випускало не тільки періодику, але і статистичні звіти, шематизми3. Керуючи товариством,
М. Новицький ніколи не забував про край, з якого він походив. Так, у Шематизмах Галичини з гордістю повідомлялося, що в 1896 р. товариством
було випущено 1 млн 652 тис. штук живого малька, що було найчисельнішою акцією від часу створення товариства: 468 тис. штук малька лосося в
р. Вісла, 43 тис. – в р. Дністер; 88 тис. штук однорічного нарибку королівського коропа випущено в річки Дністер, Буг і Віслу; 40 тис. штук нарибку
річкового пструга до гірських річок; 4 тис. вугрів випущено до річок Серет,
Дністер, Гнила Липа; 500 тис. штук малька судака випущено до річок Дунаєць і Скава4.
Слід зазначити, що вже на першому засідання Краківського крайового рибальського товариства було одноголосно ухвалено рішення приєднатись у
якості асоційованого члена до Галицького мисливського товариства. У відповідь голова Галицького мисливського товариства граф Р. Потоцький привітав
рибальське товариство з його утворенням та побажав, щоб у подальшому
рибальство і мисливство тісніше між собою об’єдналося й укріпило стосунки5.
1

Statut krajowego towarzystwa rybackiego w Krakowie // Łowiec. – 1879. – № 12. – S. 177–179.
Nowicki M. Do świętego wydziału towarzystwa łowieckiego we Lwowie // Łowiec. – 1879.
№ 11. – S. 162.
3
Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim księstwem Krakowskiem na rok 1892.
Lwów: Nakładem c. k. Namiesnictwa z dr. W. Łorińskiego, 1892. – S. 659.
4
Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim księstwem Krakowskiem na rok 1898.
Lwów: Nakładem c. k. Namiesnictwa z dr. W. Łorińskiego, 1898. – S. 761.
5
Nowicki M. Do świętego wydziału towarzystwa łowieckiego we Lwowie // Łowiec. – 1879.
№ 11. – S. 162.
2
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Виконуючи свої статутні завдання, товариство сприяло зарибненню річок
Галичини. На території Східної Галичини проф. Л. Вайгель зарибнив р. Прут
1000 особинами лосося, а п. Григорович з Жаб’я направив для зарибнення
1000 мальків лосося до Чорного Черемошу. Першу акліматизацію лосося у
Пруті та Черемоші було проведено 1879 р. др. М. Новицьким. Надлісничий
К. Обст розводив у своєму господарстві 5000 ікринок форелі, які він отримав
у дар від графа А. Потоцького, та власних 800 ікринок і випустив у потоки
Явірницький, Чорногірчик та річки Прут 5100 голів пструга.
Дані про зарибнення річок Галичини в 1879–1882 рр. у басейнах річок
Вісли, Стиру, Дністра та Пруту6 наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Зарибнення води в Галичині в 1879–1882 рр.
Вид риби

У роках
1879 1880 1881

9013 48900
Лосось
балтійський
2020
0
Харіус
800
780
Вугор
500 11360
Короп
7500
Лосось каліфорнійський
51917
Форель
річкова
4630
Пструг
струмковий
720
Лин
Пструг
озерний
Лосось
озерний
Пструг американський
Нестандартний мальок лосося і пстругів
Судак
12333 125807
Разом

1882

Разом

Вісла

У басейні річок
Стир Дністер Прут

Разом

138810

28790

275513

263200

0

10300

2013

275513

35980
1200
500
4200

16266
600
2786

54266
3380
15146
11700

51866
880
14846
11300

0
350

1450
1850
300
100

950
300
300

54266
3380
15146
11700

284246

248804

15642

19800

284246

11688

11688

720
1850

420
1850

7551

5856

1940

1940

1940

2000

2000

2000

10000
680000

10000
624650

132000 100329
3350

3708

1850
1650

5901

1940
1000

1000

1000
322480 219380

11688
300

720
1850
1695

350

29942

25058

7551

10000
680000

11 листопада 1879 р. товариство інформувало про створення фонду
для зарибнення водоймищ. Серед іншого були зариблені такі річки Східної Галичини, як Свіча, Бистриця і Прут7 (табл. 2).
6
7

Nowicki M. Zarybienie wód Galicyi w roku 1882 // Łowiec. – 1883. – № 7. – S. 106.
Okólnik do sz. oddziałów towarzystwa rybackiego // Łowiec. – 1879. – № 12. – S. 179–180.
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Таблиця 2

Зарибнення річок Галичини
Річки
Свіча, м. Болехів
Бистриця, м. Станиславів
Прут, м. Коломия

Ікра
харіуса
4000

Ікра
пструга
4500
3000
2500

Ікра лосося
балтійського
6000
2000

Ікра лосося
Мальок
каліфорнійського вугрів
4000
8000

Організація товариства у Кракові сприяла створенню філії цього товариства у Станіславові. Фактично в той же рік, коли організувалося товариство, почалася праця з акліматизації лосося в річках Гуцульщини, а саме у
Пруті та Черемоші. Філія рибного товариства у Станиславові виховала з
6 тис. штук ікри (отримала в дар від графа А. Потоцького) форелі й випустила в р. Бистриця 3793 пстругів. А вже в 1882 р. звітуючи на зборах
товариства М. Новицький повідомив, що завдяки старанням товариства
річки Прут та Чорний Черемош поповнилися відповідно по 1 тис. особин
малька лосося8. Завдяки старанням М. Новицького німецьке рибальське
товариство в Берліні закупило для потреб зарибнення 59 тис. ікринок лосося каліфорнійського та балтійського. Серед іншого були зарибнені такі
річки, як Бистриця і Прут. Так, у Коломиї в р. Прут було випущено
2,5 тис. ікринок пструга та 8 тис. ікри лосося каліфорнійського9. У 1887 р.
за клопотанням М. Новицького було прийнято нове рибальське законодавство Галичини, в 1888 р. він провів картографування поширення риб у
Галичині, а в 1889 р. видав атлас риб галицьких річок: Вісли, Стиру, Дністра і Пруту.
Важко переоцінити значення особистості М. Новицького для діяльності товариства. В ювілейній доповіді 1888 р. віце-президент Краківського рибальського товариства С. Ключицький наголошував, що рибальське товариство – це професор Максиміліан Новицький, керівник та виконавець. Його бурхливій енергії, масштабним ідеям, особистій праці й організаторським здібностям товариство завдячує реалізацією своїх завдань
та задумів10.
Восени, 24 жовтня 1888 р., відбулись урочисті заходи вшанування
Максиміліана Новицького з нагоди 25-річного ювілею його діяльності на
посаді професора Яґеллонського університету, професора, який прославив
лише не Яґеллонський університет та Галичину, але й польський народ за
межами Галичини.
8

Nowicki M. Zarybienie wód Galicyi w roku 1882 // Łowiec. – 1883. – № 7. – S. 106.
Okólnik do sz. oddziałów towarzystwa rybackiego // Łowiec. – 1879. – № 12. – S. 179–180.
10
Jubileusz Maksymiliana Nowieckiego // Łowiec. – 1888. – № 11. – S. 180.
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У святкуваннях взяла участь майже вся еліта наукового, політичного й
аристократичного світу Кракова: керівник рільничого краківського товариства граф Артур Потоцький, В. Зонтак – представник Галицького мисливського товариства, С. Ключицький – віце-президент Краківського рибальського товариства, др. В. Маркевич – віце-президент Татранського товариства, представники Краківського товариства охорони тварин та інших товариств. Серед присутніх було багато колег по роботі: ректор Яґеллонського
університету та тесть М. Новицького – професор Каспарек, професори Вежейський, Янчевський, Карлінський та інші. За щирими привітаннями промовців розкривалася грандіозна діяльність науковця та суспільного діяча
М. Новицького, зокрема: наукові праці, створений в університеті зоологічний кабінет, каталоги літератури із зоології. Проте, найголовніше досягнення М. Новицького, на думку ректора, є те, що він зумів реалізувати наукові
праці на практиці для народного добра11.
Червоною ниткою через усі виступи проходила думка, що М. Новицький усім у житті завдячує власній праці, яка принесла йому визнання та зробила його гордістю польської науки. Цікавою є згадка професора Янчевського про походження ювіляра з с. Яблунів, що спричинило, на його думку,
практичне застосування наукових здобутків вченого в розвитку економіки
всього Галицького краю та Гуцульщини.
Зачитувалися телеграми, що надійшли від колишніх учнів, приятелів та
багатьох різноманітних інституцій з усієї монархії, і зокрема: від Галицького мисливського товариства, Галицького лісового товариства, Рибальського товариства з Варшави, Товариства рибалок Австрії з Відня, Товариства
охорони мисливства та рибальства з Цєшина, Рибальського товариства з
Берна, почесним членом якого був М. Новицький, Рибальського товариства
з Петербургу. Особливо до душі ювіляру припало привітання Галицького
мисливського товариства, в якому його дослідження природи було нерозривно пов’язане з любов’ю до тієї землі, на якій він народився і яка була для
нього дорогою. Галицькі мисливці бачили у ньому не тільки вченого, але й
соратника, однодумця, природолюба.
На завершення торжества зворушений М. Новицький схвильовано висловив своє життєве кредо: свідомість виконаного обов’язку для нього –
справа внутрішнього задоволення в будь-якій сфері: науковій, господарській чи громадській. А найвища нагорода – ще за життя побачити плід
своєї праці та його визнання серед колег, друзів, широкого загалу. А завдячувати цим треба Божому провидінню12.
11
12
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Через два роки після святкування
ювілею, 30 жовтня 1890 р., Максиміліан Новицький помирає в м. Кракові
у віці 64 років. Для вшанування світлої пам’яті вченого і натураліста в
1898 р. у Кракові над Віслою було
встановлено обеліск, а в 1971 р. в Музеї рільництва у Шреняві (Польща) –
його бронзове погруддя. У 2005 р., до
115 роковин від дня смерті М. Новицького, в його рідному с. Яблуневі,
встановлено меморіальний знак з написом українською та польською мовами (рис. 2): «Максиміліян Сила-Новіцкі 1826 - 1890 зоолог, іхтіолог, ентомолог, професор Ягєлонського уніРис. 2. Пам’ятна стелла Максиміверситету. Народжений у Яблуноліанові Сила-Новицькому в Яблуневі.
ві. Мешканці Покуття і краяни.
А. Д. 2005».
Таким чином, поступово повертається із забуття постать видатного
українського природознавця Максиміліана Новицького, наукові праці якого
ввійшли до української й польської культурної спадщини. Життя і діяльність М. Новицького є добрим прикладом самовідданого служіння вченого
для розвитку свого рідного краю. Сучасні українські природознавці можуть
впевнено рівнятися на свого славного попередника, який розпочав теоретичну і практичну природодослідницьку та природоохоронну діяльність на
терені України.

Іванець О. Р.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
oleh_ivanets@mail333.com

А. ВЕЖЕЙСЬКИЙ – ФУНДАТОР РОТАТОРІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРЕНАХ ГАЛИЧИНИ
А. Вежейський – видатний вчений з багатогранними науковими інтересами, який зробив значний внесок у розвиток фауністичних та анатомо-
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ембріологічних досліджень різноманітних груп безхребетних і, зокрема,
коловерток.
Коловертки (Rotatoria) займають одну із провідних позицій у мікроскопічній гідрофауні континентальних вод і прибережних зон морів. Вони
відіграють важливу роль у процесах самоочищення водойм, входять до
складу раціонів багатьох гідробіонтів, використовуються як біологічні індикатори якості води [1–9].
Коловертки згадуються вже під час перших мікроскопічних досліджень
Левенгука. Тривалий час, внаслідок дуже дрібних розмірів, їх ототожнювали з найпростішими, і лише Кюв’є в 1817 р. виділяє коловерток у самостійну групу організмів – Rotifera і відзначає їх більш високу організацію. У
1838 р. Еренберг подав детальний опис будови і функцій коловерток і назвав цю групу Rotatoria. Важливим етапом досліджень коловерток був вихід
у світ у 1889 р. монографії Хедсона і Госсе в якій ці автори узагальнили і
проаналізували результати досліджень науковців, що були виконані на цей
час в області вивчення коловерток [6; 7; 9].
Ця монографія, зокрема, відкрила широкий простір для вивчення систематики та фауни коловерток і спонукала А. Вежейського до досліджень,
оскільки на той час була відсутня будь яка інформація по цій групі організмів у багатьох регіонах Європи.
У роботах по фауні водойм Татр А. Вежейський вперше називає кілька
видів коловерток, які там зареєстровані [10; 11]. У подальших дослідженнях він ретельно збирав матеріал щодо фауни коловерток, опираючись
власне на монографію Хедсона і Госсе. У 1891 р. він вперше опублікував
одну із ґрунтовних робіт по фауні коловерток Галичини в якій називає
50 видів. У тому числі поданий опис одного відкритого ним нового виду і
трьох нових форм [12]. Подальші дослідження у цьому напрямку протягом наступних років дали вагомі результати. У водоймах Галичини було
зареєстровано 161 вид коловерток, у тому числі описано 8 нових видів. Отриманий матеріал був поданий у вигляді фундаментальної монографії «Rotatoria (коловертки) Галичини», що вийшла у світ у Кракові 1893 р. [15].
Монографія надрукована у друкарні Ягеллонського університету. Матеріал для цієї роботи збирався, зокрема, і в околицях Львова. Впродовж цього часу А. Вежейський публікує і низку інших робіт, що характеризують
коловерток [13; 14; 16].
Отримані дані, як припускає А. Вежейський, характеризують широкий
регіон. Число зареєстрованих у Галичині видів перевищувало кількість таксонів, відзначених на той час Еренбергом та іншими дослідниками фауни
центральної Європи і складало близько половини описаних на той час прісноводних і морських форм коловерток.
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Подаючи фауністичну харакеристику коловерток Галичини, А. Вежейський надав своїй роботі ширшого спрямування. Зокрема, крім систематичного опису видів, він подав загальну частину в якій висвітлив методи досліджень, описав морфологію коловерток на прикладі Brachionus rubens,
детально виклав аспекти порівняльної морфології систем органів та покривів. Описав особливості біології й генеалогії коловерток. Монографія ілюстрована 93 рисунками, які згруповані у три таблиці, що значно полегшує
сприйняття опису видів.
Роботи А. Вежейського в області ротаторіології були важливим етапом в
історії досліджень коловерток у цілому і на теренах Галичини, зокрема. Цей
вчений описав значну кількість невідомих науці видів і форм. Його роботи
надали відчутний імпульс систематико-фауністичним дослідженням і спонукали молодих науковців звернути особливу увагу на цю групу організмів.
Праці А. Вежейського не втрачають своєї актуальності і до нашого часу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Іванець О. Р. До вивчення фауни коловерток (Rotatoria) водойм лісових ландшафтів // 46-а
наук.-техн. конф. Львівськ. лісотехн. ун–ту (лісогосп. секція, 12–19 квітня 1994 р.). –
Львів, 1994. – С. 91–93.
2. Іванець О. Р. Методичні вказівки до систематико-фауністичного вивчення коловерток (Rotatoria). Для студентів ІІІ–V курсів біологічного факультету. – Львів: ЛДУ, 1996. – 28 с.
3. Іванець О. Р. Еколого-фауністична характеристика роду Brachionus (Rotatoria) у водоймах
різноманітного типу // Наук. зап. Терноп. держ. педагогічн. ун–ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія. – 2001. – № 3 (14). – С. 53–55.
4. Іванець О. Р. Фауна планктонних коловерток (Rotatoria) ставів західного лісостепу України // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. Серія медицина і біологія. – Львів, 2001. – Кн. 5. – С. 46–51.
5. Іванець О. Р. Морфологічні характеристики екологічних груп коловерток (Rotifera, Rotatoria) як основа адаптацій до факторів середовища // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матер. наук. конф. (12–15 вересня 2013 р.). –
Львів: Сполом, 2013. – С. 28–32.
6. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria). Подкласс Eurotatoria (отряды Ploimida, Monimotrochida, Paedotrochida). – Л.: Наука, 1970. – 744 с. (Опред. по фауне СССР,
изд. Зоол. ин–том Академии наук СССР. – Вып. 104).
7. Bartoš E. Vířníci – Rotatoria. – Praha, 1959. – 969 s. (Fauna ČSR. – Sv. 15).
8. Ivanets O. R. Zooplankton of the water vegetation in the ponds of west forest-steppe of Ukraine //
Вісн. Львівськ. ун–ту. Серія біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 148–156.
9. Koste W. Rotatoria. Die Rädertiere Mitteleuropas. – Gebrüder–Borntraeger–Berlin–Stuttgart,
1978. – I. Textband. – 673 S. – II. Tafelband mit 234 Tafeln.
10. Wierzejski A. O faunie jezior tatrzańskich // Pamiętn. Tow. Tatrzańsk. – 1881. – T. VI. –
S. 99–110.
11. Wierzejski A. Zarys fauny stawów tatrzańskich // Pamiętn. Tow. Tatrzańsk. – 1883. – T. VIII. –
S. 95–125.
12. Wierzejski A. Liste des Rotiferes observes en Galicie (Autriche-Hongrie) // Bull. soc. zool.
France. – 1891. – Vol. 16. – P. 49–52.
13. Wierzejski A. Zur Kenntnis der Asplanchna-Arten // Zool. Anz. – 1892. – Bd. 15. – S. 345–349.

Історія науки

355

14. Wierzejski A. Atrochus tentaculatus nov. gen. et sp. Ein Rädertier ohne Räderorgan // Zeitschr.
f. wiss. Zool. – 1893. – Bd. 55. – S. 696–712.
15. Wierzejski A. Rotatoria (wrotki) Galicyi. – Kraków: Akademia Umiejętności. Druk Uniw. Jag. –
1893. – 112 s.
16. Wierzejski A., Zacharias O. Neue Rotatorien des Süβwassers // Zeitschr. f. wiss. Zool. – 1893. –
Bd. 56. – S. 236–244.

Яровий С. О., Ярова Т. А., Брен О. Г., Завадська О. А.

Приазовський національний природний парк,
Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Богдана Хмельницького
priazovnpp@mail.ru

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДОРОСТЕЙ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Приазовський національний природний парк (ПНПП) створений відповідно до Указу Президента України № 154/2010 від 10.02.2010 р. з метою
збереження, відтворення і раціонального використання природних комплексів північно-західного узбережжя Азовського моря. На території ПНПП
знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду, які у 2003 р. отримали
статус водно-болотних угідь (ВБУ) міжнародного значення. Такими об’єктами є Молочний лиман (гідрологічний заказник загальнодержавного значення) та гирло р. Берди з Бердянською косою і її затокою (ландшафтний
заказник загальнодержавного значення «Заплава р. Берди»).
Цільові дослідження стану вивченості альгофлори об’єктів ВБУ ПНПП
раніше не проводилися, а літературні джерела свідчать про епізодичні вивчення водоростей Молочного лиману і р. Берди. Тому метою роботи було
узагальнення літературних даних і особистих спостережень щодо вивчення
альгофлори Молочного лиману, Бердянської коси, гирла р. Берди і Бердянської затоки, Утлюцького лиману і лиману Сивашик як об’єктів ВБУ міжнародного та загальнодержавного значення.
Молочний лиман розташований на півдні Запорізької області. Площа
ВБУ складає 30000 га, з яких водного дзеркала – 19000 га. Найбільша довжина – 36 км, ширина 4–10 км, середня глибина лиману – 1,3 м. Живиться
лиман водами Азовського моря через штучну промоїну та частково р. Мо-
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лочною. За останні 10 років з причин замулення промоїни спостерігалося
поступове обміління, зменшення площі водного дзеркала [1].
Перші дослідження Молочного лиману розпочалися в 1939 р. Інститутом
геології АН УРСР. У наступні роки лиман все більше привертав увагу альгологів, зокрема, А. І. Прошкіною-Лавренко детально вивчено видовий склад
діатомових водоростей планктону та бентосу лиману. Комплексні дослідження водойми проведені 1955 р. Інститутом гідробіології АН УРСР [2; 3].
Інформація про видовий склад водоростей поповнюється альгологами кафедри ботаніки Мелітопольського державного педагогічного інституту, зокрема, С. П. Черевко в 1969–1977 рр.
У 1997 р. альгологами Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка і Мелітопольського державного педагогічного інституту проведені експедиційні виїзди вздовж узбережжя Молочного лиману з метою
вивчення водоростей водних і позаводних місцезростань. У 2004 р. започатковані дослідження з вивчення видового складу водоростей солончаків
узбережжя лиману. Паралельно з цим проводилися дослідження щодо виявлення видового складу й біомаси водоростей тимчасових гіпергалійних водойм узбережжя Молочного лиману. Протягом 2008–2009 рр. нами були
досліджені тимчасові гіпергалійні водойми Шелюгівського поду й оз. Молочне, але отримані дані про видовий склад, біомасу і систематичну структуру водоростей цих водойм неопубліковані.
Не менш важливим об’єктом ВБУ міжнародного значення ПНПП є
Бердянська коса, Бердянська затока і гирло р. Берди (надалі в тексті для
зручності викладання матеріалу наводимо як Бердянська коса). Бердянська коса – коса-стрілка шириною від 60 м до 15 км, яка заходить у море
на 13 км, і складається здебільшого з піску та черепашок. Коса утворює
Бердянську затоку Азовського моря близько 50 км завширшки із глибинами 5–8 м.
Альгологічні дослідження Бердянської коси почались у 1976 р. У 2005 р.
під час експедиції фахівцями кафедр ботаніки Київського національного
університету і Мелітопольського державного педагогічного університету, а
саме І. Ю. Костіковим, А. А. Кривендою, О. В. Тищенко, А. М. Солоненко
вивчались водорості водних та наземних місцезростань. Дані, отримані в
результаті експедиції неопубліковані. Пізніше були досліджені водорості
солончаків Бердянської коси біля оз. Красне, вивчались макроскопічні розростання водоростей на поверхні солончаків [5; 6; та ін.].
Водорості Бердянської затоки не вивчались, однак у літературі наводиться багато інформації про видовий склад фітопланктону і фітобентосу
Азовського моря, які узагальнені в монографії Л. І. Рябушко і Г. В. Бондаренко «Микроводоросли планктона и бентоса Азовского моря» [4].
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Якісний і кількісний склад водоростей ВБУ ПНПП постійно змінюється
під впливом антропогенного навантаження і суттєвих змін гідрологічного й
гідрохімічного режимів водних об’єктів. З урахуванням сучасних (із 2004 р.)
даних, альгофлора Молочного лиману і його узбережжя нараховує 87 видів,
а Бердянської коси – 68.
Найменш вивченим в альгологічному відношенні на території ПНПП є
лимани Утлюцький та Сивашик. Акваторія першого розділена двома дамбами на три частини, з яких північна, «Верхів’я Утлюцького лиману», є комплексною пам’яткою природи загальнодержавного значення (площа 280 га).
Лиман Сивашик входить до складу ландшафтного заказника «Сивашик»
площею 2800 га. У 2012–2013 рр. працівниками ПНПП О. Г. Бреном, О. В. Завадською, С. О. Яровим проведені експедиційні виїзди до території лиману
для відбору водних та грунтових альгологічних проб з метою вивчення
видового складу водоростей і проведення хімічного аналізу води та ґрунту.
У результаті досліджень виявлено 26 видів водоростей.
В останні роки (2010–2013) співробітниками наукового відділу ПНПП
та кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського
державного педагогічного університету, а саме С. О. Яровим, Т. А. Яровою
і О. Г. Бреном, проводяться регулярні виїзди на території ВБУ міжнародного та загальнодержавного значення (Бердянська коса, Молочний і Утлюцький лимани та Сивашик) з метою комплексного ботанічного вивчення.
Відбираються ґрунтові й водні проби для альгологічного дослідження,
результати яких увійдуть до літопису природи ПНПП і плануються для
опублікування в наукових виданнях.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСЬКИМ
ГОСПОДАРСТВОМ НА БУКОВИНІ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ
Однією з галузей діяльності людини було, є і буде мисливство, яке
трансформувалося з галузі харчування до відпочинкової. У великій мірі
мисливство зачіпає соціально-економічні аспекти суспільства, головними
з яких є допуск до права полювання, сплата податків, невиснажливе використання мисливських тварин тощо. Тож велику роль у регулюванні даних процесів відводиться державним інституціям.
Перші окремі нормативно-правові документи, що врегульовували питання ведення мисливського господарства й охорони тваринного світу на
Буковині вводились в останній третині ХІХ ст.: 30 квітня 1870 р. – Закон
про охорону птахів, 20 грудня 1874 р. законодавчо встановлювалися строки полювання, законом від 2 травня 1886 р. запроваджувалися мисливські
білети, а законом від 27 вересня 1887 р. врегульовувалась оренда права
полювання. Відповідно до цих норм на Буковині, по аналогії з Галичиною, Францією й Бельгією, можна було знищувати шкідливих тварин, до
яких тоді зараховували не лише вовка (Canis lupus L.) та лисицю (Vulpes
vulpes (L.)), але й ведмедя (Ursus arctos L.) і кабана (Sus scrofa L.), якщо
вони становили велику загрозу для сільськогосподарських посівів чи свійських тварин. У випадку, коли керівник мисливського ревіру не мав можливості це зробити своїми силами, тоді для цієї роботи залучали місцевих
мешканців. Добута дичина продавалася на аукціоні, а кошти пропорційно
ділилися між усіма учасниками полювання. Більше того, за добування хижаків мисливці отримували премії. З 1874 р. незаконно добута дичина,
конфіскована у браконьєрів, реалізовувалася через аукціон, а кошти йшли
у фонд бідних1. Про позитивні сторони буковинського мисливського законодавства говорив депутат Сколишевський на засіданні Галицького сейму. На його думку, Галичині слід було запозичити досвід Буковини, при
якому гміна має право самостійно реалізовувати право ведення мисливського господарства за умови прийняття на роботу відповідного
1

Bresiewicz T. Ustawodawstwo łowieckie w Europie. – Lwów: Drukarnia W. Łozińskiego, 1898. –
S. 4, 56, 68.
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фахівця2. Також відзначався позитивний досвід Буковини щодо державного
регулювання відшкодування збитків, завданих мисливськими тваринами,
коли працювали відповідні експерти, що визначали вартість нанесених збитків3. Також позитивний момент законодавства полягав у запровадженні на
Буковині відповідних судів, які розглядали конфліктні справи, пов’язані з
відшкодуванням збитків. Слід відмітити, що дана вимога була прогресивнішою та демократичнішою в порівнянні з Галичиною, де цього роду справи розглядали органи державної влади, які в багатьох випадках відстоювали
інтереси власників мисливських ревірів, що займали соціально вищу нішу в
суспільстві4. Якщо аналізувати економічне значення мисливського господарства на Буковині, то слід відмітити, що Буковина та Галичина були з економічного огляду найбільш відсталими частинами Австро-Угорської імперії. Дана тенденція збереглась і в мисливському господарстві. Якщо за період з 1875 по 1895 р. зі 100 га мисливських угідь за рік отримували середній
дохід по імперії майже 18 крон, а такі її частини як Чехія – 35, а Моравія –
36 крон, то на Буковині – лише 1,9 крон, а в Галичині – 3,7 крони. Відповідно, на Буковині добували і найменшу кількість дичини із площі мисливських угідь. Якщо в середньому за період з 1875 по 1895 р. на 100 км2 за рік
добувалося 3 олені (Cervus elaphus L.), то на Буковині – менше однієї голови, козуль (Capreolus capreolus (L.)) – 19, а на Буковині – 2, куріпок (Perdix
perdix (L.)) – 324, а на Буковині – одну5. Неефективне ведення мисливського
господарства знижувало попит на користування мисливськими угіддями.
Так, у середньому по імперії вартість оренди 1 га мисливських угідь у 1900 р.
становила 22 геллери, в 1905 р. – 25 геллерів, у 1908 р. – 30 геллерів. Відповідно, на Буковині вартість оренди права полювання 1 га становила 2, 2 і
7 геллерів, що було найнижчим з усіх регіонів імперії6. Всього власники
земельних ділянок за здачу права полювання на Буковині в 1908 р. отримали винагороди в сумі 15242 крони, тоді як по Австрійській частині імперії
ця сума становила 2659362 крони7. Тогочасні дослідники слушно відзначали, що чим вищий рівень добування хижаків, тим більш неефективно ведеться мисливське господарство. Наприклад, у Чехії, Моравії та Нижній Австрії
2

Sprawa ustawy łowieckiej w Sejmie zeszłorocznym // Łowiec. – 1904. – № 9. – S. 105–106.
Posiedzenie 17–49 // Stenograficzne sprawozdania zpierwszej sesyi ósmego peryodu Sejmu
krajowego Królestwa Galicyii Lodomeryiz Wielkiem Księstwem Krakowskie z roku 1902/3 od
29 grudnia 1902 do 3 listopada 1903. – Lwów, 1903. – S. 2099.
4
Sprawa ustawy łowieckiej w Sejmie zeszłorocznym // Łowiec. – 1904. – № 3. – S. 27–28.
5
Ekonomiczno-społeczne znaczenie łowiectwa // Łowiec Polski. – 1902. – № 20. – S. 322–324.
6
Rożyński F., Schechtel E. Ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla naszego kraju. – Warzsawa:
Nakładem polskiego towarzystwa łowieckeigo, 1921.
7
Ekonomiczno-społeczne znaczenie łowiectwa // Łowiec Polski. – 1902. – № 20. – S. 322–324.
3
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хижаки становили 19–22 % від усіх добутих мисливських тварин, а на Буковині – 78 %8.
Варто зазначити, що відповідно до тогочасної статистики, в 1898 р. на
Буковині добувалося 100 оленів, 300 козуль, 57 кабанів, 31 глухар (Tetrao
urogallus L.), 474 рябчики (Tetrastes bonasia (L.)), 100 куріпок, 10 ведмедів,
37 вовків, 5 рисей (Lynx lynx (L.)), 900 лисиць, 1400 яструбів (Accipiter sp.)9.
А на 2012/2013 рр. ліміт добування по Чернівецькій області становить:
31 олень, 318 козуль, 260 кабанів, 27 борсуків (Meles meles (L.)), 33 куниці
(Martes sp.). Проте, саме добування складає нижчий рівень від отриманого
ліміту: олені – 21 голова, козуль – 260, кабани – 170. Варто взяти до уваги
той факт, що площа Буковини у складі імперії становила 10451 кв. км10, тоді
як на даний час площа Чернівецької області складає 8097 км2, що на 23 %
менше, ніж площа Буковини. Однак лише оленів добувалось у п’ять разів
більше.
Підсумовуючи викладене слід відмітити, що органи державної влади
Буковини вживали ряд організаційних заходів для ефективного ведення
мисливського господарства, які впливали більш дієво, ніж у даний час.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
БЕРЕГОВОЇ ЛАСТІВКИ (RIPARIA RIPARIA) В
КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Берегова ластівка (Riparia riparia (Linnaeus, 1758)) належить до перелітних птахів. Вона зустрічається на всіх материках, за винятком Австралії й Антарктиди. Завдяки своїй екологічній пластичності є широко поширеним видом у Європі [38]. Значна географічна мінливість цього птаха
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зумовлює, насамперед, необхідність проведення досліджень морфометричних параметрів, динаміки чисельності та лімітуючих факторів [80].
Берегова ластівка поширена як у Старому, так і в Новому світі. Гніздиться лише в північній півкулі – Європі, Азії та Північній Америці [61]. Восени
особини виду мігрують на південь: у Східну Африку, на Мадагаскар, у Саудівську Аравію, Південну Індію, Пакистан, Південно-Східну Азію, на о. Борнео, Філіппіни, в Північну Аргентину, Парагвай, північну частину Чилі, Південну Мексику, Пуерто-Ріко і на Віргінські острови. В Україні берегова
ластівка належить до гніздових перелітних птахів (чисельний вид [76]). Населяє піщані й лесові урвисті береги річок та інших водойм, піщані кар’єри [75].
Гніздиться на всій території нашої країни, крім власне гірської частини; в
періоди міграцій трапляється фактично скрізь [74].
Берегова ластівка є одним з найбільш численних колоніальних видів
птахів не лише в Україні, але й у Палеарктиці. Але в багатьох регіонах Західної Європи кількість поселень і гніздових пар настільки незначні, що цей
вид там відносять до рідкісних, а в деяких країнах берегова ластівка навіть
занесена в національні Червоні книги [80].
Як правило питання про охорону або відновлення чисельності певного
виду виникають лише тоді, коли йому загрожує реальне зникнення. Висока
чисельність берегової ластівки в Україні [8; 81] дозволяє широко експериментувати з метою вивчення її гніздової біології, демографічних показників, особливостей зв’язку з територією тощо. Отримані результати можуть
бути використані для розробки конкретних рекомендацій щодо збільшення
чисельності виду, а також для моніторингу колоній [25; 80].
Берегова ластівка легко виявляється і визначається у природі [75], для
неї розроблені добре доступні методи масового відлову, самки і самці, а також молоді птахи у гніздовий період легко відрізняються між собою, тому
вид є зручною моделлю для вирішення багатьох загальнозоологічних питань,
а також аспектів популяційної екології [38]. Соціальність цього птаха як у
репродуктивний період, так і поза ним, сприяє розробці теоретичних питань
колоніальності [80].
На заході України берегова ластівка є гніздовим перелітним видом [29;
39; 56; 64]. Вона широко поширена переважно на рівнинах Волино-Поділля
та на Закарпатській низовині [54; 63; 65–67]; у власне гірській частині Українських Карпат колоніальні поселення, за рідкісними винятками [2; 6; 62],
фактично відсутні.
Для другої половини ХІХ – і майже до кінця ХХ ст. відомі здебільшого
фрагментарні дані [3; 12–17; 27; 45; 47; 65; 67; та ін.]. Наприклад, згідно
Я. Доманевського [86], берегові ластівки звичайні в Галіції. Вони оселяються не тільки по берегах річок, але й у тих місцях, де наявні урвища та яри. За
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даними А. Грабара [19; 20; 87], на Закарпатській рівнині ці птахи гніздяться
на високих і крутих берегах річок. О. Б. Кістяківський [28] знайшов колонію на р. Тисі. У західній частині Закарпаття по долині р. Уж Л. О. Портенко [52] виявив невеликі поселення берегових ластівок (до 15–20 гнізд) та
спостерігав літаючих над вигонами птахів, де було багато комах. Особини
виду трималися біля колоній до кінця серпня. У своїх класичних зведеннях
Ф. Й. Страутман [62; 63] пише, що в Українських Карпатах берегові ластівки іноді гніздяться на нижніх відрізках широких річкових долин (частіше в
межах їх передгірських ділянок), де є відповідні екологічні умови. Полюючи за комахами, птахи проникають далеко в гори, зустрічаючись на значній віддалі від місць гніздування. На північних схилах Карпат цей дослідник виявляв колонії берегових ластівок на крутих берегах річок Стрий і
Опір, а на південних схилах гніздові поселення птахів були відмічені по долинах річок Латориця й Боржава.
З 1990-х рр. надзвичайно активно почало проводитися цілеспрямоване
вивчення авіфауни прируслових ділянок Верхнього та Середнього Дністра [36; 37; 59], частково його басейну [5; 6; 9; 18; 51], а також основних річок Закарпаття [40; 41; 53]. Львівськими, буковинськими й закарпатськими
орнітологами організовані численні експедиції [4; 7; 10; 31–34; 49; 50; 57;
58; 60]. Важливим об’єктом під час таких досліджень були колоніальні поселення берегової ластівки [8; 25; 26; 35].
Cкажімо, для рівнинної частини верхньої течії Дністра А. А. Бокотеєм й
І. В. Кучинською [8] було встановлено, що зміна чисельності виду пов’язана в першу чергу з паводковим режимом річки. У колоніальних поселеннях
кількість птахів зростає, якщо попереднього року було мало паводків протягом гніздового періоду, і навпаки. У колоніях діє процес саморегуляції, що
призводить до зниження чисельності (аж до повного зникнення поселення)
при досягненні критичної величини. На Закарпатті на динаміку популяції
берегової ластівки впливає повенева ситуація та стан берегової смуги [54].
Також цей вид був одним з модельних під час вивчення фенологічних
закономірностей осінньої міграції птахів [21–24].
З 50-х рр. ХХ ст. в Карпатському регіоні України (насамперед Прут-Дністровське межиріччя, долина верхньої течії Дністра, Закарпаття) активно проводиться вивчення ектопаразитів птахів та їх гнізд [1; 55; 78; 79; та ін]. Основна увага приділяється таким членистоногим, як блохи [85], пухоїди [42; 43;
73; 84], іксодові [44; 71; 72; 77], гамазові [48; 69; 70; 83] й інші [46; 82] кліщі. Одним з основних об’єктів під час цих досліджень є берегова ластівка.
Інформація про наявність у деяких музеях берегової ластівки з Карпатського регіону України представлена в каталогах орнітологічних колекцій [11; 30; 68; та ін.].
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Слід також зазначити, що останнім часом для південної частини України
були проведені спеціальні дослідження, присвячені вивченню біології берегової ластівки [80; та ін.]. На основі цілеспрямовано зібраних значних за
обсягом матеріалів проаналізовано розміщення колоній, встановлена чисельність, з’ясовано особливості розмноження та біоценотичні зв’язки. Встановлено, що чисельність виду на півдні України стабільно висока. Основна
частина птахів (70 %) гніздиться уздовж річок, утворюючи середні (100–300
нірок) і великі (до 1000 нірок) поселення. Трофічні зв’язки мають свої особливості. У зазначеному регіоні корм берегової ластівки на 99,9 % складається з комах, серед яких 69,3 % – фітофаги, тому цих птахів можна вважати корисними для сільського та лісового господарства. Досліджено також
демографію виду: смертність – 60–74 %, тривалість життя – 0,85 року для
самок і 1,17 року для самців, вік першого розмноження – менше 1 року тощо.
Проаналізовано основні параметри колоніальності. Встановлена наявність
двох типів поселень уздовж водойм: диференційований (є колонія-домінант,
що його формує) і недиференційований (статус усіх колоній однаковий).
Отже, дослідження життєвого циклу берегової ластівки в Карпатському
регіоні України мають давню історію. Незважаючи на це, узагальнені вище
матеріали свідчать про ще явно недостатнє вивчення багатьох аспектів екології виду. Насамперед це стосується виявлення взаємозалежності динаміки
чисельності та територіально-демографічних показників колоніальних поселень.
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