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Вступ
Земноводні — малопомітні істоти, які лише навесні та влітку привертають до

себе увагу галасливими концертами або яскравим забарвленням. Одні з них —
смарагдові райки, що вдень причаїлися на гілках невисоких прибережних дерев,
кущів або на очереті, починають голосно стрекотіти, догукуючись своїх подруг,
щойно сонце ховається за обрій. У цей самий час зі своїх схованок до водойм по-
спішають яскраво-плямисті зелені ропухи, і їхнє мелодійне «тюрр–тюрр–тюрр...»
лунає майже до світанку. Час від часу ці пісні губляться у галасі, вчиненому зеле-
ними жабами, без яких важко собі уявити будь-який сільській ставок. Це про них
відомий зоолог Альфред Брем казав, що «...голоси та квакання жаб так само пасу-
ють весняній ночі, як пісня соловейка».

Починається день, і в перших променях весняного сонця веселкою шлюбного
вбрання намагається привернути увагу самиці гірський тритон. В іншій водоймі
яскраво-плямисті червоно-чорні самці звичайних тритонів виконують складний
танок, запрошуючи до шлюбу своїх самиць... Прогулюючись берегом струмка,
річки чи ставка, ми часто полошимо жаб, що сидять на сонечку, і вони з шумким
плиском пірнають у воду. Ропухи часто навідуються до наших садиб, полюючи на
комах, приваблених світлом. Інколи у прозорій воді стариць чи ставків можемо
спостерігати схожих на ящірок тритонів.

Цим, власне, й вичерпується діапазон наших стосунків з амфібіями у повсяк-
денному житті. Розхожою є думка, що земноводні не мають істотного значення
для людини. Однак вони знищують велику кількість шкідливих комах та слима-
ків. Пуголовки, прикладом, живляться в основному личинками комарів та інших
кровосисних комах. Своєю чергою, земноводні входять до раціону багатьох тва-
рин — змій, водяних черепах, птахів, ссавців. У деяких країнах і люди споживають
м’ясо жаб та великих саламандр. Крім того, жаби є справжніми мучениками нау-
ки — саме дослідам на них зобов’язані своїми успіхами фізіологія та медицина.



Земноводні також є чутливими індикаторами стану навколишнього середовища —
наявність, брак чи мінливість певних видів у певному місці свідчать про ступінь
руйнівного впливу на природу діяльності людини. Отже, амфібій можна віднести
до розряду корисних тварин, до них варто придивитися більш уважно і не крив-
дити без крайньої потреби. Нам відкриється дивний світ, неповторний своєю
таємничою красою та своєрідністю, вартий цікавості та потягу дізнатися більше
про нього. Постає прагнення пізнати, а відтак полюбити, природу своєї країни.

Існуючі посібники, за якими можна було б визначати, які види амфібій живуть
у країні чи в регіоні, давно вже застаріли й належать до бібліографічних раритетів.
Ця книга дозволяє не тільки визначати види амфібій, але й, враховуючи специфіку
їхньої організації, дає змогу ознайомитися зі способом їхнього життя, із сучасни-
ми методами їх вивчення, що виходять за межі власне батрахології — науки про
земноводних. Намагаючись зробити доступнішими для розуміння фактичні ма-
теріали, автор дещо відступив від звичайної форми викладу даних, притаманної
визначникам минулих років, і дещо розширив методичну частину. Йдеться про
використання нових методів дослідження (часто це певні розділи генетики), у
зв’язку з чим у читачів може виникати потреба додаткових пошуків опису цих ме-
тодик і, найголовніше, пов’язаних з ними термінів та понять, у спеціальних науко-
вих виданнях, перелік яких наведено у списку літератури.

Перебігом підготовки цієї книги стало також зрозумілим, що сучасний опис
земноводних України не вміщується в рамки самої лише її території, та що книга
не зможе претендувати на роль більш-менш серйозного посібника без залучення
основних результатів вивчення цих тварин в інших ділянках їхніх ареалів. Це зу-
мовило появу в її назві уточнення — «посібник для визначення земноводних Ук-
раїни та суміжних країн». Слід зазначити, що уточнення це є до певної міри умов-
ним, оскільки необхідність надати повну та сучасну характеристику того чи іншо-
го виду часто спонукала прилучати дані, отримані не лише у сусідніх з Україною
Росії, Польщі, Словаччині тощо, але й у віддаленіших країнах — Іспанії, Італії,
Франції, Швеції та інших.

У книзі вживаються українські наукові назви амфібій, ухвалені 1927 р. природ-
ничим відділом Інституту української наукової мови УАН (Шарлемань, 1927).
Книга забезпечує визначення лише дорослих тварин. Брак практичних дослід-
жень вікової та географічної мінливості зовнішньої морфології поки що не дає
змоги достеменно визначати види більшості земноводних на личинковій стадії
розвитку.

Натурна та лабораторна фотозйомка земноводних, а також фотозйомка біото-
пів, зроблена безпосередньо на місцях пробування тварин, виконана автором
цього посібника Євгеном Писанцем. Точки на картах поширення відповідають ре-
альним місцям збору (або спостереження) тварин. Карти ареалів видів, занесених
до другого видання Червоної книги України або тих, що плануються до занесення
у третє видання (у таблиці на стор. 45 позначені як «Види, що потребують охорони
в Україні»), укладені на основі аналізу фондових колекцій Зоологічного музею
Національного науково-природничого музею Національної академії наук Украї-
ни, Зоологічного інституту Російської академії наук, Зоологічного музею Москов-
ського державного університету ім. М. В. Ломоносова, літературних даних та свід-
чень спеціалістів. Карти поширення решти видів — за матеріалами Зоологічного
музею Національного науково-природничого музею Національної академії наук
України. У книзі враховані дані польових досліджень по 2007 рік включно.
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Земноводні або амфібії
Земноводні або амфібії (Amphibia, від грецького £mfi — обидва і bi/oj — жит-

тя) — хребетні тварини, життя яких на першому етапі, як правило, починається
стадіями ікри та личинки (пуголовка) у водному середовищі. Потім, на другому
етапі життя, відбувається суттєва перебудова усього організму, або метаморфоз —
личинки перетворюються на дорослих тварин, здатних проводити більшу части-
ну життя на суходолі.

Загальна характеристика класу земноводних
Походження земноводних пов’язано з їхніми предками (рибами) і вони перші

серед хребетних опанували наземне середовище існування. Ця зміна відбулася за-
вдяки докорінним перебудовам в організмі, серед яких найважливішими були пе-
рехід від плавання до пересування на суходолі і заміна зябрового типу дихання на
легенево-шкірне. Зрозуміло, що ці дві особливості були пов’язані з суттєвими ана-
томо-морфологічними перебудовами. Так, хребет став більш диференційованим у
зв’язку з появою нових відділів (шийного та крижового), кінцівки набули типово-
го для наземних хребетних вигляду — п’ятипалого шарнірно-важільного типу (рис.1).

Відбулася заміна двокамерного серця на трикамерне, розвинулося друге коло
кровообігу (риби мають одне коло), сформувалося середнє вухо, внутрішні ніздрі
(хоани) та ін. Важливо підкреслити, що низка таких перетворень сталася ще на
стадії рибоподібного предка.

Таким чином, земноводні, на відміну від своїх предків риб, мають цілу низку
ознак, що дозволяють їм існувати у наземно-повітряному середовищі. Але особ-
ливістю цих тварин є те, що водне середовище усе ж таки й надалі відіграє для них
провідну роль. По-перше, личинки більшості земноводних, як вже зазначалося,
живуть у прісних водоймах і так само, як і риби, дихають розчиненим у воді кис-
нем. По-друге, дорослі тварини потребують постійного зволоження шкіри,
оскільки у зв’язку зі слабким розвитком легенів саме через шкіру до організму
надходить більша частина кисню.

Серед інших особливостей біології земноводних слід відзначити одну спе-
цифічну рису, яка об’єднує їх з іншими наземними хребетними — плазунами. Тва-
ринам обох класів притаманна холоднокровність — майже повна залежність тем-
ператури їхнього тіла від температури навколишнього середовища.

Рис. 1. Скелет жаби (А — загальний вигляд, Б — задня і передня кінцівки)

А

Б
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Систематика та різноманітність амфібій
Амфібії населяють усі континенти, за винятком Антарктиди. За останніми да-

ними кількість їх видів у всьому світі сягає близько 6000 (Frost et al., 2006).
Дорослі тварини відповідно з особливостями зовнішньої будови тіла утворю-

ють три групи, які чітко розрізняються між собою: з «тритоноподібною», «жабо-
подібною» та «хробакоподібною» (червоподібною) формою тіла.

Своєрідність цих форм тіла супроводжується суттєвими відмінностями в ана-
томо-морфологічних особливостях, екології, поведінці, у личинковому розвитку
тощо. Це дає підставу виділити серед усіх земноводних, які зараз існують, три ос-
новні таксономічні групи. Кожній з них надають ранг окремого ряду (інколи
підкласу): хвостаті (Caudata, або Urodela), безхвості, або стрибучі (Anura, або
Ecaudata, або Salientia) та червуги, або безногі (Apoda, або Gymnophiona).

Разом з тим останнім часом дослідники чинять спроби побудови нової систе-
ми амфібій на основі поєднання нових (молекулярних) та традиційних (анатомо-
морфологічних) методів. Наприклад, у відповідності з поглядами Д. Фроста зі
співавт. (Frost et al., 2006), Amphibia являють два таксони рангу рядів або підкласів
Gymnophiona та Batrachia; до складу останнього входять Caudata і Anura (ієрар-
хічна супідрядність таксонів рангу вище родини у вказаній роботі не обгово-
рюється — вони визнаються невпорядкованими).

Практично в усіх існуючих зараз земноводних, за рідкісним винятком (черву-
ги), шкіра позбавлена будь-яких кісткових утворень.

Для типових хвостатих (Caudata) характерною є наявність двох пар кінцівок і
довгого хвоста, тулуб сегментований так званими костальними (реберними) бо-
рознами. Деяким видам, таким як амфіуми, сирени та ін., властива часткова ре-
дукція кінцівок або ж їх повна відсутність (рис. 2).

Окремі групи характеризуються зовнішнім заплідненням, як наприклад сире-
ни та критозяберні саламандри (Sirenidae, Cryptobranchoidea), багато інших —
внутрішнім, коли самці відкладають сперматофори (утворення, що містять спер-
матозоїди), а самиця захоплює їх краями клоаки. Розміри хвостатих земноводних
коливаються від 4 см (мексиканська безлегенева саламандра Thorius pennatulus) до
1,5-2 м (велетенські саламандри Andrias japonicus і A. davidianus з Японії та Китаю).
Поширення Caudata обмежується, в основному, північною півкулею.

Безногі земноводні (Apoda) представлені тваринами, що ведуть підземний або
водний спосіб життя, мають видовжене тіло з виразними кільцюватими перетяж-
ками (рис. 3).

Рис. 2. Карликовий сирен (Siren intermedia Barnes, 1826): А — загальний вигляд, Б — голова у збільшенні;
стрілками показано очі та зовнішні зябра)

Б

А
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Як і в багатьох інших хребетних, що характеризуються підземним способом
життя, деякі їхні органи і частини тіла редуковані або відсутні. Наприклад, кін-
цівки та їхні пояси у сучасних видів відсутні повністю, але вони були відомі у най-
давніших викопних представників цієї групи. Очі редуковані й розташовані під
шкірою, ліва легеня редукована або відсутня, під шкірою є кісткові лусочки. Усі
представники червуг характеризуються хеморецепторним органом, який відкри-
вається на верхній частині голови між очима та ніздрями. Цей орган представле-
ний комплексом м’язів, залоз і протоків, що розвиваються у тісному зв’язку з оча-
ми і Якобсоновим органом (лемішово-носовий орган нюху). Запліднення в Apoda
внутрішнє, копулятивний орган формується за рахунок виростів стінок клоаки
самців. Розміри тіла червуг приблизно від 7,5 см до 75 см. У своїй більшості вони
характерні для тропічного регіону.

Для всіх безхвостих амфібій (Anura) характерна значна редукція черепа, яка
призвела до зникнення багатьох кісток, що були в їхніх предків. Хвостові хребці
зрослися в одну кісточку (уростиль), а сам хвіст як зовнішнє утворення відсутній,
хоча у викопних форм він був у скороченому вигляді. Кількість тулубних хребців
зменшилася до дев’яти. У багатьох видів язик прикріплюється у передній частині
ротової порожнини, а його вільна задня частина використовується для здобуван-
ня їжі (ловлі здобичі). Внутрішнє запліднення встановлено не менше, як для трьох
видів з родів Ascaphus і Eleutherodactylus. Особливості розмноження виключно різ-
номанітні, починаючи від виношування яєць і личинок на тулубі до відкладання
ікри й розвитку пуголовків у мікроводоймах на деревах, у тимчасових та постій-
них, стоячих та проточних водоймах тощо.

Найменша у світі жаба — кубинська райка, Eleutherodactylus limbatus — має до-
вжину тіла близько 1 см, найбільша — жаба Голіаф, Conraua goliath — до 30 см за-
вдовжки (мешкає в Африці); найбільша видова різноманітність цієї групи пов’я-
зана з тропічним регіоном.

Чисельність видів земноводних у різних рядах суттєво відрізняється, і до без-
хвостих земноводних належить більшість цього класу хребетних — близько 5000
видів. Далі йдуть хвостаті — понад 500 видів і безногі — приблизно 170 видів
(Pough et al., 2004). Майже 70% хвостатих земноводних належать до родини безле-
геневих саламандр (Plethodontidae), більше половини безхвостих належать до
родини свистунів або зубатих ропух (Leptodactylidae), райок (Hylidae) і жаб (Rani-
dae), а 109 видів безногих — до родини справжніх червуг (Caecilidae). Зрозуміло,
що ці обсяги рядів і родин непостійні, вони мають тенденцію змінюватися в бік
збільшення за рахунок опису нових видів, в основному з тропічних країн, що до-
дає до загального переліку видів земноводних близько 37 нових видів щорічно.

Разом з тим слід підкреслити, що у світі існує тенденція як до зменшення видо-
вого різноманіття земноводних у багатьох регіонах, так і до зниження їх чисельності.
Причини, як правило, пов’язані з руйнацією місць перебування цих тварин. На-
приклад, у світі щохвилини відбувається руйнування 30 акрів дощових лісів у тро-
піках, де зустрічається найбільша кількість видів цих тварин (Duellman et al., 1994).

Рис. 3. Цейлонській рибозмій, Ichtyophis glutinosus Linnaeus, 1758
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Загальний погляд на походження земноводних
Намагаючись з’ясувати, поява яких саме ознак вказувала на перетворення дав-

ніх риб на предків земноводних, вчені дійшли висновку, що найважливішим було
перетворення плавців на шарнірно-важільні кінцівки (Терентьев, 1961). У зв’язку
з цим, коли говорять про викопні підтвердження походження земноводних, то в
першу чергу вказують на палеонтологічні знахідки кінцівок такого типу, які вже
властиві для всіх наземних чотириногих тварин. Мова іде про кінцівки, що скла-
даються з таких відділів, як стегно (плече), гомілка (передрамено), передплесно
(зап’ясток), плесно (п’ясток) та п’ятипала стопа (п’ясть) з фалангами пальців.

Найпримітивніші викопні амфібії на поперечних зрізах зубів мали дуже
своєрідний візерунок, що нагадував лабіринт, у зв’язку з чим їх назвали лабірин-
тозубими (Labirinthodontia). Найдревнішу групу лабіринтодонтів — акантостегів
(Acathostegia) також називають чотириногими рибами, через їхню близьку схо-
жість зі своїми предками — китичноперими рибами.

Ці найдавніші четвероногі на черевному боці ще мали риб’ячу луску, хвіст та-
кож був схожий на риб’ячий, і також підтримувався радіальними променями, ма-
ли вони й бокову лінію. Водночас ці істоти вже були справжніми наземними хре-
бетними з притаманними їм особливостями будови: кістковим черепом з покрив-
них кісток, кінцівками з пальцями, приєднаними до масивних поясів кінцівок.

Разом з тим вони мали типову для всіх сучасних наземних хребетних слухову
кістку — стремено, яка еволюційно виникла з верхньої частини під’язикової дуги
риб (гіомандибуляре). Цікавим тут є те, що стремено акантостегів упиралося у
кістки задньої частини черепа і відтак не давало можливості сприйняття повітря-
них звукових коливань (у сучасних представників воно пов’язано з барабанною
перетинкою і слуховою капсулою). Той факт, що в цих тварин зберігалися зяброві
дуги, дає можливість припустити, що вони вели виключно водний спосіб життя.
Цікаво, що п’ятипала кінцівка, звичайна в усіх наземних чотириногих, спочатку
зовсім не була характерною особливістю перших представників — акантостеги
мали на ногах по вісім пальців. Інші тварини цієї групи, тулерпетони (Tulerpeton)
мали їх шість, а іхтіостеги (Ichthyostega) — сім. І хоча останні за багатьма ознака-
ми були дуже близькі до акантостегів, внутрішніх зябер вони не мали.

Іхтіостеги, які жили понад 350 млн. років тому, були знайдені у геологічних по-
кладах Східної Гренландії. Вони вже мали кінцівки, побудовані за таким самим ти-
пом, як і в наземних хребетних, але при цьому вони ще зберігали певний набір оз-
нак риб. Так, їхній плечовий пояс, як і передні кінцівки багатьох риб, ще зберігав
зв’язок з черепом, а розташовані на голові органи бокової лінії були розміщені у
кісткових каналах, на череві зберігалася кісткова луска, вони мали також рудимен-
тарний хвостовий плавець та ін. Цих земноводних разом з іншими викопними
амфібіями, які мали схожі ознаки, об’єднують у групу стегоцефалів.

Чимало палеонтологів вважає, що саме з цими тваринами були пов’язані по-
дальші етапи еволюції амфібій. Але, при порівнянні сучасних земноводних з пер-
шими викопними амфібіями, дослідники майже не знаходять однакових рис, які
вказували б на їхні близькі родинні стосунки і, таким чином, в палеонтологічному
літописі щодо цього є певна прогалина.

Перша «пражаба» відома з тріасу, а типові, хоча й доволі примітивні безхвості
існували в юрі (початок тріасу — 230, юри — 190 млн. років тому). У наступні часи
знаходять земноводних, які вже практично не відрізняються від сучасних. Напри-
клад, залишки найдавніших земноводних України, знайдені у покладах віком
близько 12 млн. років (міоцен), вже доволі схожі на сучасних жаб та ропух.
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Життєвий цикл 
та специфіка розмноження амфібій

Для більшості амфібій, особливо тих, що живуть поза межами тропіків, влас-
тива личинкова стадія, розвиток якої відбувається у воді. Дорослі тварини, як пра-
вило, пов’язані з водоймами під час розмноження, а після його закінчення водой-
ми їм потрібні лише для періодичного поповнення вологи в організмі. Разом з
тим серед земноводних є види, які постійно живуть на суходолі, а інші — у воді.
Так, північноамериканські безлегеневі саламандри родини Plethodontidae живуть
тільки на суходолі. Більш того, вони демонструють собою приклад «зникнення» в
деяких земноводних стадії вільноплавних личинок. Ці саламандри відкладають
яйця у вологих місцях, і личинки закінчують метаморфоз усередині яйця, відтак
на світ з’являються вже повністю сформовані молоді тварини.

Протилежним прикладом є гігантські саламандри роду Andrias, які все життя
проводять у воді і в ній же відкладають ікру.

Африканська риюча жаба (Pyxicephalus adspersus) (рис. 4) здатна з початком по-
сухи зариватися у землю, утворювати навколо себе зі шкірних секретів кокон і пе-
ребувати в такому стані під землею декілька місяців. Назовні вона з’являється з
початком дощового сезону.

Взагалі, хоча земноводні характери-
зуються винятковим різноманіттям спо-
собів життя, дослідники вказують на чо-
тири загальні особливості їхнього роз-
множення:
· наявність одного або декількох циклів
розмноження протягом року у безхвос-
тих амфібій в середньоширотних регіо-
нах (холодний зимовий і теплий літній
періоди), а у вологих тропіках — декіль-
кох циклів розмноження;
· щорічне або один раз на два роки роз-
множення саламандр;
· один раз на два роки розмноження чер-
вуг;
· існування тісного зв’язку між кількістю
ікринок, що їх відкладає одна самиця, і
розмірами тварини.

Деякі земноводні живородні. Цей термін використовується у тих випадках, ко-
ли розвиток личинок відбувається у яйцеводах самиці, де вони живляться виді-
леннями (секретом) стінок яйцеводів. У таких випадках з’являються молоді осо-
бини, що повністю завершили метаморфоз (але плацентарного зв’язку між орга-
нізмом матері і плоду, як це властиво ссавцям, немає). Такими є європейські аль-
пійські саламандри (Salamandra atra), які народжують одного чи двох дитинчат.
Африканські живородні ропухи (Nectophrynoides occidentalis) також народжують
потомство, і термін їхньої вагітності триває 9 місяців.

Для низки видів земноводних властивим є яйцеживородження. На відміну від
живородних амфібій, самиці цієї групи виношують яйця, що розвиваються у
задніх відділах яйцеводів або ж у різних частинах тіла: у шлунку, складках шкіри
тощо. Ембріони при цьому не живляться (або ж живляться незначною мірою?).
Серед таких амфібій європейської фауни можна вказати на плямистих саламандр,
що живуть у Карпатах. Так, вони не відкладають яєць (ікри) у воду чи на суші і
розвиток яєць відбувається у задній частині яйцеводів. При цьому самиці або на-
роджують вже повністю сформованих тварин або ж відкладають у воду личинок,
які живуть тут до завершення метаморфозу. У тварин цього виду може спос-
терігатися внутрішній канібалізм, коли у статевих каналах більші та сильніші ли-
чинки поїдають менших та слабкіших.

Рис. 4. Африканська риюча жаба (Pyxicephalus 
adspersus)



Метаморфоз, неотенія, педоморфоз і педогенез
Один з найяскравіших феноменів, який характеризує амфібій, є метаморфоз,

при якому рибоподібні личинки зазнають змін, що перетворюють їх на дорослих
тварин. Найбільші відмінності при цьому існують між дорослими тваринами та
личинками безхвостих земноводних: зникає хвіст, рибоподібні личинки набува-
ють «жаб’ячої» форми тіла, в них розвиваються передні й задні кінцівки, з’явля-
ються повіки, шкіра набуває забарвлення і структури дорослих тварин тощо. Зро-
зуміло, що метаморфоз стосується не лише зовнішніх, але й усіх інших ознак,
включно з формуванням легенів, другого (малого) кола кровообігу, органів чуття
тощо.

Слід підкреслити, що серед представників класу земноводних у явищі мета-
морфозу існує велике різноманіття. Так, личинки більшості хвостатих земновод-
них за своїм зовнішнім виглядом нагадують дорослих тварин, і найбільш суттєві
відмінності стосуються наявності зовнішніх зябер, які у личинок редукуються
(зникають) під час метаморфозу.

Окремо слід підкреслити, що тільки серед представників цього класу наземних
хребетних зустрічається унікальне явище, яке полягає в подовженні личинкової
стадії, тобто подовження життя на стадії личинки — педоморфоз. Останній може
супроводжуватися або не супроводжуватися здатністю личинки до розмноження.
Педоморфних тварин зазвичай знаходили у гірських постійних або напівпостій-
них водоймах з низькими температурами. Не виключено, що низька температура
не тільки гальмує ріст, але й пригнічує синтез тиреоїдного гормону і двох його
похідних: тетрайодотироніну (Т4, тироксин) і трийодтироніну (Т3), які мають ве-
лике значення для здійснення метаморфозу. Існує також припущення, що низькі
температури блокують здатність тварин реагувати на тиреоїдин.

Термін «педоморфоз» вживається у тих випадках, коли особина із зябрами від-
різняється від звичайних личинок розмірами і забарвленням, але достовірних до-
казів про її здатність до розмноження немає (зазвичай таких личинок знаходять
восени або навесні, коли вони вже мають завершити метаморфоз). У цьому сенсі
даний термін є синонімом терміну «неотенія», що вживався раніше. Якщо ж є до-
кази того, що педоморфні особини здатні до розмноження, то таке явище розгля-
дається як педогенез.

Інші причини, у тому числі й обмеженість у їжі, аридність, значні коливання
температури, велика конкуренція і, особливо, генетичні фактори, також є додатко-
вими причинами педоморфозу. Вважається, що педоморфоз, особливо в поєд-
нанні зі здатністю до розмноження на цій стадії, сприяє гнучкості виду при його
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Рис. 5. Педогенезна особина звичайного тритона Lissotrion vulgaris (Linnaeus, 1758) з пониззя Дунаю
(Україна, Одеська обл.)



15

пристосуванні до несприятливих умов навколишнього середовища. Педоморфні
популяції альпійського тритона знайдені у гірських районах Греції, Італії, колиш-
ньої Югославії; педоморфних звичайних тритонів виявлено також в Україні (рис.
5), Румунії, Швеції, Великій Британії, Угорщині та ін.

При постійному (облігатному) педогенезі стадія дорослої тварини взагалі від-
сутня. Таким чином, це явище означає включення предкових личинкових ознак чи
характеристик молодих тварин у пізніші стадії розвитку сучасних представників.
Воно найчастіше трапляється в хвостатих земноводних. Вважається, що педогенез
відігравав виключно важливу роль в еволюції цієї групи, в тому серед західно-
європейських видів хвостатих амфібій родини сирен (Sirenidae) і протеїв (Protei-
dae). Дорослим тваринам (здатним до розмноження) властива наявність зовніш-
ніх зябер.

Роль амфібій в екосистемах
Зазвичай під екосистемою розуміють спільність організмів, що функціонують

у нерозривній взіємодії між собою та з фізичним середовищем, що їх оточує. Для
нормального функціонування екосистем дуже важливим є максимальне викорис-
тання неживої складової середовища і підтримка трофічних ланцюгів або лан-
цюгів живлення (транспорт енергії, речовини, інформації в екосистемах). Амфібії
тут відіграють виключно важливу роль, оскільки лише у них личинкова частина
життя проходить у водному середовищі, а друга (доросла) — переважно в наземно-
повітряному.

Личинки амфібій живляться дрібними безхребетними, у тому числі мікроор-
ганізмами, а також водоростями та ін. До складу живлення дорослих, які є хижа-
ками, входять багато груп наземних безхребетних і, рідше, хребетних. Своєю чер-
гою, земноводні є об’єктами живлення багатьох плазунів, птахів та ссавців.

Амфібії є винятково важливою сполучною ланкою у передачі енергії від різних
акумулятивних її джерел на більш високі рівні — до плазунів, птахів і ссавців. Та-
кий транспорт енергії земноводними є виключно ефективним, оскільки у зв’язку
з холоднокровністю їм притаманне здійснення нормальної життєдіяльності за
суттєво більш низьких температурах тіла, порівняно з іншими наземними хребет-
ними.

Порівняння теплокровних і холоднокровних наземних хребетних показало,
що перші (птахи і ссавці) близько 98% енергії, яка надходить до них з їжею, вит-
рачають на вироблення тепла і лише 2% — на формування нових тканин. Холод-
нокровні тварини, навпаки, використовують тепло сонця за обмеженої утилізації
енергії їжі на обігрів свого тіла, що дає їм можливість використовувати близько
50% її обсягу на формування нових тканин.

Більше того, хоча земноводні засвоюють їжу довше, вони ефективніші у пере-
творенні її біомаси. Порівняно з теплокровними таких самих розмірів тіла амфібії
досягають статевої зрілості відносно пізніше і живуть довше. Деякі дослідники
вважають, що за своєю здатністю накопичувати енергію в екосистемах ці хребетні
чимось навіть нагадують рослини (Stebbins et al., 1995).

Джерела інформації:
Ананьева и др., 1998; Банников и др., 1977; Заброда, Ильенко, 1981; Загороднюк, 1999;

Кузьмин, 1999; Куриленко, Вервес, 1998; Писанец, Ткаченко, 2005; Терентьев, 1961б; Теренть-
ев, Чернов, 1949; Borkin et al., 1996; Duellman et al., 1994; Frost et al., 2006; Pough et al., 2004;
Stebbins et al., 1995.



Вивчення земноводних
Стислий нарис розвитку батрахології

Батрахологія (від грецьк. b£tracoj — жаба і lÒgoj — слово, вчення, наука) —
розділ зоології, об’єктом дослідження якого є земноводні, або амфібії. Батрахо-
логію тривалий час об’єднували з іншою наукою — герпетологією (остання вив-
чає плазунів або рептилій). Та найточнішим буде уявлення про батрахологію як
про окрему галузь знань, яка має власні об’єкти та методи дослідження.

Перше дослідження, присвячене переважно земноводним, було здійснено у се-
редині XVI ст. швейцарським дослідником Конрадом Ґеснером, який описав по-
ширення, зовнішні ознаки та використання амфібій (та деяких рептилій) у відо-
мій праці «Historia Animalium», один з п’яти томів якої — «Liber II, De Quadrupedis
oviparis» (Gesner, 1554) — був присвячений переважно амфібіям та чотириногим
рептиліям.

Друга праця, об’єктом дослідження якої також були амфібії, з’явилася завдяки
колекції голландського фармацевта Альберта Себа. Цю колекцію 1717 р. придбав
російський цар Петро I, згодом на її основі почалося створення зоологічної ко-
лекції Російської академії наук. Незабаром А. Себа зібрав свою другу колекцію. Її
опис було зроблено ним у чотирьох томах видання «Locupletissimi Rerum naturali-
um Thesauri accurata Descriptio» (Seba, 1734–1765) з ілюстраціями у натуральну ве-
личину (амфібіям та рептиліям присвячена більша частина 1-го і 2-го томів, що
вийшли відповідно у 1734 і 1735 рр. в Амстердамі). Незважаючи на те, що у цих
двох працях ще не застосовувалися засади біномінальної номенклатури (така си-
стема назв була запропонована пізніше), чимало авторів, які згодом описували
нові види тварин, використовували ознаки, зображені на чудових ілюстраціях цих
видань.

Становлення батрахології як науки пов’язано з об’єднанням в одну групу тва-
рин зі схожими ознаками й виділенням окремого класу амфібій (Amphibia). Це
зробив засновник сучасної зоологічної систематики Карл Лінней у 10-му виданні
своєї «Systema Naturae» (Linnaeus, 1758; Adler, 1989). У той час до цього класу він,
як на теперішні уявлення помилково, також відносив тварин, що за своїми анато-
мо-морфологічними особливостями відрізнялися від амфібій та які зараз входять
до інших класів (плазуни, деякі риби).

Наступний помітний крок у розвитку батрахології зробив австрійський нату-
раліст Йозеф Ніколай Лауренті, який у 1768 р. видав тези дисертації «Specimen me-
dicum, exhibens Synopsin Reptilium emendatam cum Experimentis circa Venena et Anti-
dota Reptilium austriacorum» (Laurenti, 1768). Ця праця присвячена описові пред-
ставників двох класів — амфібій та рептилій (за винятком черепах). На відміну від
Ліннея, який розглядав лише десять родів амфібій і рептилій, Лауренті встановив
їх вже 30. Він також запропонував назви для деяких родів амфібій, що використо-
вуються дотепер: Bufo (рід ропуха), Нуlа (рід райка), Salamandra (рід саламандра).

Помітний крок у визначенні об’єктів досліджень у батрахології був зроблений
у 1825 р. П’єром Андре Латрейлем. У своїй праці «Famillies naturelles du Régne
Animal» він виділив клас земноводних з рептилій, виразно вказавши ознаки, що
відрізняють представників цих двох класів (Latreille, 1825).

Відомості (та матеріали) про представників класу земноводних, його структу-
ру, чисельність видів, їхнє поширення зосереджувались, у більшості випадків, в
основних природознавчих музеях — у Парижі та в Лондоні. За матеріалами цих
музеїв було підготовлено декілька спеціальних видань. Так, у 1834–1835 рр. А. Дю-
меріль, Ж. Біброн та О. Дюмеріль у праці «Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle
Compléte des Reptiles» дали характеристику 1393 видам амфібій та рептилій, з опи-
сом їхньої анатомії, фізіології, систематики (Duméril; Bibron, Duméril, 1834–1854).

У Лондоні опис колекції Британського музею природознавства зробив Дж. Грей,
який у 1850 р. надрукував каталог колекцій земноводних музею (Gray, 1850), а згодом
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А. Ґюнтер у 1858–1859 рр. опублікував окремо каталог безхвостих амфібій цього
ж музею (Günter, 1858–1859). У 1882 р. Дж. Боуленджер підготував два нові видан-
ня каталогу земноводних (Boulenger,1882, 1890), видав монографію про жаб
Південної Азії, Папуа-Нової Гвінеї, Меланезії та Австралії (Boulenger, 1920) та цілу
низку інших монографій та статей з батрахології.

У XVIII ст. починається розвиток батрахологічних та герпетологічних до-
сліджень у Росії. Йоганн Ґотліб Ґеоргі і Петер-Симон Паллас чинять перші спро-
би укласти списки земноводних Російської імперії (Georgi, 1800; Pallas, 1814).

Поміж наступних видань, що являють незаперечний інтерес, слід вказати на
опубліковану у 1850 р. К. Кесслером працю «Естественная история губерний Ки-
евского учебного округа…» (Кесслер, 1850).

Однак засновником наук про земноводних та плазунів у Російській імперії вва-
жається А. Штраух, який з 1879 р. очолює Зоологічний музей Імператорської ака-
демії наук Росії. Його найвідоміші праці присвячені описові колекцій амфібій та
рептилій Центральної Азії, які зібрав відомий мандрівник М. Пржевальський.

Перші праці ще одного відомого герпетолога того часу Я. Бедряги присвячені
здебільшого плазунам, однак згодом сфера його зацікавлення пов’язується із зем-
новодними і найвідоміші його праці з цієї групи тварин опубліковані наприкінці
ХІХ ст. (напр., Bedriaga, 1897 [1896])

Початок наукової кар’єри іншого відомого зоолога О. Нікольського пов’яза-
ний з Санкт-Петербурзьким університетом та Зоологічним музеєм у Санкт-Пе-
тербурзі (в останньому він виконував обв’язки завідувача відділу герпетології).
Однак невдовзі вчений переїздить до України, де 1903 р. його обирають професо-
ром Харківського університету, а 1919 р. — академіком Української академії наук.

О. Нікольский підготував декілька видань з видового складу амфібій і реп-
тилій, їхнього поширення, екології. Так, у 1891 р. вийшла його праця, присвячена
амфібіям і рептиліям Криму (Никольский, 1891), у 1899 р. він опублікував резуль-
тати обробки зоологічної колекції О. Федченка з Туркменистану (Никольский,
1899), у 1905 та в 1913 рр. підготував видання, що містять описи герпетофауни
Росії або її окремих регіонів (Никольский, 1905, 1913). Та найвідомішими його
працями стали фауністичні зведення щодо цих тварин (Никольский, 1915, 1916),
надруковані у серії «Фауна России и сопредельных стран» (усі 1962–1964 рр. пере-
кладені англійською мовою).

Одні з перших наукових праць з батрахології, які присвячені безпосередньо
фауні степової України та Молдови, що зберегли свою актуальність дотепер, під-
готовлені О. Браунером (1906, 1907). Приблизно цього самого часу проводяться
дослідження окремих регіонів України, зокрема Криму (Пузанов, 1927). М. Шарле-
мань видав методичний посібник «Як збирати плазунів та земноводних» та «Зоо-
географія УРСР» (Шарлемань, 1932, 1937).

Пожвавлення досліджень холоднокровних наземних хребетних також відбило-
ся у працях Л. Штайнегера, який провів дослідження герпетофауни Японії та су-
міжних з нею територій (Stejneger, 1907). Пізніше разом з Т. Барбуром вони підго-
тували список північноамериканських амфібій і рептилій (Stejneger, Barbour,
1917).

Водночас відбувається розвиток батрахологічних досліджень і в інших країнах
світу. Так, за результатами досліджень у Китаї А. Боринг і Чжен-Чжао Лю видають
визначник північнокитайських амфібій і рептилій (Boring, Liu, 1932), у 1945 р.—
зведення з амфібій Китаю, обґрунтоване повним аналізом літератури рецентних
та викопних форм (Boring, 1945).

Дослідження амфібій цього ж регіону також відбилося у двох монографіях
Чжен-Чжао Лю (Liu, 1950, 1961). E. Лоджиром и Дж. Тонером підготовлені списки
земноводних та плазунів Канади та Аляски (Logier, Toner, 1961), Д. Кокраном
опубліковані результати вивчення жаб південно-східної Бразилії (Cochran, 1955),
у Росії виходить «Краткий определитель земноводных и пресмыкающихся СССР»
(Терентьев, Чернов, 1936).



У цей самий час з’являється декілька фундаментальних зведень з фауністики
тварин цих груп, які підготовлені на основі досліджень Р. Мертенса, Л. Мюллера і
Г. Вермута (Mertens, Müller, 1928, 1940; Mertens, Wermuth, 1960).

У 20–50-х рр. ХХ ст. розвиваються нові підходи у батрахологічних досліджен-
нях, пов’язані з використанням статистичних методів обробки матеріалів для виз-
начення таксономічної ваги ознак у розв’язанні проблем систематики амфібій
(Терентьев, 1961). Цей період характеризується також початком вивчення хромо-
сомних наборів амфібій для розв’язання низки загальнобіологічних проблем у ба-
трахології: походження окремих груп амфібій, встановлення їх споріднених зв’яз-
ків та систематичного статусу (Sato, 1943). З’являються учбові посібники, призна-
чені до використання при вивченні цієї галузі науки в університетах (Терентьев,
1961; Goin, 1962).

Дослідження земноводних та плазунів України у цей період присвячені вивчен-
ню фауни цих тварин у різних регіонах або її окремих видів (Самош, 1956; Полу-
шина, 1977; Страутман, Татаринов, 1957; Хозацкий, 1950; Татаринов, 1950 та ін.).
Слід зазначити появу зведення щодо земноводних та плазунів України В. Таращу-
ка у серії «Фауна України» (1959), монографій М. Щербака «Земноводные и пре-
смыкающиеся Крыма» (Щербак, 1966), «Земноводные и пресмыкающиеся Укра-
инских Карпат» (Щербак, Щербань, 1980).

Розвиваються регіональні дослідження у степовій частині лівобережної (Ко-
тенко, 1977, 1981 и др.) та правобережної (Таращук, 1984, 1985 и др.) України, ба-
сейні р. Південний Буг (Гончаренко, 1979), в Українському Поліссі (Заброда, 1980,
1981 и др.), у середній частині басейна Дніпра (Булахов и др., 1977; Бобылев, 1985
и др.).

Українські вчені розширюють межі своїх фауністичних досліджень. Так, широ-
ке вивчення мінливості зовнішньоморфологічних ознак жаб Палеарктики та
дослідження їхніх хромосомних наборів дозволило Є. Писанцю (1978, 1979) вста-
новити існування у цьому регіоні нового виду безхвостих амфібій (Bufo danaten-
sis), який характеризувався тетраплоїдним набором хромосом. Розвиток автором
нового методу досліджень (метод гібридизації), запропонованого В. Блейром (1972)
у поєднанні з широким застосуванням електрофоретичних досліджень (Межже-
рин, Писанец, 1995), дозволив з’ясувати незвичайний спосіб походження цього
виду шляхом гібридизації та поліплоїдії.

Останнім часом наукові дослідження з батрахології проводяться у різних на-
прямках. Більшість дослідників надалі вивчають фауну цих тварин у межах окре-
мих регіонів або груп (родин, родів, видів), що позначилося появою таких сучас-
них зведень як «Герпетологія Китаю» (Zhao, Adler, 1993), «Атлас амфібій та реп-
тилій Європи» (Gasc et al.,1997), «Земноводні колишнього CРCP» (Кузьмин, 1999),
серії визначників з окремих груп рептилій та амфібій Європи (Arano et al., 2003 та
ін.). Посилюються напрямки, пов’язані з застосуванням нових методик: вивчення
електрофоретичної мінливості білків, специфіки хромосомних наборів, порів-
няння кількості ядерної ДНК, застосування гібридизації між різними попу-
ляційними групами або видами, аналіз сонограм шлюбних співів. Такі підходи
дозволили відкрити нові види земноводних (Bufo danatensis Pisanetz 1978, Rana ter-
entievi Mezhzherin 1992, Bufo shaartusiensis Pisanetz, Mezhzherin, Shcherbak 1995 та ін.),
а також виявити існування серед земноводних видів гібридогенного походження,
що сприяло ревізії традиційних поглядів на шляхи видоутворення в цілому (Becak
et al., 1970; Боркин, Даревский, 1980; Даревский, 1986; Berger, 1988 та ін.).

Нижче стисло наводиться довідкова інформація щодо основних сучасних за-
гальнобіологічних та спеціальних (батрахологічних) уявлень, термінів, понять,
методик досліджень тощо, які мають прямий чи дотичний стосунок до вивчення
амфібій та які використовуються у цьому довіднику-визначникові.
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Основні видові концепції
Усяке сучасне дослідження тією або іншою мірою базується на двох фундамен-

тальних розділах біології: еволюційній теорії та систематиці (таксономії). Обидва
вони тісно пов’язані з комплексом уявлень про еволюційно-таксономічну кате-
горію, якою є вид. При цьому особливість теперішньої ситуації полягає в тому, що
розмаїття видових концепцій (сукупність підходів до розв’язання питання «що є
вид?») досягло виняткових розмірів. Більшість зоологів приймає біологічну кон-
цепцію виду, згідно з якою «вид є репродуктивною спільнотою популяцій (репро-
дуктивно ізольованих від інших), які займають специфічні ніші в природі» (Mayr,
1982: 273; цит. за Scoble, 1985: 33).

Хоча, окрім біологічної концепції, різного часу висувалися й інші (номіна-
лістична, еволюційна, філогенетична, зоогеографічна тощо), але для практичного
з’ясування таксономічної належності чимало використовують морфологічну кон-
цепцію виду. Відповідно з нею різноманітність, що її спостерігаємо, «…відбиває
існування обмеженого числа прихованих «універсалій» або «типів», морфологічна
схожість служить критерієм виду» (Майр, 1974: 20).

Незважаючи на широку популярність, і біологічна, і морфологічна концепції
виду характеризуються цілим рядом обмежень та складностей у практичному за-
стосуванні. Біологічна — трудністю застосування критерію репродуктивної ізо-
ляції. Понадто, на деяких групах земноводних встановлено, що представники ок-
ремих таксонів можуть більш або менш регулярно гібридизувати між собою. Бу-
ло також з’ясовано, що для деяких комплексів такі схрещування є необхідною
умовою їхнього нормального існування.

Що ж до морфологічної концепції, то в її використанні зберігається одвічна
для систематиків проблема — з’ясування величини морфологічних відмінностей,
що відповідають/не відповідають видовому ступеневі (Завадский, 1968). Тому ух-
валення рішення у деяких суперечливих ситуаціях про ранг таксономічних від-
мінностей залежить від тієї або іншої видової концепції, що неї дотримується ав-
тор (Писанец, 2002).

Зовнішня морфологія та визначення земноводних
Слід зазначити, що коли дослідження не носить характеру виключно теоретич-

них пошуків, то звичайно першим кроком у його проведенні є визначення об’єкта
дослідження — до якого таксона належить той чи інший екземпляр. Для цього
існують довідники-визначники, які, як правило, за зовнішніми морфологічними
ознаками (іноді сюди додаються дані про місце існування), дають можливість
встановити систематичну належність тварини.

На самому початку визначення зазвичай постає необхідність переконатися, чи
насправді об’єкт вивчення належить до земноводних, а не до інших наземних хо-
лоднокровних — до рептилій. На це зазвичай досить однієї ознаки — особливос-
тей будови шкіряних покривів (табл. 1, рис. 6, 7).

Подальше визначення здійснюється за дихотомічними ключами — тезами та
антитезами, які являють собою описи альтернативних станів ознаки. Порівняння
збігу (або незбігу) опису ознаки з її реальним станом дає підстави дослідникові
віднести (або не віднести) об’єкт до того чи іншого таксона.

У більшості праць, присвячених земноводним, вживаються спеціальні назви
частин тіла, з урахуванням статевого диморфізму, тобто зовнішніх відмін самців
від самиць (табл. 2, рис. 8, 9).

У наукових дослідженнях звичайно застосовують спеціальні терміни на позна-
чення частин тіла амфібій (табл. 2, рис. 10–16) та їхніх вимірів, запропоновані та
широко використані П. В. Терентьєвим (Терентьев, 1943, 1950 и др.). Разом з тим у
різних публікаціях можна зустріти різні назви та абревіатури для тих самих ознак
(подекуди хибних), що утруднює їх розуміння й застосування у практиці зоолога-
систематика (Orlova, Mazanaeva, 1998; Litvinchuk et al., 1999; Litvinchuk, Borkin,
2000; Куртяк, 2004; Борисовский и др., 2004; Песков, Коцержинская, 2005; Ручин и
др., 2006).
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1(2) Шкіра «гола»: покриви тіла без
будь-яких шкіряних чи кісткових
утворів (луска, панцир) — земно-
водні або амфібії (Amphibia)

Рис. 6. Жаба і макрофотографія фрагмента її
шкіри

Рис. 7. Ящірка і макрофотографія фрагмента її
шкіри (А); черепаха і макрофотографія фрагмен-
та її панцира (Б)

2(1) Тіло вкрите лускою (А) або пан-
циром (Б) — плазуни або рептилії
(Reptilia)

Табл. 1. Визначення належності тварин до класу земноводних
або до класу плазунів

А

Б
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Табл. 2. Частини тіла та органи земноводних,
що найчастіше використовуються при визначенні 

Рис. 8. Непарні (А, фото В. Ремінного) та парні (Б) зовнішні звукові резонатори самців

Рис. 9. Зовнішній вигляд клоаки самиці (А) і самця (Б) тритонів

Рис. 10. Паротиди очеретяної ропухи (п.) Рис. 11. Паротиди (п.) та костальні борозни (к. б.)
плямистої саламандри

А Б

А Б

п. п.

к. б.
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Далі пропонуються уніфіковані схеми вимірів (рис. 17), а також міжнародні
(латинські) назви та абревіатури цих зовнішньоморфологічних ознак (табл. 3), які
складені на основі Міжнародної анатомічної номенклатури (1964) або її ветери-
нарного варіанту.

Рис. 12. Задня лапа очеретяної ропухи:
1 — складка на передплесні;
2 — зовнішній та внутрішній п’яткові горбки;
3 — подвійні зчленівні горбки

Рис. 14. Трав’яна жаба:
1 — L-видна пляма, або шеврон;
2 — барабанна перетинка;
3 — скронева пляма

Рис. 15. Задня лапа трав’яної жаби:
1 — п’ятковий горбок;
2 — плавальна перетинка

Рис. 16. Озерна жаба (стрілками вказані спинно-
бокові складки)

Рис. 13. Передні лапи самця (зліва) та самиці
(справа) сірої ропухи

1

1

2

1

2

2

3

3
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Табл. 3. Назви ознак, абревіатури і точки для зняття розмірних
показників (див. також рис. 17)

Українська 
назва  

Латинська 
назва  Абревіатура  Крайні точки виміру  

Хвостаті амфібії  

Довжина тіла  Longitudo corporis  L. Від кінця морди до переднього 
краю клоакальної щілини  

Довжина голови Longitudo capitis  L. c. Від кінця морди до заднього кута 
щелепи  

Ширина голови  Latitudo capitis Lt. c. У ділянці закінчення ротової 
щілини (кути рота)  

Довжина хвоста Longitudo caudae  L. cd. Від переднього краю клоакальної 
щілини до кінця хвоста  

Довжина 
передньої 
кінцівки (ноги) 

Pes anterior  P. a. 
Довжина передньої ноги від 
преаксіальної основи до кінця 
найдовшого з пальців  

Довжина зад-
ньої кінцівки 
(ноги) 

Pes posterior  P. p. 
Довжина задньої ноги від 
преаксіальної основи до кінця 
найдовшого з пальців  

Відстань між 
передніми та 
задніми 
кінцівками 

Distantia inter 
extremitem 
(pedes) anteriore et 
posteriore  

DiE (LiE*) 
Від основи на тулубі передньої 
кінцівки до основи на тулубі 
задньої кінцівки  

Індекс 
Вольте рсторфа  Index Wolterstorffi  IW (WI*) 

Відношення довжини передніх 
кінцівок до відстані між передні-
ми та задніми кінцівками (у %)  

Безхвості амфібії  

Довжина тіла  Longitudo corporis L. 
Від кінця морди до центру клоа-
кального отвору (тварина лежить  
черевом на рівній поверхні і при-
тискається пальцем у ділянці 
крижа)  

Довжина голови Longitudo capitis L. c. 
Від кінця морди до верхньої точки 
потиличного отвору 
(промацувати через шкіру)  

Ширина голови  Latitudo capitis Lt. c. У ділянці закінчення ротової 
щілини (кути рота)  

Відстань від 
ока до кінця 
морди  

Distantia 
rostri-oculi D. r.-o. 

Від кінця морди до переднього 
краю ока (натиснути пальцем на 
горло знизу)  

Відстань від 
ніздрі до кінця 
морди  

Distantia 
rostri-naris D. r.-n. Від переднього краю ніздрі до 

кінця морди  

«Ширина рила» 
(відстань між 
смужками біля 
очей)  

Latitudo rostri 
(Distantia inter 
fasciae nasali 
anteoculari obscu-
riore marginem 
internae) 

Lt. r. 
Відстань між внутрішніми краями 
темних носових смужок біля 
передніх країв ока  

Довжина ока  Longitudo oculi L. o. 
Найбільша горизонтальна довжина
ока (натиснути пальцем на горло 
знизу)  

Проміжок між 
ніздрями  

Spatium 
internaralis Sp. in. Відстань між ніздрями  
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Українська 
назва  

Латинська 
назва  Абревіатура  Крайні точки виміру  

Відстань від 
ніздрі до 
переднього 
краю ока  

Distantia 
naris-oculi  D. n.-o. Відстань від ніздрі до переднього 

краю ока  

Ширина повіки  Latitudo palpebrae Lt. p. Найбільша ширина верхньої повіки
 

Проміжок між 
повіками  

Spatium 
inerpalpebralis Sp. ip. Найменша відстань між внутріш-

німи краями верхніх повік
Довжина 
барабанної 
перетинки  

Longitudo tympani L. tym. Найбільша довжина барабанної 
перетинки  

Відстань від 
барабанної пе-
ретинки до зад-
нього краю ока 

Distantia inter 
tympanum et 
marginem pos-
teriorem oculi 

D. tym.-o. 
Найменша відстань від 
переднього краю барабанної 
перетинки до заднього краю ока  

Довжина 
паротиди  

Longitudo 
glandulae parotidis L. pr. Найбільша довжина залози 

уздовж поздовжньої осі тіла  

Ширина 
паротиди  

Latitudo glandulae 
parotidis Lt. pr. 

Найбільша ширина залози пер-
пендикулярно до поздовжньої осі 
тіла 

Довжина 
передньої 
лапки (п’ясті)  

Longitudo manus L. m. Від основи 1-го пальця до кінця 
найдовшого пальця  

Ширина п’ясті  Latitudo manus Lt. m. Ширина п’ясті біля основи 1-го 
пальця  

Довжина пер-
шого пальця 
передньої 
кінцівки  

Digitus pollex D. p. 
Довжина першого (внутрішньо-
го) пальця передньої кінцівки від 
основи (з боку другого пал ьця) 
до кінця 

Довжина стегна Longitudo femoris F. 
Довжина стегна від центру клоа-
кального отвору до дистального 
кінця стегнової кістки (вимірю-
вати на зігнутій кінцівці!) 

Довжина 
гомілки Longitudo tibiae T. Довжина гомілки (вимірювати на 

зігнутій кінцівці!) 
Довжина 
додаткової 
гомілки  

Longitudo cruris 
secundaris L. c. s. Від кінця гомілки до основи ступні 

(вимірювати на зігнутій кінцівці!) 

Ширина 
додаткової 
гомілки  

Latitudo cruris 
secundaris Lt. c. s. 

Від дистальної частини гомілки до 
проксимальної частини 
передплесна  

Довжина пер-
шого пальця 
задньої ноги  

Digitus hallux  D. h. 
Від дистальної основи внутріш-
нього п’яткового горбка до кінця 
першого (внутр ішнього) пальця 
задньої ноги  

Довжина 
четвертого 
пальця задньої 
ноги 

Digitus quartus 
(Longitudo digiti 
quarti pedis 
posterioris) 

D. q. 
Довжина четвертого (найдовшого,
зовнішнього) пальця задньої 
кінцівки 

Довжина 
внутрішнього 
п’яткового 
горбка 

Longitudo tuberi 
calcanei interni L. t. ci. Найбільша довжина внутрішнього 

п’яткового горбка біля його основи
 

Висота внутр і-
шнього п’ятко-
вого горбка  

Altitudo tuberi 
calcanei interni  

A. t. ci. 
(C. h.*) 

Найбільша висота внутрішнього 
п’яткового горбка, виміряна по 
вертикальній лінії від його основи  

* скорочення в англомовній літературі
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Рис. 17. Схеми основних вимірів хвостатих та безхвостих земноводних на прикладі жаб за даними
різних авторів (Терентьев, 1950; Банников и др., 1977; Mensi et al., 1992) із змінами та доповненнями
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Сучасні методи,
уживані у таксономічній діагностиці

Незважаючи на традиційно широке використання зовнішніх морфологічних
ознак для визначення таксономічного статусу тварин, вони усе ж мають певні об-
меження. Останні можуть виявлятися у зменшенні вірогідності правильного виз-
начення виду чи підвиду внаслідок морфологічної схожості представників різних
таксонів. Проблема розв’язується при зверненні до нових (зазвичай це методи
статистики) способів використання даних зовнішньої морфології, але це звичай-
но потребує збільшення кількісті тварин у дослідженні та обробки матеріалів у ла-
бораторних умовах, що, втім, також не завжди приводить до успіху.

Ці обставини стали причиною того, що крім діагностики тварин за ознаками
зовнішньої морфології за допомогою визначників, стали успішно використовува-
ти методи інших наук, передусім цито- та молекулярної генетики. Ці та схожі об-
ставини все частіше стали причиною розуміння того, що в сучасних визначниках-
довідниках мають віддзеркалюватися не лише традиційні відомості з діагностич-
них ознак зовнішньої морфології, поширення та особливостей біології того чи
іншого виду. Вони мають також містити довідкові матеріали, що їх останнього ча-
су широко долучають як додаткові видові характеристики (дані про хромосомні
набори, кількість ядерної ДНК та її будову, специфіку генетичної структури попу-
ляції тощо), та які часто служать доказом самостійності тих або інших таксонів.

У зв’язку з цим далі розглядаються основні поняття та засади долучення даних
з хромосомних наборів, особливостей генів, кількості та будови ДНК, популяційних
характеристик тощо, що їх останнього часу широко використовують у досліджен-
нях видової специфічності амфібій, у тому числі й при їх таксономічній діагностиці.

Вивчення хромосом
Порівняння хромосомних наборів земноводних з різних популяцій, яких тра-

диційно відносили до одного виду, дозволило з’ясувати, що вони можуть відрізня-
тися за цією характеристикою, що є підставою для висновку про їх видову са-
мостійність. Наприклад, донедавна вважалося, що всі ропухи (рід Bufo) Євразії ха-
рактеризуються наявністю 22 хромосом у соматичних клітинах (соматичними на-
зиваються будь-які клітини тіла тварини, крім статевих; назва походить від грець-
кого слова swma — тіло). Завдяки новим підходам з’ясувалося, що у представників
деяких популяцій їхня кількість збільшена удвічі (44 хромосоми), і це послужило
обґрунтуванням їх виділення в окремий (новий) вид (рис. 18).

Рис. 18. Хромосомний набір зеленої ропухи Bufo viridis із 22 хромосомами (А) та  данатинської ропухи
B. danatensis із 44 хромосомами (Б)

БА
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Відомо, що спадкова інформація зосереджена у двох структурах клітини — у
мітохондріях та у ядрі. Вивчення останнього показало, що воно містить особливі
паличкуваті утворення, які одержали назву хромосом. Виявилося, що хромосоми
являють собою важливу видоспецифічну ознаку.

Клітини та їхні ядра періодично діляться. Спосіб поділу, в результаті якого ут-
ворюються нові соматичні клітини, називається мітозом, статеві клітини — мей-
озом. За обох способів поділу в поведінці хромосом чітко розрізняються окремі
стадії або фази (хромосоми найкраще видимі під час метафази).

З’ясувалося, що кожна хромосома складається з двох паличкуватих утворень
(хроматид). Місце сполучення двох хроматид називається первинним перетягом,
і тут міститься особливе утворення — центромера. Ті частини хромосоми, що
розташовані з обох боків від первинного перетягу, називаються плечами хромо-
соми. Іноді, крім первинного перетягу, в іншій частині хромосоми трапляється ще
одне таке утворення, і воно дістало назву вторинного перетягу (рис. 19). Якщо він
розташований майже на самому кінці плеча хромосоми, то ця ділянка називається
«супутником».

Рис. 19. Морфологічні структури хромосом: А — первинний перетяг (п. п.) і плечі хромосоми (п. х.);
Б — хромосома з вторинними перетягами (в. п.); В — супутникові ділянки хромосоми (с. д.); Г —
метафазна пластинка з двома супутниковими хромосомами (показані стрілками)

А

Б

В

Г

п. п.

п. х.

в. п. с. д.

Кожна хромосома характеризується суворою індивідуальністю, що вияв-
ляється у сталості її зовнішньої морфології, тобто у розмірах та локалізації пер-
винного перетягу (вторинні перетяги виявляються не завжди).

Залежно від відносного положення первинного перетягу розрізняють мета-
центричні хромосоми (первинний перетяг приблизно посередині, тобто обидва
плеча мають приблизно однакові розміри), субметацентричні (нерівноплечні) та
акроцентричні (різко нерівноплечні). Чимало дослідників вважають, що існує ще
окремий тип хромосом — телоцентричні або одноплечні, тобто первинний пере-
тяг розташований на самому кінці хромосоми.

Важливою характеристикою хромосомних наборів кожного виду є парність
хромосом (рис. 20), тобто в одному й тому ж самому наборі кожній хромосомі
відповідає ще одна, яка практично не відрізняється від неї за розмірами та мор-
фологією (виняток можуть складати статеві хромосоми). Такі парні або гомо-
логічні хромосоми при утворенні статевих клітин кон’югують (контактують) між
собою.



У стандартних наборах іноді трапляються так звані додаткові хромосоми (В-
хромосоми). Їх кількість та наявність (зазвичай вони мають вкрай дрібні розміри)
необов’язкова, вони можуть бути лише в деяких тварин одного й того ж виду або
навіть відрізнятися в різних тканинах однієї особини.

Дослідження електрофоретичної рухомості білків
(електрофорез)

Як було сказано, спадкова інформація зосереджена у хромосомах, побудованих
з молекул дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) та білків. Безпосереднім носієм
інформації тут є ДНК, яка за допомогою різних клітинних структур втілює цю
інформацію в білках, з яких формуються тканини та органи. Білки складаються з
20 різних амінокислот. Відмінності у складі й послідовності амінокислот вказують
на відмінності у генах та можуть бути доказами таксономічних відмінностей.

Ген (синонім «локус») звичайно складається з двох алелів, кожний з яких пред-
ставляє різні стани гена. Алелі можуть бути домінантними та/або рецесивними. Їх
відповідно позначають великими (домінантні — А) та малими (рецесивні — а)
літерами латинського алфавіту (існують також інші способи позначення).
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Рис. 20. Хромосомний набір озерної жаби Pelo-
phylax esculentus: А — дві гомологічні метацент-
ричні хромосоми; Б — дві гомологічні субмета-
центричні хромосоми, В — дві субметацентрич-
ні хромосоми з вторинним перетягом, Г — дві
гомологічні акроцентричні хромосоми (публіку-
ється з дозволу Н. М. Сурядної)

А Б

В

Г Кількість хромосом та їхня морфо-
логія у всіх клітинах суворо постійні,
однак їхня кількість у соматичних клі-
тинах удвічі більша, ніж у статевих. У
зв’язку з цим говорять про диплоїдний
та гаплоїдний набори, які позначають
як 2n та n. Специфічний для кожного
виду набір хромосом (кількість, розмі-
ри, форма) носить назву каріотип. Кож-
ний вид тварин відрізняється від ін-
шого за своїм каріотипом (рис. 21), і
останній у зв’язку з цим широко вико-
ристовується як видоспецифічна хара-
ктеристика.

А

Б

Рис. 21. Диплоїдний хромосомний набір землянки звичайної Pelobates fuscus (А) (2n = 26; публікується
з дозволу В. Радченка) та шаартузької ропухи Bufo shaartusiensis (Б) (2n = 22)
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Якщо ген складається з однакових алелів (наприклад АА — визначає розвиток
світлої серединної спинної смуги в озерної жаби, Pelophylax ridibundus або аа —
брак смуги; рис. 22), то в обох випадках кажуть про гомозиготність організму (або
гена). Ген може бути також представленим одночасно домінантним та рецесивним
алелями (Аа) але зовнішньо, або фенотипово, зазвичай виявляється лише домі-
нантний алель (світла смуга), а рецесивний алель (брак смуги) перебуває в прихо-
ваному стані. У цьому випадку кажуть про гетерозиготний стан гена та всього
організму за цим геном. Таким чином, домінантний алель зовні виявляється як у
гомо-, так і в гетерозиготному стані (АА и Аа), а рецесивний — у гомозиготному
стані (аа ) (виняток складають випадки взаємодії генів).

Іноді ознака визначається різними генами, які в батьків зовні можуть виявля-
тися одночасно (кодомінування). Наприклад, коли один з батьків має групу крові
A, а другий — В, то в їхніх дітей може бути кров групи АВ. Існують також і інші
способи взаємодії генів.

Характеризуючи вид, представлений конкретною популяцією, тобто спільно-
тою особин на певній території, яких тою або іншою мірою пов’язують родинні
чи шлюбні зв’язки, останнього часу звичайно вдаються до показників частот фе-
нотипів, генів та алелів, поліморфності та гетерозиготності популяцій. Ці показ-
ники часто використовуються не тільки для з’ясування питання специфічності
різних популяцій, але й для висновків щодо їхнього таксономічного статусу.

Найдоступнішими для розуміння зоологів з базовим рівнем біологічної підго-
товки є уявлення, пов’язані з порівнянням різних популяцій за відносною чи-
сельністю особин, які є носіями конкретної ознаки. Такі ознаки можуть означати
вік (представлені нестатевозрілими, статевозрілими або тваринами вказаного
конкретного віку — 1, 2, 3 і т. д. роки), стать (самці й самиці), певні особливості
візернука, забарвлення тощо.

Можна навести аналіз чисельності тварин зі світлою серединною спинною
смугою в озерних жаб (Pelophylax ridibundus) з Одеської області та з околиць
Києва. У першому регіоні ця ознака трапляється в 92,86% самців та 76,21% са-
миць, у другому — в 34% и 56% відповідно (Малих, 2004; Некрасова, 2002). Таким
чином, ці показники дають уяву про відмінності у структурі порівнюваних попу-
ляцій з використанням поняття «частота фенотипів».

Відмінності в частотах цих фенотипів не лише описують відмінності в струк-
турі популяцій одного виду, але й дають можливість скласти деякі уявлення про
їхню генотипову своєрідність. Так, раніше вже зазначалося, що наявність смуги
контролюється домінантним алелем, а її брак — рецесивним станом того ж гена
(Berger et al., 1982). Це дає підстави говорити про те, що 7,14% самців з Одеської
області, в яких відсутня смуга, є рецесивними гомозиготами з генотипом аа. Сму-
гасті самці (92,86% ) будуть представлені двома зовнішньо (тобто фенотипово)
нерозрізнюваними генотипами: гомозиготами АА та гетерозигототами Аа.

Рис. 22. Смугаста (А) та безсмуга (Б) особини озерної жаби Pelophylax ridibundus

А Б



31

З’ясування їхнього генотипу можливе шляхом схрещувань цих тварин з без-
смугими особинами (аа) та аналізом потомства. Однак такий метод вивчення ге-
нетики ознак зовнішньої морфології амфібій (шляхом схрещувань тварин з
різними фенотипами та аналізом їхньої специфіки проявлення в потомства) про-
цес доволі трудомісткий, і поки що маємо досить загальні уявлення про характер
успадкування таких ознак в амфібій (Боркин, 1979; Лебединский, Пигеева, 2001).

Дещо ефективнішим підходом до вивчення популяцій та видів виявилося без-
посереднє вивчення складу білків.

Якщо зразки двох білків, поміщені у спеціальний гель, через який пропус-
кається постійний струм, за один і той самий час переміщуються на різні відстані
до позитивного або до негативного полюсу (наприклад на 100 і 108 мм), то це
свідчить про відміни в розмірах їхніх молекул та електричних зарядах, а відтак і
про різні гени, що кодують (визначають формування) цих білків.

Білки у гелі стають видимими у вигляді плям-смуг після їх забарвлення, і в цьо-
му випадку перший позначають як 100/100, а другий — 108/108 (рис. 23: А, 1 і 3).
Якщо один і той самий зразок формує не одну забарвлену пляму, а дві (на відстані
100 і 108 мм), то це свідчить про те, що його взято від гетерозиготної особини і по-
значають як 100/108 (рис. 23: А, 2).

Деякі білки складаються не з одної, а з двох (і більше) субодиниць або поліпеп-
тидних ланцюгів. Якщо кожну з таких двох субодиниць позначити як А і В, то во-
ни можуть сполучатися у трьох варіантах — АА, АВ і ВВ. В електрофоретичному
аналізі фенотипово вони будуть проявлятися вже як три забарвлених плями (рис.
23: Б, 5). Наявність у білку трьох різних поліпептидних ланцюгів дасть чотири за-
барвлені плями і т. п.

Рис. 23. Гель, забарвлений після електрофорезу, містить зразки тканин від 6 гіпотетичних особин: А —
аналізований білок складається з одного поліпептидного ланцюга, і особина 1 характеризується
генотипом 108/108; 2 — 100/108; 3 — 100/100 (1-а і 3-я особини гомозиготи, 2-а — гетерозигота). Б —
аналізований білок складається з двох поліпептидних ланцюгів, і особина 4 характеризується
генотипом 106/106; 5 — 101/106; 6 — 101/101 (4-а і 6-а особини гомозиготи, 5-а — гетерозигота)

Загалом можна зазначити, що цей метод дає можливість визначення генотипів
особин, а відповідно й основу для опису структури популяцій одного або різних
видів у поняттях «частота генотипів» та «частота алелів». Частоту генотипу визна-
чають шляхом ділення загальної кількості генотипів (особин, залучених до
аналізу), на кількість особин — носіїв конкретного генотипу.

А Б

1                   2                    3                          4                   5                  6



За приклад можуть правити відповідні розрахунки з визначення частоти гено-
типів одного з найбільш вивчених об’єктів — мухи-дрозофіли, Drosophila willis-
toni, за геном Lap-5, що зумовлює утворення ферменту лейцинамінопептидази
(Айала, 1988).

Так, було з’ясовано, що цей локус представлений трьома алелями, які були
відповідно представлені трьома фракціями з різною електрофоретичною ру-
хомістю, що дало підставу означити їх як 98, 100 і 103. Розрахунки відповідних ге-
нотипів наведено в таблиці 4.

Неважко помітити, що зі збільшен-
ням чисельності різних алелів, зростан-
ня кількості різних генотипів відбува-
ється істотно швидше. Наприклад, на-
явність двох алелів (напр. 98 і 100) зу-
мовлює наявність трьох можливих ге-
нотипів (98/98, 98/100 і 100/100), трьох
алелів (98, 100 і 104) — вже шести (98/98,
98/100, 98/104, 100/100, 100/104 і 104/104),
чотирьох — десяти генотипів і т. п.
У зв’язку з цим часто віддають перева-
гу описові генетичної мінливості попу-
ляцій не в частотах генотипів, а в часто-
тах алелів. Частоту алеля розраховують
шляхом ділення загальної кількості
усіх алелів у вибірці на кількість певно-
го алеля. У наведеному прикладі (табл.

4) загальна кількість алелів буде 1000 (кожна особина є носієм пари алелів, тобто
500 � 2 = 1000). Тоді частота алеля 98 буде:

2 � 2 (2 гомозиготи з генотипом 98/98) + 38 (38 гетерозигот з генотипом
98/100) + 20 (20 гетерозигот с генотипом 98/103) / 1000 = 0,062.
Підрахунок частоти алелів можна провести також із використанням даних що-

до частоти генотипів. Тут враховується той факт, що всі гомозиготи будуть пред-
ставляти частоту відповідного алеля, а гетерозиготи — лише половину. Напри-
клад, розрахунок частоти аллеля 98 виглядатиме наступним чином:

0,004 (усе носії генотипу 98/98) + 0,076/2 (половина носіїв генотипу 98/100) +
0,040 (половина носіїв генотипу 98/103) = 0,062.

Як вже відзначалося, генотипова мінливість може бути також описана у понят-
тях її поліморфності. Це означає наявність у вибірках тварин, в яких одні локуси
представлені одним алелем (мономорфні), а інші — більше ніж одним алелем (по-
ліморфні локуси). Частота трапляння у тварин тієї чи іншої популяції поліморф-
них локусів свідчить про її поліморфність. Однак, така оцінка генетичної мінли-
вості популяцій є неточною у зв’язку з тим, що вона залежить від кількості дослід-
жуваних особин та від деяких інших обставин.

Більш точною оцінкою мінливості популяцій служить середня частота трап-
ляння гетерозиготних за певними локусами тварин (означаються Н). Вона розра-
ховується шляхом визначення частоти гетерозиготних особин за окремими локу-
сами (напр., з’ясовано, що частота трапляння гетерозигот за 4 якимись локусами
0,19, 0,41, 0 і 0,50), їх сумуванням та діленням на загальну кількість вивчених ло-
кусів: (0,19 + 0,41 + 0 + 0,50) / 4 = 0,25.

Відміна у загальному ступені або у рівні гетерозиготності популяцій одного й
того ж таксона (або різних таксонів) свідчитиме про відмінності в їхніх генотипах.
Понадто, у тих популяціях, в яких близькоспоріднене схрещування відбувається
частіше, кількість гетерозиготних тварин має бути меншою, ніж у популяціях з
випадковим схрещуванням. Висока гетерозиготність за окремими локусами може
також вказувати на процеси гібридизації як між різними популяціями одного ви-
ду, так і між різними видами (таке, напр., відзначено в двох видів європейських
джерелянок, зелених жаб, деяких тритонів і т. ін.).
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Генотип

98/98
100/100
103/103
98/100
98/103

100/103
Разом

Кількість
тварин з таким

генотипом
2

172
54
38
20

214
500

Частота
генотипу

0,004
0,344
0,108
0,076
0,040

0,4428
1,000

Табл. 4. Частоти генотипів за локу-
сом Lap-5 у популяціях Drosophila
willistoni на основі аналізу вибірки
з 500 особин



У таких дослідженнях часто порівнюють реально визначену гетерозиготність з
теоретично очікуваною (Но). Остання визначається на основі підрахунку частоти
гомозигот за формулою �1

2 + �2
2 + �3

2 + �4
2 + ... �n

2 (де �1 – �4
2 …. �n

2 — частоти
алелів) та віднімання їх суми з одиниці: 1 – (�1

2 + �2
2 + �3

2 + �4
2 + ... �n

2 ).
Електрофорез білків також є одним з основних методів оцінки генетичних

відмінностей порівнюваних вибірок. Про них судять за двома показниками: гене-
тичній схожості (I) та генетичній відстані або відмінності (D). Обидва показники
запропонував М. Ней (Nei, 1972), і величина генетичної відстані звичайно відома
як «дистанція Нея».

Величина I варіює від 0 до 1 — від браку однакових алелів, до їх рівної частоти
трапляння у порівнюваних популяціях. Дистанція Нея (D) змінюється від 0 та
більше.

Ф. Айала (1984) на основі вивчення дрозофіл наводить такі показники гене-
тичної схожості та величини відмін для популяцій з різним рівнем еволюційної
дивергенції (табл. 5).

Аналогічні розрахун-
ки для земноводних (са-
ламандри) показали, що
для локальних популя-
цій, підвидів, видів та
близьких родів ці показ-
ники(IтаD)відповідно до-
рівнюють близько 0,984
і 0,017, 0,836 і 0,181, 0,520
і 0,742 (Айала, 1984).

У райок східно-азій-
ського регіону дистанція
Нея коливається в ме-
жах 0,012–0,201 між по-
пуляціями та 0,596–1,360
між видами (Nishioka et

al., 1990, 1992; цит. за Боркин, 2001), у бурих жаб 0,005–0,182 і 0,260–1,396, у зеле-
них жаб 0,029–0,177 і 0,293–0,838 на рівні популяцій та на рівні видів відповідно.

У групі гребінчастих тритонів ці ж показники змінюються в межах 0,000–0,003
і 0,443–1,013 (Litvinchuk et al., 1994).

Дослідження кількості ядерної ДНК та аналіз її
нуклеотидних послідовностей

Ще один метод, що ним користуються у вивченні земноводних, заснований на
порівнянні кількості ядерної ДНК у представників різних популяцій чи таксонів.
Зазвичай у цьому напрямку використовуються два підходи. Перший полягає у
визначенні в досліджуваних тварин маси ядерної ДНК («розмір генома») в абсо-
лютних показниках одиниці маси — пікограмах (1 пг = 10–12 г). Суть іншого по-
лягає у порівнянні кількості ядерної ДНК досліджуваного таксона з тваринами,
кількість ядерної ДНК яких було визначено раніше (реперний вид), та яка береть-
ся за одиницю (100%).

Першим прикладом можна вказати на результати порівняння розміру генома
в родині саламандр та тритонів-гінобіїд в абсолютних одиницях. Воно показало,
що серед 22 видів першої родини об’єм коливається від 50,7 до 98,0 пг (тут і далі
маса наводиться на ядро однієї клітини), а серед трьох видів родини гінобіїд від
54,3 до 109,4 пг. Було також встановлено, що між видами одного й того самого ро-
ду середні відмінності складають близько 6,7%, між підвидами — 3,8%, між попу-
ляціями в межах підвиду — близько 1% (Литвинчук и др.., 2001). Разом з тим
відмінності між підвидами в окремих таксонах можуть досягати дещо більших
величин (наприклад у звичайних тритонів у середньому 4,3%, у саламандр S. sala-
mandra — близько 8%).
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Рівні
порівняння

Локальні популяції
Підвиди
Види на стадії становлення
Види-двійники
Морфологічно різні види

I 
(генетична
схожість)

0,970
0,975
0,798
0,563
0,352

D
(генетична
відміна або
дистанція

Нея)

0,031
0,230
0,226
0,581
1,056

Табл. 5. Показники генетичної схожості та вели-
чини відмін для популяцій з різним рівнем ево-
люційної дивергенції
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Вивчення мінливості генома іншим способом, при якому за репер брали кліти-
ни гольчатого тритона (Pleurodeles waltl), показало, що у всіх популяцій гребінчас-
того тритона (Triturus cristatus), розмір генома коливався в середньому від 1,107 до
1,110, тритона Кареліна (T. karelinii) — від 1,229 до 1,262. Сліду також підкреслити,
що у мінливості кількості ядерної ДНК була виявлена географічна мінливість, а
також відміни у цьому показникові між личинками та тваринами, що пройшли
метаморфоз.

В американських безхвостих амфібій (Odontophrynus americanus) тетраплоїдні
популяції характеризуються кількістю ядерної ДНК 7,1 пг, а диплоїдні — лише 3,6
пг. Разом з тим позитивна кореляція між кількістю хромосом та ДНК спос-
терігається не завжди. Наприклад, три види саламандр роду Taricha мають дип-
лоїдний набір з 22 хромосом і кількість ядерної ДНК, рівну 56–60 пг, а п’ять видів
темних саламандр (рід Desmognathus), в яких диплоїдний набір більший і досягає
28 хромосом, характеризуються розміром генома 30–40 пг (Duellman, Trueb, 1994).

Окремо слід відзначити факт збільшення розмірів клітин із збільшенням
їхньої плоїдності, тобто із збільшенням кількості ядерної ДНК (Писанец, 1987).
Такі відміни виразно спостерігаються при порівнянні розмірів ікри (яйцеклітин)
диплоїдного (Bufo viridis) і тетраплоїдного (B. danatensis) видів зелених ропух (рис.
24). Кількість ядерної ДНК у перших коливається у межах 11,42–14,01, у других —
23,60–25,36 пг (Borkin et al., 1986 a).

Аналіз нуклеотидних послідовнос-
тей ДНК почали розробляти відносно
недавно, та цей напрямок виявився до-
сить перспективним для розв’язання
низки питань, у тому числі з’ясування
споріднених стосунків на самих різних
рівнях. З двох типів ДНК, які фізично
перебувають у двох клітинних структу-
рах — у ядрі (ядерна ДНК) та в міто-
хондріях (мітохондріальна ДНК), вив-
чення мітохондріальної ДНК набуває
все більшої популярності у зв’язку з її
унікальними характеристиками, у тому й з материнським типом спадкування.

Звичайно при використанні ДНК для з’ясування систематичних взаємовідно-
син таксонів високого рангу (вище родового рівня) порівняння здійснюється на
відносно консервативних генах, тобто генах, що характеризуються невисокою
мінливістю (напр. гени цитохромоксидази). Середньоконсервативні гени (напр.
гени цитохрому b, 12S, 16S pРНК) використовуються для вирішення філогенетич-
них питань на видовому та родовому рівнях.

Наприклад, при з’ясуванні систематичних взаємостосунків зелених жаб з о. Кіпр
та сусідніх материкових ділянок південної Туреччини та західної Сирії для аналізу
використовувались мітохондріальні гени ND3 та 12S рРНК (Plötner et al., 2001). Бу-
ло показано, що жаби з двох регіонів відрізняються за 2,8–4,1% проаналізованих
послідовностей нуклеотидів. Одна з переваг цього метода полягає в тому, що одер-
жані результати легко використовувати для подальшого статистичного аналізу,
оскільки вони не потребують своєї суб’єктивної оцінки у вигляді зважування зна-
чущості ознаки.

Разом з тим слід зауважити, що на відміну від двох перших методів, досліджен-
ня з прилученням результатів аналізу ДНК часто характеризуються більшою «зам-
кненістю» для зоологів. Це пов’язано з тим, що в таких роботах, як правило, пред-
ставлені не самі первинні дані, а їх інтерпретації, а в разі наведення вихідних ре-
зультатів, їх аналіз потребує спеціальної підготовки в галузі молекулярної генетики.

Рис. 24. Ікра диплоїдної ропухи Bufo viridis (А) та
тетраплоїдної B. danatensis (Б)

А

Б
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Систематичний список земноводних України
Останні десятиріччя характеризуються надзвичайним посиленням уваги до

питань філогенетичних взаємостосунків амфібій та їх систематики. Значною мі-
рою це зумовлено відкриттями, зробленими із застосуванням методів каріології,
електрофоретичним дослідженням білків, даними аналізу ДНК, більш досконали-
ми способами обробки матеріалів з мінливості морфологічних ознак та резуль-
татів гібридизації.

Ці підходи привели до найцікавіших відкриттів у біології, як, наприклад, не-
звичайного способу виникнення нових таксонів шляхом гібридизації різних видів
(Berger, 1967, 1968, 1970).

З’ясувалося також, що такі таксони (Pelophylax esculentus, Pelophylax grafi) свою
цілісність підтримують шляхом схрещування з одним з батьківських видів, хоча
відомі популяції, представлені лише гібридогенними тваринами (Plötner et al., 1994).

Використання методів цитогенетики показало наявність у високогірських ро-
пух Киргизстану тетраплоїдії (Мазик и др., 1976), а згодом дозволило дійти вис-
новку про реальність формування нових видів амфібій шляхом гібридизації та
поліплоїдії (Писанец, 1978 а, 1991). Подальшими дослідженнями були виявлені не
тільки тетраплоїдні ропухи з каріотипом з 44 хромосом (4n = 44), але й трип-
лоїдний (3n = 33) вид із своєрідним способом утворення статевих клітин (Stöck et
al., 2002).

Природно, що ці та багато інших подій привели до спроб побудови системи
амфібій на основі сполучення нових (молекулярних) та традиційних (анатомо-
морфологічних та ін.) методів. Такі зміни у поглядах на таксономію земноводних
(які входять до складу фауни України) почасти вже були відображені у двох публі-
каціях (Писанец, 2005, 2006).

Слід підкреслити, що при укладанні наведеного списку земноводних України
погляди Д. Фроста із співавт. (Frost et al., 2006) на таксономічне положення окре-
мих видів враховані лише почасти. Так, ці автори пропонують вважати очеретяну,
зелену та сіру ропух представниками трьох окремих родів: Epidalea Cope, 1865,
Pseudepidalia Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, De Sá, Channing, Wilkinson,
Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green,
Wheele, 2006 та Bufo Laurenti, 1768 відповідно.

Думка про необхідність розглядати кожний з цих видів ропух у рамках окре-
мих родів значною мірою пов’язана з уявленнями авторів про монофілетичніть
таксонів (Frost et al., 2006). Однак вона навряд чи може вважатися абсолютно пра-
вильною, оскільки виникнення нових видових комплексів та видів шляхом гібри-
дизації або гібридогенезу потверджується багатьма фактами (Berger, 1964, 1968;
Писанец, 1978а; Межжерин, Писанец, 1990; Писанец, 1991).

Таким чином, до появи переконливіших доказів про ранг відмінностей між ци-
ми видами (якщо такі буде здобуто згодом), їх слід усе ж розглядати в рамках од-
ного роду (Bufo), але у складі різних видових комплексів (або видових груп): ком-
плексу сірих ропух (Bufo bufo complex) та комплексу зелених ропух (Bufo viridis
complex).

Така точка зору була арґументована ще 1972 р. (Inger,1972) на основі аналізу 43
видів ропух світової фауни з долученням 34 ознак, з яких 23 представляли особ-
ливості будови скелета, 4 — м’язову систему, 5 — зовнішню морфологію и 2 — го-
лосовий апарат.

Разом з тим слід погодитися з думкою авторів про відміни зелених та бурих
жаб не на підродовому рівні, як це зазначалося раніше (Dubois, 1998; Писанец,
2006), а на рівні окремих родів — Pelophylax Fitzinger, 1843 і Rana Linnaeus, 1758.

Вихід у світ нової розлогої роботи, присвяченої систематиці земноводних в об-
сязі світової фауни (Frost et al., 2006), потребує внесення до запропонованого
раніше систематичного списку амфібій України певних коректив. Такий список
подається нижче.
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Клас AMPHIBIA

Підклас BATRACHIA Latreille, 1800
Ряд хвостаті земноводні — CAUDATA Fisсher von Waldheim, 1813

Родина саламандрові — SALAMANDRIDAE Goldfuss, 1820
Підродина SALAMANDRINAE Goldfuss, 1820

Рід саламандра — Salamandra Laurenti, 1768
Плямиста або вогняна саламандра — Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Підродина PLEURODELINAE Bonaparte, 1839

Рід малий (гладкий) тритон — Lissotriton Bell, 1839 
Звичайний тритон — Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Карпатський тритон — Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Рід середній тритон — Mesotriton Bolkay, 1927
Альпійскій тритон — Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) 

Рід великий тритон — Triturus Rafinesque, 1815
Гребінчастий тритон — Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Дунайський тритон — Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
Тритон Кареліна — Triturus karelinii (Strauch, 1870)

Ряд безхвості земноводні — ANURA Fischer von Waldheim, 1813

Родина джерелянки — BOMBINATORIDAE Gray, 1825
Рід джерелянка — Bombina Oken, 1816

Червоночерева джерелянка — Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761)
Жовточерева джерелянка — Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758)

Родина жаби-землянки — PELOBATIDAE Bonaparte, 1850
Рід землянка — Pelobates Wagler, 1830

Звичайна землянка — Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Родина райки — HYLIDAE Rafinesque, 1815

Підродина HYLINAE Rafinesque, 1815 
Рід райка — Hyla Laurenti, 1768

Звичайна або деревна райка — Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Родина ропухи — BUFONIDAE Gray, 1825

Рід ропуха — Bufo Laurenti, 1768
Сіра або звичайна ропуха — Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Зелена ропуха — Bufo viridis Laurenti, 1768
Очеретяна ропуха — Bufo calamita Laurenti, 1768

Родина жаби — RANIDAE Rafinesque, 1814
Pід бура (трав’яна) жаба — Rana Linnaeus, 1758

Трав’яна жаба — Rana temporaria Linnaeus, 1758
Гостроморда або болотяна жаба — Rana arvalis Nilsson, 1842
Прудка жаба — Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839

Pід зелена (водяна) жаба — Pelophylax Fitzinger, 1843
Озерна жаба — Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Ставкова жаба — Pelophylax lessonae (Camerano, 1882 «1881»)
Їстівна жаба — Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)
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Таблиці для визначення земноводних України
Табл. 6. Таблиця для визначення рядів

(за особинами, що пройшли метаморфоз)

1 (2) Дорослі тварини мають хвіст
Ряд хвостаті земноводні — CAUDATA
Fischer von Waldheim, 1813 (у фауні
України одна родина: саламандрові —
Salamandridae Goldfuss, 1820)

2 (1) Дорослі тварини не мають хвоста 
Ряд безхвості земноводні — ANURA
Fischer von Waldheim, 1813 (у фауні
України 5 родин:
1) родина ропухи — Bufonidae Gray,1825;
2) родина джерелянки — Bombinatoridae
Gray, 1825;
3) родина землянки — Pelobatidae
Boulenger, 1882;
4) родина райки — Hylidae Gray, 1825;
5) родина жаби — Ranidae Rafinesque,
1814)

1 (2) Хвіст дорослих тварин у попереч-
ному січенні округлий

Підродина Salamandrinae Goldfuss, 1820
1 рід саламандра — Salamandra Laurenti,
1768
1 вид: плямиста саламандра — Salaman-
dra salamandra (Linnaeus, 1758)

2 (1) Хвіст дорослих тварин у попереч-
ному січенні плаский

Підродина Pleurodelinae Bonaparte, 1839
3 роди:
1) рід малий (гладкий) тритон —
Lissotriton Bell, 1839 
2) рід середній тритон — Mesotriton
Bolkay, 1927 
3) рід великий тритон — Triturus
Rafinesque, 1815 

Відмінні ознаки плямистої саламандри — Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Тварини з масивною головою й широким тулубом, округлим у поперечному
січенні; хвіст коротший від тіла. Позад очей розташовані виступаючі видовжені
привушні залози — паротиди. На передніх кінцівках по 4 пальці, на задніх — по
5. Тіло сегментоване 10–12 костальними борознами, які є й на хвості. Зверху на
інтенсивно чорному тлі дуже яскраві жовті плями, форма й розташування яких
мінливі. Розміри тіла (тулуб з хвостом) близько 140–180 мм.

Табл. 7. Таблиця для визначення родів
родини саламандрових України

Рис. 26. Хвіст тритонаРис. 25. Хвіст саламандри
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1 (2, 3) Тритон дрібних
розмірів: середня довжи-
на тіла разом з хвостом
50–100 мм.
Рід малий (гладкий) три-
тон — Lissotriton Bell, 1839.
2 види

2 (1, 3) Тритон середніх
розмірів: довжина тіла
разом з хвостом близько
60–110 мм. Майже повний
брак у самців гребеня у
шлюбний період сполуча-
ється з яскравим та кон-
трастним забарвленням
усього тіла, при цьому на
боках тулуба звичайно
добре видні темні з бла-
китною торочкою плями.
Самиці забарвлені не так
яскраво, і їм властива де-
яка мармуровість забарв-
лення.
Рід середній тритон —
Mesotriton Bolkay, 1927.
1 вид: альпійський три-
тон — Mesotriton alpestris
(Laurenti, 1768)

3 (2, 1) Тритон великих
розмірів: середня довжи-
на тіла разом з хвостом
110–130 мм.
Рід великий тритон —
Triturus Rafinesque, 1815.
3 види

Табл. 8. Таблиця для визначення родів тритонів України

Табл. 9. Таблиця для визначення малих (гладких) тритонів
роду Lissotriton Bell, 1839

Рис. 28. Зовнішній вигляд звичайного тритона
(Lissotriton vulgaris)

2 (1) Ниткуватого виростка на хвості
самців у шлюбний період немає, тіло
округлої в поперечному січенні фор-
ми, спинний гребінь розвинений, пере-
ходить на хвіст без перерви біля його
основи. Черево звичайно з темними
плямами, з обох боків голови виразні
поздовжні темні смуги.
Звичайний тритон — Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758).

1 (2) Хвіст самців у шлюбний період
закінчується виразним ниткуватим ви-
ростком, тіло у поперечному січенні
квадратно-округле, спинний гребінь
практично не розвинений, у забарвлен-
ні спини й боків переважають оливко-
во-брунатні кольори, забарвлення че-
рева помаранчеве, як правило, без
темних плям.
Карпатський тритон — Lissotriton
montandoni (Boulenger, 1880).

Рис. 27. Хвіст самця карпатського тритона
(Lissotriton montandoni) в шлюбний період
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Відмінні ознаки альпійського трито-
на — Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)
Забарвлення самців, особливо в шлюб-
ний період, яскраве, по боках тулуба
звичайно добре видні темні з блакит-
ною торочкою плями, черево оранже-
вого кольору, як правило, без чорних
плям, спинний гребінь у вигляді неве-
ликої шкіряної складки, забарвлення
самиці менш яскраве. Карпати.

1 (2, 3) Тіло струнке, видов-
жене, IW в самців менше
54,0%, у самиць менше
46,2%, кількість тулубових
хребців 17 або 18 (тут і далі
вказано модальне число),
черево звичайно яскраво-
оранжеве, білі цяточки по
боках тулуба нечисленні,
горло темне з білими ця-
точками. Дельта Дунаю, ни-
зини Закарпаття, гирло
Дніпра, можливо на півдні
Миколаївської обл.
Дунайський тритон — Tri-
turus dobrogicus (Kiritzescu,
1903)

2(1,3) Тіло коротке, при-
садкувате, IW самців по-
над 67,1%, у самиць по-
над 59,2%, кількість ту-
лубових хребців 14, че-
рево й горло жовтого
кольору з темними пля-
мами, білі цяточки по
боках тулуба нечислен-
ні. Гірська лісова части-
на Криму.
Тритон Кареліна — Tri-
turus karelinii (Strauch,
1870)

3 (1,2) Тіло коротке, при-
садкувате, IW  самців
54,0-63,69%, у самиць
46,2-53,89%, кількість
тулубових хребців 16,
горло темного або жов-
туватого тону з білими
цяточками, білі цяточ-
ки по боках тулуба чис-
ленні. Лісова та частко-
во лісостепова зони Ук-
раїни.
Гребінчастий тритон —
Triturus cristatus (Laurenti,
1768).

Табл. 10. Таблиця для визначення великих тритонів
роду Triturus Rafinesque, 1815

Рис. 29. Голова альпійського тритона (Mesotriton
alpestris)

Рис. 30. Голова дунайського
тритона (Triturus dobrogicus)

Рис. 31. Голова тритона
Кареліна (Triturus kareliniii)

Рис. 32. Голова гребінчастого
тритона (Triturus cristatus)
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1 (2, 3) У забарвленні
спинного боку тіла пере-
важають брунатні та сі-
рі тони. Складки на пе-
редплесні брак, на тре-
тьому зчленуванні най-
довшого пальця задньої
ноги один зчленівний
горбок. Лісова та лісо-
степова зони.
Сіра або звичайна ропу-
ха — Bufo bufo (Linnaeus,
1758)

2(1,3) У забарвленні спин-
ного боку тіла переважа-
ють зелені тони при зазви-
чай виразних темних пля-
мах. На передплесні роз-
винена шкіряста складка,
на третьому зчленуванні
найдовшого пальця зад-
ньої ноги один зчленів-
ний горбок. Степова зона
та біотопи відкритих про-
сторів у лісовій та лісо-
степовій зонах.
Зеленаропуха—Bufo viridis
Laurenti, 1768 

3 (1, 2) У забарвленні спин-
ного боку тіла переважа-
ють зелені тони при зазви-
чай виразній ясно-жовтій
поздовжній спинній смузі.
На передплесні розвинена
шкіряста складка, на тре-
тьому зчленуванні найдов-
шого пальця задньої ноги
два зчленівних горбки.
Відкриті ділянки у Поліссі
та лісовій зоні Західної
України.
Очеретяна ропуха — Bufo
calamita Laurenti, 1768 

1 (2) Верхня щелепа без зубів
(перевіряти пінцетом чи паль-
цем), добре розвинені паротиди.
1 родина ропухи — Bufonidae
Gray, 1825, 1 рід ропуха — Bufo
Laurenti, 1768

2 (1) Верхня щелепа з зубами, паротиди роз-
винені слабко або відсутні.
4 родини:
1) родина джерелянки — Bombinatoridae Gray,
1825, 1 рід джерелянка — Bombina Oken, 1816;
2) родина землянки — Pelobatidae Boulenger,
1882, 1 рід землянка — Pelobates Wagner, 1830;
3) родина райки — Hylidae Gray, 1825,
1 рід райка — Hyla Laurenti, 1768;
4) родина жаби — Ranidae Rafinesque, 1814,
2 роди жаб — Rana Linnaeus, 1758 та Pelophylax
Fitzinger, 1843

Табл. 11. Таблиця для визначення родин та родів
безхвостих амфібій України

Табл. 12. Таблиця для визначення видів ропух України

Рис. 33. Задня лапа сірої або
звичайної ропухи (Bufo bufo);
1 — подвійні зчленівні горбки

Рис. 34. Задня лапа зеленої ропу-
хи (Bufo viridis); 1 — поодинокий
зчленівний горбок, 2 — складка
на передплесні

Рис. 35. Задня лапа очеретяної
ропухи (Bufo calamita); 1 —зчле-
нівні подвійні горбки, 2 — склад-
ка на передплесні

1 11

2 2

11
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Основною відмінною ознакою джерелянок від ін-
ших безхвостих амфібій України є трикутна зіниця
та яскраве забарвлення черевного боку (червоні або
жовті тони)

2 (1) Забарвлення черева чорне з чер-
воно-помаранчевими плямами непра-
вильної форми. Спинні горби округлі.
Червоночерева джерелянка — Bombina
(Bombina) bombina (Linnaeus, 1761)

1 (2) Забарвлення черева жовте з тем-
ними плямами неправильної форми.
Спинні горби з гострими темними
шпичаками.
Жовточерева джерелянка — Bombina
(Bombina) variegata (Linnaeus,1758)

Табл. 13. Таблиця для визначення видів джерелянок України

Рис. 37. Черевний бік та
спинні горби жовточеревої
джерелянки (Bombina (B.)
variegata)

Рис. 38. Черевний бік та
спинні горби червоноче-
ревої джерелянки (Bombi-
na (B.) bombina)

Рис. 36. Зіниця джерелянок (Bombina)

1

Табл. 14. Визначення звичайної землянки Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Основною відмінною ознакою землянок від інших безхвостих України є верти-
кальна зіниця та великий лопатуватий зроговілий п’ятковий горбок.
1 вид: звичайна землянка — Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

Рис. 39. Основні відмінні ознаки звичайної землянки (Pelobates fuscus): розміри п’яткового горбка (1) та
вертикальна зіниця (2); (А — задня кінцівка, Б — загальний вигляд)

БА

2
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1 (2) У забарвленні спинного боку тіла
переважають брунатні тони, зазвичай є
темна смуга, що проходить через око та
барабанну перетинку, на спинному
боці в ділянці лопаток часто розвинена
L-подібна темна пляма.
Рід бура (трав’яна) жаба — Rana
Linnaeus, 1758  

Основна відмінна ознака райок від ін-
ших безхвостих України полягає у роз-
ширених (у своєрідні «диски») кінчи-
ках пальців; забарвлення спинного бо-
ку тіла мінливе, але зазвичай перева-
жають зелені тони.
1 вид: звичайна або деревна райка —
Hyla arborea (Linnaeus, 1758).

2 (1) У забарвленні спинного боку тіла
переважають зелені тони, часто є світла
спинна смуга та темні плями.
Рід зелена (водяна) жаба — Pelophylax
Fitzinger, 1843

Табл. 15. Визначення звичайної райки Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Рис. 40. Передня лапа звичайної райки Hyla arborea

Рис. 41. Загальний вигляд бурих (трав’яних) жаб
роду Rana

Рис. 42. Загальний вигляд зелених (водяних) жаб
роду Pelophylax

Табл. 16. Таблиця для визначення родів жаб України
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3 (1, 2) Черево без плям.
Самці резонаторів не ма-
ють. Гомілки дуже довгі,
якщо задні кінцівки ви-
тягнути в напрямку до го-
лови, то скакове зчлену-
вання заходить за кінець
морди (рис. 45).
Прудка жаба — Rana dal-
matina Fitzinger in Bona-
parte, 1838

Рис. 44. Черевний бік тіла гостромордої (Rana arvalis, зліва) та трав’яної
(Rana temporaria, справа) жаб

Рис. 45. Відносна довжина задніх кінцівок бурих жаб: А — гостроморда жаба (Rana arvalis), Б —
трав’яна жаба (R. temporaria), В — прудка жаба (R. dalmatina) (за Fuhn, 1960)

Табл. 17. Таблиця для визначення бурих жаб України
1 (2, 3) П’ятковий горбок
високий, черево без плям
(рис. 43, 44). Самці мають
внутрішні резонатори.
Гостроморда або болотя-
на жаба — Rana arvalis
Nilsson, 1842

2 (1, 3) П’ятковий горбок
низький, черево плямисте
(рис. 43, 44). Самці мають
внутрішні резонатори.
Трав’яна жаба — Rana
temporaria Linnaeus, 1758

Рис. 43. Нижня частина ступні гостромордої (Rana arvalis, зліва) та
трав’яної (Rana temporaria, справа) жаб

А Б В
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Джерела інформації:
Айала, 1988; Боркин, 1979; 2001; Лебединский, Пигеева, 2001; Литвинчук и др., 2001; Ма-

лих, 2004; Межжерин, Писанец, 1990; Некрасова, 2002; Писанец, 1978 а, 1987, 1991, 2005, 2006;
Berger et al., 1982; Berger, 1964, 1967, 1968, 1970; Borkin et al., 1986a; Dubois, 1998; Duellman,
Trueb, 1994; Frost et al., 2006; Litvinchuk et al., 1994; Nei, 1972; Nishioka et al., 1990, 1992; Plötner
et al., 1994; Plötner et al., 2001; Stöck et al., 2002.

1 (2, 3) Жаби великих роз-
мірів, довжина тіла в се-
редньому 66-92 мм, п’ят-
ковий горбок, порівняно
з іншими таксонами зе-
лених жаб, низький, зву-
кові резонатори темно-
сірого кольору.
Озерна жаба — Pelophylax
ridibundus (Pallas, 1771)

2 (1, 3) Жаби середніх роз-
мірів, довжина тіла в се-
редньому 49-86 мм, висо-
та п’яткового горбка, по-
рівняно з іншими таксо-
нами зелених жаб, носить
проміжний характер, зву-
кові резонатори сірого
кольору.
Їстівна жаба — Pelophylax
esculentus (Linnaeus, 1758)

3 (1, 2) Жаби невеликих
розмірів, довжина тіла в
середньому 58–66 мм,
п’ятковий горбок, порів-
няно з іншими таксона-
ми зелених жаб, високий,
звукові резонатори біло-
го кольору.
Ставкова жаба — Pelophy-
lax lessonae (Camerano, 1882
«1881»)

Табл. 18. Таблиця для визначення зелених жаб України

Рис. 46. П’ятковий горбок (п. г.)
озерної жаби (Pelophylax ridibun-
dus), звукові резонатори та схе-
ма розташування її задніх кін-
цівок (відносна довжина стегна
та гомілки)

Рис. 47. П’ятковий горбок (п. г.)
їстівної жаби (Pelophylax esculen-
tus), звукові резонатори та схе-
ма розташування її задніх кін-
цівок (відносна довжина стегна
та гомілки)

Рис. 48. П’ятковий горбок (п. г.)
ставкової жаби (Pelophylax lesso-
nae), звукові резонатори та схе-
ма розташування її задніх кін-
цівок (відносна довжина стегна
та гомілки)

п. г. п. г. п. г.



Види, занесені до «Червоної книги України»
(друге видання, 1994)
Види, які запропоновано занести до третього
видання «Червоної книги України» (готується)
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Охорона земноводних
Питання збереження та охорони земноводних набули особливої актуальності

останніми роками, коли було з’ясовано, що видова різноманітність та чисельність
цих тварин зменшується в усьому світі. Найбільш відомі спроби розв’язання цієї
проблеми були пов’язані з низкою до певної міри формальних (створення відпо-
відних охоронних списків) та деяких практичних заходів (рекомендацій щодо
збереження міграційних шляхів на місця нересту, створення нових водойм для
розмноження тощо).

Враховуючи те, що доволі часто більша частина кожної генерації (інколи до
90%) гине силою різних обставин до завершення метаморфозу (тобто на водній
стадії), треба підкреслити, що найбільш ефективними засобами в охороні земно-
водних є збереження їхніх місць розмноження та території перебування. При
цьому, в зменшенні чисельності земноводних та їхнього видового різноманіття
особливу загрозу справляють кислотні дощі, при яких зменшення рН води в
середньому нижче 6 призводить до загибелі на стадії ікри або ж пуголовка майже
усієї генерації. Прикладом розв’язання цієї проблеми є штучне регулювання кис-
лотності водойм та їх подальшого використання земноводними для нересту.

Узагальнююча таблиця демонструє статус видів амфібій України щодо «Чер-
воної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), Додатків
ІІ та ІІІ «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середовища існу-
вання в Європі» (Бернська конвенція, 1979 р.) та «Червоної книги України».

Ряд хвостаті земноводні — Caudata Fischer von Waldheim, 1813 
Плямиста або вогняна саламандра — Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)  
Звичайний тритон — Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)   
Карпатський тритон — Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)  
Альпійський тритон — Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)   
Гребінчастий тритон — Triturus cristatus (Laurenti, 1768)    
Дунайський тритон — Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)  
Тритон Кареліна — Triturus karelinii (Strauch, 1870)  

Ряд безхвості земноводні —  Anura Fischer von Waldheim, 1813 
Червоночерева джерелянка — Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761)  
Жовточерева джерелянка — Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758)  
Звичайна землянка — Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)  
Звичайна або деревна райка — Hyla arborea (Linnaeus, 1758)  
Сіра або звичайна ропуха — Bufo bufo (Linnaeus, 1758)  
Зелена ропуха — Bufo viridis Laurenti, 1768  
Очеретяна ропуха — Bufo calamita Laurenti, 1768  
Трав’яна жаба — Rana temporaria Linnaeus, 1758  
Гостроморда або болотяна жаба —  Rana arvalis Nilsson, 1842   
Прудка жаба — Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839  
Озерна жаба — Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)  
Ставкова жаба — Pelophylax lessonae (Camerano, 1882 “1881”)  
Їстівна жаба — Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)  

Види, занесені до «Червоної книги хребетних Між-
народного союзу охорони природи (МСОП)»
Види, що перебувають під охороною Бернської
конвенції
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Ряд хвостаті земноводні
CAUDATA Fisсher von Waldheim, 1813

Представники ряду (його інша назва Urodela [грецьк.] — хвостаті) відрізня-
ються від інших земноводних видовженим тілом та наявністю у тварин, що прой-
шли метаморфоз, хвоста. Розміри коливаються приблизно від 30 мм до майже 2 м.
Більшість на передніх кінцівках мають по 4 пальці, на задніх — по 5 або по 4, хо-
ча деякі хвостаті (родини сирени, Sirenidae і амфіуми, Amphiumidae) мають руди-
ментарні кінцівки або не мають їх зовсім. У земноводних цього ряду, як і в риб,
органи слуху представлені лише внутрішнім вухом. Амфібіям родин критозяб-
реців (Cryptobranchidae), кутозубів (Hynobiidae, рис. 49) і, вірогідно, сирен (Sireni-
dae), властиве зовнішнє запліднення.

Рис. 49. Кутозуб сибірський, Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870

Іншим притаманне внутрішнє запліднення, при якому самці відкладають
сперматофори, а самиці захоплюють їх краями клоаки. Предки цих хребетних
відкладали яйця у воду, і тут відбувався розвиток личинок, однак чимало сучасних
видів характеризуються прямим розвитком, при якому яйця розвиваються у во-
логих місцях (поза водойм) і ембріони проходять личинкову стадію, не полишаю-
чи яйця. Личинки хвостатих амфібій зовнішністю схожі на дорослих, але на
відміну від них вони звичайно мають зовнішні зябра. Водночас такі ознаки мо-
жуть мати й дорослі тварини, що свідчить про специфічну рису еволюції цих тва-
рин шляхом педогенезу. Статевозрілі протеї (родина Proteidae) і сирени (родина
Sirenidae) мають зовнішні зябра, але водночас їм бракує очних повік та справжніх
зубів, які звичайно мають дорослі хвостаті. На відміну від личинок безхвостих
скелет личинок хвостатих складається не з хряща, а з кісткової тканини, вони ма-
ють зуби (які за своєю будовою відрізняються від зубів дорослих). До хвостатих
земноводних належить понад 515 видів з 10 родин та 60 родів. Поширені переваж-
но у північній півкулі, хоча чимало видів живе й у Центральній та Південній Аме-
риці (зокрема деякі групи безлегеневих саламандр, родина Plethodontidae). У фа-
уні України представлена лише одна родина — саламандрові (Salamandridae).
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Родина саламандрові
SALAMANDRIDAE Goldfuss, 1820

Живуть у помірних широтах Європи і Азії (до Гімалаїв та півдня В’єтнаму), у
північно-західній Африці, на сході та заході Північної Америки.

Хребці задньоувігнуті, зуби є у верхній та нижній щелепах. На піднебінній час-
тині верхньої щелепи розташовані два вигнуті ряди піднебінних зубів. Саламанд-
ри характеризуються звичайно невеликими або середніми розмірами (бл. 120–200
мм) і мають гладку або зернясту шкіру. Чимало саламандрових мають специфічні
шкіряні залози, розташовані на верхній частині голови на межі з тулубом. Такі за-
лози (паротиди) виробляють доволі сильну отруту.

Поміж цих амфібій є види, пов’язані з водоймами лише у сезон розмноження
(напр., кавказькі саламандри, род Mertensiella), хоча інші є повністю водні (напр.,
тритони роду Pachytriton).

Шлюбна поведінка доволі складна й зазвичай виявляється у різноманітних
діях обох партнерів. Запліднення зовнішнє або внутрішнє. Як вже зазначалося, у
першому випадку самці відкладають сперматофори, і самиця захоплює їх краями
клоаки, а в другому відбувається зближення клоак самця й самиці, далі спермато-
фори потрапляють у сім’яприймач самиці, де відбувається запліднення яєць. Зви-
чайно після парування яйця відкладаються у водойми.

Разом з тим є види, в яких в одних ділянках ареалу запліднені яйця розвива-
ються у яйцеводах, а в інших — самиці «відкладають» цілком розвинених личинок
у воду; відомі також популяції, у яких самиці «народжують» молодих особин, що
повністю завершили метаморфоз (це характерно для альпійської саламандри
Salamandra atra).

Родина нараховує близько 60 видів, об’єднаних у 18 родів (підродина Salamand-
rinae — 4, підродина Pleurodelinae — 14 родів).

Підродина SALAMANDRINAE Goldfuss, 1820
Рід саламандра — Salamandra Laurenti, 1768

Один з 15 родів родини, що налічує 6 видів, які населяють Європу, Північну
Африку та Близький Схід. Ці тварини мають доволі великі паротиди, відносно ко-
роткий і круглий в січенні хвіст, спинного гребеня немає. Піднебінні зуби у виг-
ляді двох поздовжніх S-подібних рядів. У фауні України один вид.

Плямиста або вогняна саламандра 
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Опис. Тварини відзначаються масивною круглою головою, широким тулубом,
круглим у січенні хвостом; хвіст коротший від тіла. Очі великі, опуклі, позад них
розташовані виступаючі видовжені привушні залози — паротиди. На передніх
кінцівках по 4 пальці, на задніх — по 5. Плавальних перетинок брак. Тіло сегмен-
товане 10–12 костальними борознами, які є й на хвості. Піднебінні зуби розташо-
вані у вигляді двох S-подібно вигнутих рядів, утворюючи бокаловидну фігуру.

Тіло зверху інтенсивно-чорного кольору з яскравими жовтими або жовто-га-
рячими плямами, черево однотонно-чорних або коричнюватих тонів (рис. 50).
Форма й розташування плям доволі мінливі. Загальні розміри тіла (довжина тулу-
ба з хвостом) саламандр близько 140–180 мм.

Статевий диморфізм виявляється у більш опуклій формі клоаки самців (ви-
разніше виявляється у шлюбний період), самиці дещо більші й відрізняються та-
кож деякими пропорціями тіла. Так, довжина тіла разом з хвостом самців кар-
патських популяцій в середньому складає близько 155 мм, а самиць — 164 мм.
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Плямиста саламандра водиться на більшій частині Західної Європи, займаючи
майже увесь Іберійський півострів (за винятком його південного сходу), на північ
сягаючи приблизно самої півночі Німеччини та Польщі, далі на схід межа йде
східним Прикарпаттям, водиться на більшій частині Балканського півострова.

Колонізація цими тваринами Центральної Європи після закінчення зледенінь
повторно відбувалася з двох центрів: один був на Іберійському півострові, дру-
гий — на Балканах. У Польщі вид відомий з пліоцену.

Рис. 50. Плямиста саламандра — Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) та її біотоп (Закарпатська обл.,
Міжгірський р-н)
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З 14 підвидів цього виду, що водяться в Європі, в Україні живуть саламандри
номінативного підвиду Salamandra s. salamandra.

Поширення та мінливість. В Україні поширена у Закарпатті та в деяких райо-
нах прикарпатських областей (Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській). Ок-
ремі знахідки цих тварин далі на схід України (Волинська, Житомирська, Київська,
Дніпропетровська обл.), найвірогідніше, стосуються тварин, що випущені на во-
лю або втікачів з тераріумів (рис. 51).

Саламандри водяться у висотному поясі від 200 до 1500 м, звичайно пов’язані
з біотопами зволожених лісових ділянок, найчастіше листяних, мішаних і, рідше,
хвойних. Відомі знахідки у горах та за межами лісової зони (на полонинах), але
оскільки їх знаходили звичайно не далі 200–400 м від межі лісу, це, найвірогідніше,
пов’язано з існуванням тут лісу в минулому.

Дані про мінливість забарвлення та візерунку S. salamandra в Україні обмежені,
хоча виділення багатьох підвидів у Західній Європі пов’язано саме з цими ознаками.

Мінливість зовнішньоморфологічних (розмірних) ознак українських сала-
мандр вивчена лише почасти. Так, відомо, що самці прикарпатської вибірки
відрізнялися більш вузькою головою й паротидами, а також дещо коротшим хво-
стом порівняно з тваринами із Закарпаття. Не виключено, що ці відміни пов’язані
з міжпопуляційною мінливістю.

Саламандри, що живуть у західній Німеччині (S. s. terrestris), характеризуються
дрібнішими середніми розмірами, ніж українські — 149 мм (самці) і 151 мм (са-
миці). Поміж інших досліджень викликають інтерес результати аналізу, в якому

Рис. 51. Поширення плямистої саламандри в Україні (Писанец и др., 2005)

Львiвська

Iвано-Франківська

Чернівецька

Закарпатська
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було встановлено, що розміри тіла й голови пов’язані (скорельовані) між собою
сильніше, а розміри хвоста і маса тіла — слабкіше.

Описів хромосомного набору саламандр з України немає, однак, судячи з ре-
зультатів їх вивчення у Західній Європі, каріотип цих амфібій найвірогідніше та-
кож характеризується набором з 24 двуплечих хромосом (2n = 24, NF = 48).

Рівні гетерозиготності саламандр Карпат та цих амфібій з дещо західніших по-
пуляцій Європи істотно відрізняються: Hexp = 0,01 і 0,0026 відповідно. Представ-
ники різних підвидів у Західній Європі (S. s. salamandra і S. s. terrestris ) в природ-
них умовах часто схрещуються між собою, і в Німеччині наявна 140-кілометрова
зона, у якій відбувається їх гібридизація.

Порівняння генотипів плямистої та альпійської саламандри Лантца (S. lantzаi)
показує, що генетична відстань (DNei) між ними складає 0,87.

Саламандри Іберійського півострова, яким притаманне живонародження або
яйцеживонародження, не відрізняються між собою за генами, що містяться в
мітохондріях.

Плямиста саламандра характеризується одним з найвищих у тварин цієї групи
рівнів вмісту ДНК в ядрі — 68,5 пг, однак внутрішньовидова мінливість цього по-
казника незначна, хоча порівняння розміру генома саламандр підвидів S. s. sala-
mandra і S. s. terrestris дає відміну 8%.

Місця пробування та чисельність. Денними прихистками саламандри зазви-
чай слугують трухляві пні, волога листова підстилка, порожнини під каменями,
відзначені випадки, коли вони самостійно рили нори у м’якому ґрунті. Ці земно-
водні характеризуються виразною прив’язаністю до одних і тих самих ділянок.
Так, 20% особин у Карпатському біосферному заповіднику були зустрінуті через
рік у місці мічення в радіусі 20–25 м від точки мічення, а ще через 4 роки тут
відзначені 10–15% від кількості мічених тварин.

Вивчення чисельності саламандр у різні сезони активності у Закарпатті пока-
зує наявність 3–5 особин на 100 м маршруту. У залісених долинах гірських річок
Карпат чисельність дорослих та цьоголітків вище і може досягати 45–50 ос./км2. У
Карпатському біосферному заповіднику найвища щільність цих тварин в Уголь-
ско-Широколужанському масиві, де вона складає 12–80 ос./га. Серед цих тварин
60% представлено дорослими особинами, близько 30% напівдорослими і 10% мо-
лодими.

Матеріали абсолютних обліків личинок саламандр у декількох ділянках Черні-
вецької та Івано-Франківської областей у 2003–2005 рр. свідчать про невисоку чи-
сельність тварин у цьому регіоні. Так, в околицях с. Долішній Шепіт (Вижницький
р-н Чернівецької обл.) середня чисельність личинок складає 8,2 ос./м2 площі во-
дойми. В Горганському заповіднику в Івано-Франківській області ці ж цифри
відповідно становили 4,9 ос./м2 і 6,3 ос./м2.

В інших ділянках ареалу (Швейцарські Альпи) щільність тварин в одній з по-
пуляцій істотно вища (1116 ос./га), і 51% тварин тут представлено самцями, 40,5%
самицями і 5% молодими; розміри індивідуальних ділянок у самців складають
30 м2, у самиць — 25 м2. Разом з цим чисельність популяцій саламандр тут скоро-
чується за рахунок зменшення виживаності дорослих тварин. При цьому розра-
хунки свідчать, що чисельність цих амфібій може залежати від двох показників:
виживаності дорослих тварин та поповнення популяції особинами нових гене-
рацій.

Особливості біології. Початок активності навесні значною мірою визначаєть-
ся погодними умовами року, однак у Карпатах ці земноводні пробуджуються
після зимової сплячки досить рано — у березні. Інколи у теплі зими в лютому від-
значені випадки руху саламандр ще збереженими ділянками снігу.

Сезон розмноження розтягнутий майже на весь період активності, та най-
частіше парування припадає на червень та липень, личинки з’являються через
9–10 місяців. Після парування, якому передує складна видоспецифічна шлюбна
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поведінка, самець відкладає на ґрунт сперматофор, а самиця потім захоплює його
клоакою. Вагітність та народження личинок може відбуватися не тільки протягом
двох сезонів (відхід вагітних самиць на зимівлю в листопаді і народження личи-
нок по закінченні зимівлі — приблизно у квітні), але й протягом одного року. У
всякому випадку, існують відмінності в циклах розмноження самиць, що населя-
ють регіони, розташовані на різних висотах. Так, на високогір’ї Карпат самиці на-
роджують один раз на два роки, на передгір’ях та низькогір’ї — щороку. Однією з
цікавих особливостей біології є здатність розмножуватися в умовах печер. Так, в
Угольському лісництві Карпатського заповідника у печерах з постійною темпера-
турою близько 9°С саламандри трапляються цілорічно, а їхні личинки відзначені
у штольнях заказника «Кузій» у постійних водоймах.

Розвиток личинок у природному середовищі звичайно триває 3–3,5 місяців,
хоча за лабораторних умов при температурі близько 20°С ці строки скорочуються
приблизно до одного місяця. У деяких випадках личинки не завершують мета-
морфоз перед зимівлею, але в цей період вони ведуть активний спосіб життя, про
що свідчить вміст їхніх шлунків. Такий самий феномен відомий також для попу-
ляцій саламандр у Центральній Іспанії, де розвиток личинок розтягується на
період до двох років.

Існують відмінності у розмірах новонароджених личинок: на високогір’ї їхня
довжина складає близько 45 мм, а на низькогір’ї — близько 30 мм. Народження
личинок відбувається у воді.

Вкрай цікавим є той факт, що сперматозоїди у сперматеці самиці можуть
зберігати здатність до запліднення протягом трьох років. Понадто, відомі випад-
ки парування, коли самиці мали вже розвинених зародків у яйцеводах. Кількість
особин у потомстві коливається від 6 до 41, звичайно ж 25–30. Приблизно такі самі
цифри характеризують плодючість тварин і з інших ділянок ареалу. Так, підраху-
нок личинок від 22 самиць саламандр з Німеччини показав, що їхня кількість ко-
ливається від 13 до 71, і в середньому на одну самицю припадає 32 личинки.

Личинки, окрім розмірів, відрізняються від дорослих тварин зовнішніми зяб-
рами, наявністю на спинному боці й хвості шкіряної складки та темно-сірим за-
барвленням з невиразно розвиненими плямами (є також дрібні золотисті цяточ-
ки, що надають тілу золотистого відтінку). Вони зазвичай віддають перевагу неве-
ликим чистим струмкам у затінених місцях, де тримаються ділянок із слабкою
течією. Хімічний аналіз води нерестових водойм показав, що вони характеризу-
ються рН 6,1–9,4, твердістю (мекв./л) 0,4–2,4, лужністю (мекв.) 0,2–1,9.

Личинкам цього виду характерне явище канібалізму, який виявляється не
тільки на стадії активного живлення, але й при їх перебуванні у яйцеводах (тут во-
ни можуть живитися не лише нерозвитковими яйцями, але й іншими личинка-
ми).

Дорослі тварини звичайно ведуть присмерково-нічний спосіб життя, однак
при підвищенні вологості повітря в похмурні чи дощові дні 90% і більше можуть
бути активними і вдень. Останнє характерне і для самиць в період розмноження.

Відхід на зимівлю звичайно відбувається у жовтні–листопаді. Температурний
оптимум, очевидно, лежить у межах 17–18°С. Разом з тим відомі випадки актив-
ності за досить низьких (8°С) температур повітря. Зимують звичайно у порожни-
нах під коренями дерев, де можуть збиратися до кількох сотень тварин.

Статевозрілість карпатських саламандр настає на 3–4-му році життя при за-
гальній довжині тіла близько 120 мм (самці) та 140 мм (самиці). В інших частинах
ареалу (Португалія) статевозрілість самців настає на 2–3-й рік, а самиць на 3-й або
4-й. Максимальний вік тварин з цього регіону складає 18–19 років, хоча третя
частка тварин з популяції 10-річного (або більше) віку. Максимальний вік тварин
саламандр (Salamandra infraimmaculata) на території Ізраїлю, мабуть, може сягати
20 років. Статевозрілость в ще одного спорідненого виду (S. lanzai) у високогір’ї
південно-східних Альп складає 8 років в одній популяції, а в іншій від 3 (для
самців) і 6 (для самиць).
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До складу живлення дорослих саламандр входять різні види безхребетних
(гусінь метеликів, двокрильців, дощові черви, рідше — павуки, жуки тощо) та
хребетних (личинки інших видів земноводних). Порівняння раціонів наземних
саламандр, тритонів та безхвостих амфібій свідчить про те, що за складом жив-
лення саламандри стоять ближче до безхвостих амфібій, ніж до тритонів. У жив-
ленні личинок чимало видів реофільних безхребетних: бокоплавці, личинки оби-
денок та двокрилих. Личинок саламандр знаходили у шлунках багатьох видів во-
дяних хребетних — риб, тритонів, жаб. Саламандри можуть входити до складу
живлення деяких видів змій (водяний та звичайний вужі), птахів (рибалочка-во-
домороз, пронурок), кабанів та ін.

Отрута шкірних залоз діє на нервову систему і є доволі токсичною для ссавців,
її середня летальна (смертельна) доза складає 1,2 мг на 1 кг маси жертви. Не ви-
ключено, що захисна функція шкірних виділень також пов’язана з їхньою анти-
грибковою та антибактеріальною дією.

Здатність до життя в урбанізованих біотопах, очевидно, обмежена. Проте в
Іспанії відомі численні знахідки цього виду уздовж залізниці, в руїнах, серед куп
сміття, каміння й дерев.

Серед причин зниження чисельності саламандр в Україні вказують відловлен-
ня тварин у природі (колись на учбову мету, зараз — найчастіше заради комерції),
а також заміна після суцільних вирубок бука штучними ялиново-смерековими на-
садженнями.

Вид занесено до Червоної книги України (категорія «вразливі види»), а також
до Додатку III «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середови-
ща існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охороні») та до «Чер-
воної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП)».
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Підродина PLEURODELINAE Bonaparte, 1839
Всебічне вивчення тритонів (використані дані з морфології, палеонтології, фе-

нетики, гібридизації, мінливості розміру генома, хромосомних наборів, аналізу
ДНК тощо), дозволило розділити рід Triturus на 4 роди: Triturus s. str., Lophinus (=
Palaeotriton), Mesotriton і Ommatotriton (Litvinchuk et al., 2005a). У наведеному ниж-
че списку замість родової назви Lophinus вживається назва Lissotriton Bell, 1839 —
як це прийнято у сучасних таксономічних працях (Carranza, Amat, 2005; Frost et al.,
2006).

Таким чином, сучасний список трьох родів тритонів фауни України представ-
лено наступними таксонами:

1. Lissotriton Bell, 1839 з видами montandoni, vulgaris
2. Mesotriton Bolkay, 1927 з видoм alpestris
3. Triturus Rafinesque, 1815 з видами cristatus, dobrogicus і karelinii 

Рід малий (гладкий) тритон — Lissotriton Bell, 1839
Звичайний тритон 
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Опис. Один з найдрібніших тритонів у фауні України, довжина тіла з хвостом
звичайно 55–105 мм. Піднебінні зуби у вигляді двох ліній, що зближуються одна з
одною у своїй дистальній частині. На відміну від гребінчастого тритона шкіра за-
звичай гладка або слабкозерняста. У забарвленні спини загальне тло бурих, сірих
або оливкових тонів, зверху й з боків тіла розвинені відносно великі темні плями
(не так виразні в самиць), на голові є поздовжні темні смуги, дві з яких вигляда-
ють контрастніше й проходять через очі. Забарвлення черева жовто-помаранче-
вих тонів з добре розвиненими невеликими темними плямами (рис. 52). Самці в
сезон розмноження забарвлені яскравіше, у них на тілі й по боках хвоста розвива-
ються голубуваті смуги-плями. Водночас на спинному боці в них розвивається
гребінь, який на відміну від T. cristatus при переході на спинну частину не утворює
перерви біля основи хвоста. Не виключено, що в цей час він може використовува-
тися як додатковий респіраторний (для дихання) орган. У шлюбний період пальці
задніх кінцівок оторочені перетинками.

Ареал покриває територію від Англії та центральної частини Франції, далі на
схід, захоплюючи більшу частину Скандинавії (за винятком її північної частини),
трапляється в країнах Балтії, у Білорусі, в Україні, доходить до Уралу (далі перехо-
дить в азіатську частину Росії, однак в європейській частині Росії відсутній в її
приполярних регіонах та в нижньому Поволжі).

Як вже зазначалося, зараз звичайний тритон розглядається у складі роду
Lissotriton (раніше Triturus), і в ньому виділяють 7–8 підвидів (вважається, що з
них 6–7 водяться в Європі: L. vulgaris vulgaris, L. v. ampelensis Fuhn, 1951, L. v. lantzi,
L. v. graecus, L. v. meridionalis, L. v. schreiberi, L. v. kosswigi (Schmidtler et al., 2004;
Litvinchuk et al., 2005 b).

М. М. Щербак і М. І. Щербань при вивченні земноводних Карпат висловили
припущення, що особини, близькі до підвиду ampelensis, «могут быть обнаружены
в Солотвинской котловине» (Щербак, Щербань, 1980: 47). Вивчення генетичної
мінливості тритонів в Україні стало підґрунтям для твердження, що таксо-
номічний рівень звичайних тритонів у Закарпатті та в дельті Дунаю відповідає ви-
довому — Lissotriton ampеlеnsis (Межжерін та ін., 1997; Межжерин и др., 1998), хо-
ча й згодом йдеться про «дунайську форму» звичайного тритона, яка потребує до-
даткового дослідження (Межжерін та ін., 1999).

З другого боку, вивчення географічної мінливості L. vulgaris у межах більшої
частини його ареалу (741 особина) дало підставу дійти висновку, що на території
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Рис. 52. Звичайний тритон — Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)(А — самець, Б — самиця) та його
біотоп (В) (Одеська обл., пониззя р. Дністер)
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колишнього СРСР наявність підвиду ampеlеnsis «анализом морфологических дан-
ных не подтверждается» (Скоринов, Литвинчук, 2001:264).

На користь цього вказує порівняння кількості ядерної ДНК звичайних трито-
нів з Одеської та Закарпатської областей. Останнє генетичне дослідження (Litvin-
chuk et al., 2005) також потвердило слабкі відміни між тритонами номінативного
підвиду та представниками ampelensis: DNei’72 складає лише 0,030 (для прикладу
можна зазначити, що цей показник між T. v. vulgaris та T. v. lantzi майже в 5,8 разу
більше — 0,174).

Спеціальне генетичне та морфологічне вивчення понад 1000 звичайних трито-
нів, а також співставлення цих даних з матеріалами плейстоценового зледеніння до-
зволило стверджувати, що тритони номінативного підвиду являють собою філо-
генетично молодше відгалуження у порівнянні з представниками інших підвидів.

Поширення та мінливість. Поширення L. vulgaris в Україні загальними риса-
ми збігається з поширенням гребінчастого тритона, і він водиться у західних, цен-
тральних, північних та східних областях. На півдні його межа проходить Одесь-
кою (Біляївський та Білгород-Дністровський р-ни), Миколаївською (Врадіївський
р-н) та Херсонською областями, далі у східному напрямку вона зміщується дещо
північніше і йде Запорізькою (о. Хортиця), Харківською та Луганською (Станич-
но-Луганський р-н) областями.

У зв’язку з вірогідним пробуванням у дельті Дунаю і на Закарпатті L. v. ampelen-
sis (який, як твердилося, може бути самостійним видом) слід сказати про морфоло-
гічні відміни тритонів обох таксонів. Так, особини номінативного підвиду і L. vul-
garis ampelensis відрізняються спинним гребенем: перші характеризуються вищим
і з зазублинами спинним гребенем самців у сезон розмноження, а у L. v. ampelensis
гребінь низький, до 2–4 мм висоти. Крім того, максимальної висоти хвостовий

Рис. 53. Поширення звичайного тритона в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного
музею ННПМ НАНУ)
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гребінь у L. v. vulgaris досягає в області клоаки, а в L. v. ampelensis — приблизно по-
середині спини, у L. v. vulgaris кінець хвоста загострений, в L. v. ampelensis — нит-
куватий. Крім того, в самиць першого підвиду черево плямисте, другого — без
плям. Разом з тим слід підкреслити, що L. vulgaris ampelensis, описаний з північно-
західної Румунії і, судячи з твердження автора опису, його поширення пов’язане
саме з цим регіоном (Fuhn, 1960).

Статевий диморфізм виявляється у більших розмірах самців. Так, середня до-
вжина тіла разом з хвостом у особин чоловічої статі в середньому коливається в
межах 72,01–72,06 мм, а в самиць від 70,52 до 72,01 мм (популяції Українських
Карпат). Така сама особливість притаманна звичайним тритонам в інших части-
нах ареалу, наприклад у Західних Бескидах у Польщі.

При вивченні при- та закарпатських популяцій (Щербак, Щербань, 1980) були
встановлені відміни між тритонами цих двох регіонів: самицям з Прикарпаття
властиві більші розміри тіла, голови, а обом статям більш довгі передні кінцівки.

Диплоїдний набір представлений 24 двоплечими хромосомами.
Генетичні порівняння звичайних тритонів з околиць Києва з вибірками цих

амфібій із Закарпаття та дельти Дунаю показали відміни. Вони полягали у тому,
що гетерозиготність тритонів з першої вибірки була вищою і Нexp досягала 0,109
(для звичайного тритона із Закарпаття та дельти Дунаю Нexp = 0,089 і Нexp = 0,052
відповідно). Відзначені також відміни й у генетичній дистанції Нея: між київською
та закарпатською популяціями — 0,12, київською та дунайською — 0,11, між за-
карпатською та дунайською дистанція менша — 0,08 (Межжерин и др., 1998).

У місцях спільного перебування L. vulgaris і L. montandoni (зона парапатрії) у
Львівській області обидва види зазвичай населяють різні водойми. Тут же була ви-
явлена одна самиця із зовнішніми ознаками спільними для звичайного та кар-
патського тритонів, а кількість її ядерної ДНК (1,150 од.) мала проміжний харак-
тер: у L. vulgaris в середньому 1,111–1,121, у L. montandoni 1,176–1,182. Це підтверд-
жувало її гібридне походження.

Аналіз зовнішньої морфології звичайних і карпатських тритонів Закарпаття
виявив гібридизацію між обома видами і згодом цей факт також був підтвердже-
ний генетичними даними. Разом з тим морфологічні докази не завжди збігаються
з результатами виявлення гібридів біохімічними методами. Особливу цікавість
викликають дані, що свідчать про те, що у місцях спільного перебування звичайно-
го та карпатського тритонів чисельність гібридних особин може складати до 60%.

Вивченням генетичної близькості звичайного та альпійського тритонів мето-
дами гібридизації показано, що в гібридів утворюються статеві клітини, однак во-
ни мало життєздатні. При схрещуванні звичайного та карпатського тритонів
з’ясована їхня більша близькість — відмічено не лише нормальне утворення ста-
тевих продуктів у гібридів, але також і їхня плодючість при схрещуванні як між
собою, так і з батьками.

Особливо слід підкреслити, що серед популяцій звичайного тритона європей-
ської частини Росії був відзначений випадок природної триплоїдії — виявлена од-
на особина (окол. С.-Петербурга, Росія), в якої кількість ядерної ДНК мала про-
міжний характер і складала 1,682 у. о. (стандарт — еритроцити Pleurodeles waltl),
хоча у нормі об’єм ДНК для цього виду в середньому дорівнює 1,125 (1,086–1,151).

Місця пробування та чисельність. Звичайний тритон найчастіше пов’язаний
з лісовими регіонами, хоча трапляється і в інших типах біотопів, у тому числі й на
місці зведених лісів: у чагарникових заростях, парках, садах, луках, у населених
пунктах. L. vulgaris проникає глибоко у степову зону лісистими долинами річок. У
гори (Карпати) піднімається до висоти 600–700 м, хоча в інших ділянках ареалу
(Кавказ) його виявляли на висотах до 2700 м. Водойми, в яких часто відзначали
L. vulgaris, можуть являти собою тимчасові калюжі на полях, у кюветах доріг.

Украй цікаві результати вивчення просторового розподілу декількох видів амфі-
бій та використання ними нерестилищ у північно-західній Італії. При обстеженні
61 ставка (Pavigano et al., 1990) оцінено вплив на вибір звичайними тритонами во-
дойм. При цьому враховувались такі їхні характеристики, як розвиток водяної
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рослинності, час утворення (вік) ставка, наявність та склад тварин прибережної
зони, ступінь антропогенного впливу, площа ставка, його глибина, хімічні показ-
ники води тощо. Виявилося, що лише перші чотири справляли істотний вплив на
вибір тритонами водойм як місць нересту.

У Карпатах чисельність самців дещо перевищує чисельність самиць (56% і
44% відповідно). На інших ділянках ареалу (Західні Бескиди), відзначені випадки,
коли в одних популяціях чисельне співвідношення статей було рівним, в інших —
переважали самці або ж самиці.

Чисельність, порівняно з іншими видами тритонів, вище й при обліках на по-
чатку сезону розмноження. На Закарпатті середня кількість тритонів на 100 м бе-
регової лінії коливається від 7 до 60 особин. У більш східних регіонах (долина
Дніпра, Дніпропетровська обл.) при відлові цих тварин за допомогою ловчих
циліндрів обліковано від 2,1 до 6,8 ос./10 цил.-діб, але при цьому їхня чисельність
залежала від типу й структури лісових насаджень, близькості водойми, ступеня
зволоження ґрунту та інших чинників (Булахов и др., 1975). У цьому ж регіоні
після створення у 1990 р. Дніпровсько-Орельського заповідника звичайний три-
тон збільшив свою чисельність, і в період нересту 1995–1999 рр. вже нараховува-
ли 3–5 особин на квадратний метр площі водойми.

Спеціальні пошуки тритонів у різних біотопах гирла р. Дністер в квітні 2007 р.
дозволили знайти тут тільки дві особини цього виду (загальна довжина марш-
рутів обліку понад 10 км). Але восени 2006 р. в цьому ж регіоні (Біляївський р-н,
Одеська обл.), відзначена доволі висока чисельність тритонів — понад 70-90 осо-
бин на площі менше 1 га.

При вивченні заселеності різними видами амфібій 203 ставків в Англії (дослід-
жували фермерські поля, лісові насадження, пустирі та урбанізовані території)
з’ясовано, що в них найчастіше трапляється звичайний тритон. Ці амфібії вияв-
лені у 62 ставах, L. helveticus — у 27, T. cristatus — у 17, R. temporaria — у 55, B. bufo —
у 27 ставах.

Особливості біології. Час пробудження після зимової сплячки залежить від
погодних умов року, а також від особливостей місця пробування тварин. Так, в
умовах Закарпаття ці тварини активні у водоймах вже на початку — середині бе-
резня, але у горах вихід з зимівлі затримується до травня, незважаючи на те, що ці
тварини стійкі до дії низьких температур і їх знаходили у водоймах, частково ще
вкритих льодом.

При дослідженні водойм, населених звичайними тритонами під час розмно-
ження, показано, що pH у них коливається від 7,4 до 9,4, твердість (мекв./л)
1,2–6,5, лужність (мекв./л) 0,8–4,9 (Ткачева и др., 1989). Тритони перебувають у
воді приблизно до червня — липня, згодом ведуть наземний спосіб життя. У во-
доймах, вони зазвичай активні цілодобово, але при переході на сушу, як правило,
активні увечері та вночі. Сховищами у цей період служать порожнини під
камінням, колодами, нори гризунів, листовий опад. Приблизно у жовтні–листо-
паді тритони йдуть на зимівлю (для неї можуть використовувати не тільки такі ж
самі сховища, але також льохи та інші господарські будівлі), у цей період виявля-
ли їхні скупчення до декількох сотень особин. У таких скупченнях відзначалися не
лише тварини різного віку, але й інші види амфібій.

Майже відразу після пробудження самці першими мігрують у водойми на
місця нересту. У цей час шлюбне вбрання в них майже не виявлене. Розвиток
спинного гребеня та яскравішого візерунка самців виявляється декілька днів зго-
дом. Шлюбні ігри, які мають видоспецифічний характер, спостерігали навіть при
температурі 3–6°С.

Вивчення шлюбної поведінки L. vulgaris і L. montandoni польських популяцій
показало, що вона містить три виразні типи рухів: вигинання спини та «тріпо-
тіння», «махання» і «звивання» хвоста (рис. 54 А).

Відміни між видами незначні і стосуються відносної частоти й тривалості
рухів хвоста. Разом з тим при порівнянні шлюбної поведінки тритонів трьох
видів (крім звичайного та карпатського ще й L. helveticus), з’ясувало, що L. vulgaris
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за специфікою поведінки усе ж більше відрізняється від двох інших, ніж два ос-
танні між собою.

Відкладені самцем сперматофори у кількості від 2 до 5 самиця захоплює края-
ми клоаки. Після запліднення вона розміщує яйця (зазвичай кожне окремо) на
листі рослин, які потім загортає задніми лапами. Яйця звичайно відкладаються на
глибині до 35 см або дещо глибше. Кількість яєць у кожній кладці різна і, загалом,
може сягати 400 шт. Період відкладання ікри розтягнутий і часто триває до черв-
ня. Вихід личинок з яєць при кімнатній температурі за матеріалами лабораторних
спостережень відбувається через 7–10, а у природних умовах існування через 14–
20 діб, при цьому личинковий розвиток триває 60–70 днів. Існують дані про те, що
звичайні тритони можуть зимувати на личинковій стадії, і тоді метаморфоз відбу-
вається навесні наступного року. Статевої зрілості тритони цього виду досягають
на 2–3-у році життя, хоча в інших ділянках ареалу (Скандинавія), строки стате-
возрілості можуть зсуватися на 5–6 років.

Рис. 54. Дорослий самець звичайного тритона (Lissotrion vulgaris) під час залицяння в шлюбний період (А);
педогенезні самець (Б) і самиця (В) звичайного тритона з пониззя Дунаю (Україна, Одеська обл.) 

Б

В

А
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Довжина личинок, що вийшли з яйця, становить 6,5–8 мм, в їхньому візерун-
ку виразно виділяються дві спинні (і дві по боках тіла) поздовжні чорні смуги, які
зникають через 7–8 днів. Личинка з часом набуває світлого, майже однотонного
тла з більш світлими округлими плямами, в неї з’являються передні кінцівки і
намічаються зачатки задніх. Добре видні доволі довгі зовнішні зябра. У Карпатах
метаморфоз настає по досягненні довжини тіла 28–55 мм (з хвостом). В умовах
південної Англії метаморфоз відбувається при довжині тіла личинок 18–19 мм, а
статевозрілими ці тварини стають по досягненні розмірів тіла 43–44 мм (Baker,
198). Таким чином, зростання цього показника складає 125–140% (до порівняння:
в гребінчастого тритона — 64%).

У квітні 2000 р. серед українських популяцій звичайного тритона в Одеській
області (Ізмаїл) були вперше зареєстровані дві педоморфні (раніше вживався
термін «неотенічні») особини (Litvinchuk, 2001). Ці тварини характеризувалися
приблизно такими ж розмірами, як і решта тритонів (усього 18), зібраних у тому
ж місці. Одна з личинок незабаром завершила метаморфоз в лабораторних умо-
вах (друга була зафіксована відразу ж після спіймання).

У квітні 2006 р. понад 20 педоморфних личинок було виявлено (А. Матвєєв) в
Одеській області в одній з водойм у смузі м. Вилково (рис. 54 Б). Вибірка була
представлена приблизно рівним співвідношенням самиць і самців; деякі з ос-
танніх, вже перебуваючи в лабораторних умовах, демонстрували шлюбну по-
ведінку, окремі самиці відкладали незначну кількість ікринок.

Педоморфні тритони також відомі й у більш східних ділянках ареалу: одна
популяція на мисі Піцунда (Абхазія), друга — в околицях Гатчини, неподалік від
С.-Петербурга. При лабораторних дослідженнях тритонів з Гатчини було встанов-
лено, що такі самиці характеризуються дещо більшими розмірами кладок. Вижи-
ваність ембріонів порівняно з звичайними самицями також була вища: в середньо-
му 85,3 яєць проти 79,0 і 6,8 ембріонів проти 3,5 на одну самицю.

Явище педоморфозу в амфібій цього виду відзначено в Німеччині, Румунії,
Угорщині, Швеції, Англії, колишній Югославії. Так, з 14 популяцій у Чорногорії у
4 з них виявлені педоморфні особини, при чому їхня кількість коливалося протя-
гом сезону від 44% у жовтні до 80% у серпні. Кількість педоморфних особин була
більшою, ніж нормальних (58,8% проти 41,2%). Серед цих педоморфних личинок
переважали самиці (42,22% проти 14,57%). Не виключено, що причиною такої
структури й динаміки популяцій може бути нестабільність біотопів та низька
міграційна активність цих тварин, а явище педоморфозу при цьому має адап-
таційний характер, істотно збільшуючи мінливість популяції в цілому.

Узагальнення відомостей про причини педоморфозу дозволило дійти виснов-
ку, що вони зазвичай пов’язані з низькими температурами при метаморфозі.
Іншими факторами можуть бути голодування личинок, хімічний склад води та
корму (нестача йоду та вітамінів).

Склад кормів під час водного та наземного періодів життя відрізняється. Так,
перебуваючи у водоймах, тритони найчастіше поїдають личинок двокрилих ко-
мах, які можуть складати понад 65% усіх об’єктів живлення. Крім того, вони та-
кож живляться личинками бабок, молюсками та іншими безхребетними. Під час
перебування на суші у складі живлення переважають листоїди та довгоносики.
При порівнянні об’єктів живлення T. vulgaris і Т. cristatus відзначено, що перші
віддають перевагу дрібнішим жертвам. Личинки звичайного тритона на перших
етапах свого активного існування найчастіше поїдають дрібних ракуватих, а з рос-
том переходять на більші об’єкти — молюсків та личинок комах.

Серед природних ворогів звичайних тритонів зазвичай відзначають різні види
риб, озерну та ставкову жаби, звичайного та водяного вужів, сіру чаплю, лелеку,
крижня, чирянку малу та чирянку велику. Личинки тритонів часто стають жерт-
вами хижих водних комах або їхніх личинок (Nepa cinerea, Notonecta lutea, Odonta-
ta, Dytiscidae та ін.). Неодноразово відмічені випадки поїдання ікри і личинок ам-
фібіями інших видів, у тому числі гребінчастим тритоном. Понадто, наявність гре-
бінчастого тритона може бути відчутним чинником зниження чисельності L. vulgaris.
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Іншими причинами зниження чисельності звичайного тритона можуть бути
осушення плитких водойм, застосування отрутохімікатів, забруднення промисло-
вими та побутовими стоками.

Останні дослідження у Скандинавії показали, що теперішнє зменшення чи-
сельності земноводних, у тому числі й L. vulgaris, пов’язане з підвищенням кислот-
ності водоймищ внаслідок посилення антропогенного пресу. Цей висновок знач-
ною мірою ґрунтується на результатах експерименту, в якому була штучним шля-
хом знижена кислотність у 4 водоймах, де ці амфібії були відсутні, але самі водой-
ми містилися у межах їхньої міграційної активності. Починаючи з 1997 р. рН во-
дойм підвищили з 4,7 до 5,1, 5,5, 6,1 і 6,5 (1998, 1999, 2000 и 2001 рр. відповідно). У
результаті у цих водоймах спочатку лише нотували появу тритонів, а згодом тут
було зареєстровано їхнє розмноження.

Вид занесено до Додатку III «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охоро-
ні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП)».
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Карпатський тритон
Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Опис. Невеликі тварини: довжина тіла з хвостом самців близько 74 мм, са-
миць — 83 мм. Лемешеві зуби у передній частині у вигляді двох рівнобіжних ліній,
які розходяться дистально. Забарвлення доволі мінливе, але частіше у ньому на-
явні коричнювато-оливкові тони (самиці дещо світліші), уздовж спини проходить
світла смуга, на боках тіла темні плями та крапки, черево однотонно-помаранчеве
до червоного, без плям (рис. 55). У шлюбний період у самців забарвлення верхньої
частини хвоста темніше, на нижній частині ясно-блакитна смуга, задні лапи та
клоакальні губи майже чорні (в самиць жовті). На відміну від багатьох інших
видів тритонів спинний гребінь не розвивається, однак у самців хвіст закін-
чується добре помітним (5–8 мм) нитковидним відростком, довжина якого при
переході до наземного способу життя різко зменшується (приблизно до 1 мм).

Тіло у поперечному січенні квадратно-округле, поверхня шкіри на водному
етапі життя гладка, на суші —дрібнозерняста.

Ендемік Карпат, водиться у гірській та передгірній частинах цього регіону (рис. 56).
Карпатський тритон входить до складу видової групи vulgaris (Litvinchuk et al.,

2005b). Вид монотиповий.
В Україні відомий з ранньоплейстоценових покладів (Татаринов, 1973).
Поширення та мінливість. Поширення в Україні обмежене Карпатами: ці

амфібії трапляються у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закар-
патській областях. Західна межа в Українських Карпатах проходить трохи
західніше м. Ужгорода, на півночі та північному-заході — Старосамборським,
Яворівським районами Львівської області, на сході — Косовським районом Івано-
Франківської області, на півдні Хустським, Тячівським, Рахівським (Закарпатська
обл.), Верховинським (Івано-Франківська обл.) та Вижницьким (Чернівецька
обл.) районами (рис. 57).
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Рис. 55. Карпатський тритон — Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) (А — самець, Б — самиця)

Рис. 56. Біотоп карпатського тритона (Закарпатська обл., Перечинський р-н)

А

Б
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Вертикальне поширення пов’язано з висотами 400–500 до 900 м, і, хоча може
траплятися нижче (150–250 м), усе ж віддає перевагу висотам 350–800 м.

Порівняння зовнішньоморфологічних ознак карпатських тритонів не показа-
ло істотних відмін між тритонами з вибірок, узятих на різній висоті над рівнем
моря за винятком довжини тіла. Так, представники цього виду, що живуть на біль-
ших висотах, характеризуються більшими розмірами тіла порівняно з мешканця-
ми низькогір’їв: самці близько 39,2 мм, самиці — 43,7 мм на полонині Петрос
(1900 м), і самці близько 36,2 мм, самиці — 41,3 мм в околицях с. Лумшори
(150–250 м) (Щербак, Щербань, 1980).

Диплоїдний набір представлений 24 двоплечими хромосомами, 2n = 24, NF = 48.
Генетичне дослідження карпатського тритона показало доволі високий рівень

їхньої гетерозиготності порівняно з іншими тритонами з Карпат. Так, для L. mon-
tandoni зі Східних Карпат Hexp було 0,113–0,117, а в гребінчастого, звичайного та аль-
пійського тритонів цей показник коливався від 0,00 до 0,109. Хоча L. montandoni за
даними морфології та поведінки близький до L. helveticus, однак розрахунок гене-
тичної дистанції вказав на більшу близькість до нього L. vulgaris (Межжерін та ін.,
1997). Про це також свідчив аналіз хромосом типу лампових щіток обох видів.

Як вже зазначалося, в Українських Карпатах зона контакту L. montandoni і L. vul-
garis доволі вузька — серед проаналізованих 108 особин з Прикарпаття (зовнішня
морфологія та аналіз кількості ядерної ДНК) лише одна самиця характеризувалася

Львiвська

Iвано-Франківська

Чернівецька

Закарпатська

Рис. 57. Поширення карпатського тритона в Україні (Писанец и др., 2005)
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проміжними даними. Хоча інші дослідження на Закарпатті дозволили також вия-
вити гібридні особини, однак діагностика таких тварин за даними морфології не
завжди підтверджувалася результатами генетичного аналізу (Poyarkov et al., 2005).

Разом з тим у деяких регіонах Західної Європи, де обидва види займають ті ж
самі місця для розмноження, гібридні особини можуть складати до 60% чисель-
ності популяції.

Місця пробування та чисельність. У своєму поширенні карпатський тритон
звичайно пов’язаний з гірськими лісами, хоча часто трапляється і в субальпійсько-
му поясі (на полонинах). На суші зазвичай тримається вологих місць пробування,
поблизу озер, струмків, канав  (рис. 56). Сховищами служать купи листя, лежачі
дерева, підстилка з моху, корчі. Зимівля відбувається на суші в норах, порожнинах
під каменями, у трухлявих пнях, хоча окремі особини можуть зимувати у воді.

У Закарпатті чисельність доволі висока й коливається у сезон розмноження від
20 до 80 особин на 100 м берегової лінії. В Івано-Франківській та Львівській обла-
стях чисельність дорослих особин карпатського тритона у сезон розмноження до-
сягає 18–20 ос./м2 і 200 відкладених ікринок. За іншими даними, цей показник для
L. montandoni у Львівській області сягає близько 143 ос./10 м2 водойми (Шайтан,
1999). Приблизно такі самі результати (15–25 ос./м2) були одержані і в іншому
дослідженні цього виду (Мисюра, Марченковская, 2001 a).

У Карпатському біосферному заповіднику карпатський тритон також відзна-
чається як вид, що характеризується високою чисельністю. З переходом до назем-
ного способу життя тритони розосереджуються по своїх біотопах, і їхнє траплян-
ня на маршрутних обліках знижується до 8–10 особин (на 100 м маршруту).

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях чисельність карпатського три-
тона дещо нижче: вона коливається від 4,6 ос./м2 площі водойм у районі масиву
Скибівські Горгани у Карпатському національному парку, хоча на низькогір’ях
Покутсько-Буковинських Карпат національного парку «Вижницький» вона знач-
но вища й досягає 19,6 ос./м2. Цікаво, що тут відмічається зниження чисельності
цих тритонів в південно-західному напрямку, що найвірогідніше пов’язано зі
зменшенням кількості придатних для нересту водойм у зв’язку із підвищенням
лісистості території.

Співвідношення статей у Карпатах близьке до 1 : 1 (47% самців і 53% самиць).
Приблизно такі ж самі дані (58% самиць) були одержані в іншому дослідженні 50
ділянок у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Особливості біології. Початок весняної активності переважно залежить від
висоти розташування місць пробування над рівнем моря та конкретних погодних
умов, але у більш низовинних районах найчастіше припадає на березень–квітень,
вище у горах — на травень чи навіть початок червня. Після пробудження від зи-
мової сплячки тритони переміщуються до водойм. Залишаються активними при-
близно по жовтень — листопад, після чого йдуть на зимівлю.

Тритони цього виду досить витривалі проти дії низьких температур, і їх знахо-
дили на місцях нересту навесні з температурою води, близької до 0–4°С (Щербак,
Щербань, 1980). У Прикарпатті мінімальна температура води, при якій відзна-
чається активність тритонів, складала 2°С, повітря — 7°С (Шайтан, 1999). При до-
слідженні хімічних характеристик води встановлено, що її рН коливалась в межах
6,0–9,8, твердість (мекв./л) 0,3–5,7, лужність (мекв./л) 0,1–3,2.

У сезон розмноження карпатські тритони заселяють різні за площею водойми
зі стоячою чи напівпроточною водою (як великі постійні, так і дрібні тимчасові),
хоча при цьому частіше віддають перевагу останнім. Неодноразово відзначали ви-
падки, коли для розмноження використовували водойми, утворювані у коліях ав-
томобільних доріг.

Відкладенню ікри передують шлюбні ігри (специфіка поведінки при цьому, за-
галом, схожа із звичайним тритоном). Ікра (всього 30–80, максимум до 250) роз-
міщується самицею по декілька штук (2–5) на листі підводних рослин. Тривалість
ембріонального розвитку пов’язана з температурою води і звичайно проходить за
два тижні, хоча у холодні періоди може затримуватися до одного місяця.
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Розміри личинок збільшуються від 6–7 мм при вилупленні, до 26–35 мм перед
метаморфозом. Колір тіла личинки спершу світло-жовтуватий, на спині видно чо-
тири темні поздовжні смуги, потім починають переважати зеленкувато-брунатні
тони з дрібними темними цяточками зверху. Личинкова стадія триває до 3 міся-
ців, хоча інколи личинки не встигають пройти метаморфоз протягом теплого се-
зону (Щербак, Щербань, 1980). Статевозрілості, найбільш вірогідно, набувають на
третій рік життя.

У водний період (сезон розмноження) відзначалася денна активність, у назем-
ний (по закінченні нересту) — присмерково-нічна. У липні — на початку серпня
карпатські тритони полишають водойми (Шайтан, 1999).

Порівняння специфіки шлюбної поведінки карпатського та звичайного три-
тонів показало, що незважаючи на відмінності зовнішньоморфологічних ознак, у
поведінці самців обох видів є чимало спільного, й відміни, в основному, стосують-
ся лише відносної частоти та тривалості рухів хвоста (Michulak et al., 1997). Разом
з тим, коли в такі дослідження долучалася більша кількість видів тритонів (M. al-
pestris, L. helveticus, L. vulgaris, T. boscai), то виявлялося, що незважаючи на загальну
схожість, карпатський тритон має більше однакових елементів поведінки не з зви-
чайним, а з нитконосним (L. helveticus) тритоном. Така близькість у поведінці роз-
глядається як збереження предкового стану поведінки в карпатського та нитко-
носного тритонів (Pecio et al., 1985).

У лабораторних умовах було проведено дослідження ефективності ізолюючих
механізмів на рівні дії хеморецепторів у L. montandoni та L. vulgaris (Румунія, усі з
алопатричних популяцій), а також у L. helveticus (Швейцарія). Тварин вміщували у
тунель або V-подібний лабіринт. Самцям L. montandoni пропонували вибирати са-
миць (L. montandoni, L. helveticus або L. vulgaris), а самцям L. helveticus — самиць L. hel-
veticus або L. montandoni. Експеримент дозволив дійти висновку, що незважаючи
на те, що хімічна комунікація значною мірою включена у статеву поведінку, вона
не є достатньо ефективним засобом ідентифікації самцями потенційного партне-
ра. Останнє, очевидно, також є однією з причин існування гібридів у природі
(Cogаlniceanu, 1992).

Під час водного періоду життя у складі кормів карпатських тритонів переважа-
ють личинки комах різних видів, особливо товкунів (Chironomidae, можуть пере-
вищувати 80% трапляння). Інші види безхребетних представлені значно менши-
ми кількостями (дафнії, личинки пливців, двокрильців, обиденок). У раціоні на
суші усе більшої питомої ваги починають набирати дорослі форми різних видів, у
першу чергу мурашок (до 30%), двокрильців, жуків, дощових червів, плівкокриль-
ців тощо.

Неодноразові випадки загибелі карпатських тритонів відзначалися під час
різкого падіння весняних температур (у високогір’ї). Інші причини смертності в
основному пов’язані з дією антропогенних чинників — знищення лісових ма-
сивів, забруднення водоймищ, загибель від автотранспорту при використанні ци-
ми тритонами для нересту колії на путівцях. На думку деяких авторів, вид перебу-
ває в критичному стані (Татаринов, 1977).

Вид занесено до Червоної книги України (категорія «вразливі види»), а також
до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середови-
ща існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особливій охороні») та до
«Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП)».

Джерела інформації:
Межжерін та ін., 1997; Мисюра, Марченковская, 2001; Писанец и др., 2005; Покиньчере-

да, Чумак, 1997; Полушина, 1977; Полушина и др., 1989; Смірнов, Хлус, 2005; Татаринов,
1973, 1977; Ткачева, Сербинова, 1989; Шайтан, 1999; Щербак, Щербань, 1980; Cogalniceanu,
1992; Litvinchuk et al., 2003; Litvinchuk et al., 2005b; Macgregor et al., 1990; Michalak et al., 1977;
Pecio, Rafinski, 1985; Pecio et al., 1985; Poyarkov et al., 2005.
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Рід середній тритон — Mesotriton Bolkay, 1927

Альпійський тритон
Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)

Опис. Забарвлення самців у шлюбний період дуже яскраве: на загальному чор-
но-бурому тлі розвиваються інтенсивно-блакитні плями, по боках тулуба прохо-
дить брунатно-срібляста смуга з дрібними чорними плямами, оточеними блакит-
ною торочкою. Черево помаранчевого кольору (рис. 58). Загальний характер за-
барвлення самиці в шлюбний період нагадує забарвлення самця, але вона не така
яскрава, і верхній поверхні її тіла більш притаманна деяка мармуровість візерун-
ка. По закінченні сезону розмноження забарвлення стає тьм’янішим, що вияв-
ляється, у першу чергу, у зникненні блакитних тонів та яскравої плямистості.
Окрім забарвлення, статевий диморфізм також виявляється у невеликому спин-
ному гребені в самців (у самиць його немає). Крім того, клоакальні губи самців,
порівняно з самицями, розвинені сильніше, вони мають помаранчевий колір з
темними плямами по зовнішніх краях, в самиць цих плям немає. Довжина тіла ра-
зом з хвостом складає в середньому близько 80 мм у самців і 90 мм у самиць.
Піднебінні зуби у вигляді двох поздовжніх ліній, які у передній частині зближені,
а в дистальній широко розходяться. Під час пробування у водоймах поверхня
шкіри гладка, але при переході на сушу стає помітно зернястою.

Рис. 58. Альпійський тритон — Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) (А — самець, Б — самиця)

А

Б

Водиться на більшій частині Центральної та Південної Європи, де представле-
ний 7 підвидами: Mesotriton alpestris alpestris поширений на більшій частині ареа-
лу, М. a. veluchiensis — у Центральній Греції, М. a. apuanus — в Північній Італії, М.
a. cyreni — в Північній Іспанії, М. a. inexpectatus — в Південній Італії, М. a. serdarus
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Рис. 59. Біотоп альпійського тритона (Закарпатська обл., оз. Комсомольське)

Рис. 60. Поширення альпійського тритона в Україні (Писанец и др., 2005)
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та М. a. montenegrus — у Чорногорії. Таксономічний статус трьох останніх потре-
бує уточнення.

У Східній Європі (Росія, Воронезька обл.) альпійські тритони відомі з пліоце-
нових покладів (Ратников, 2002).

В Україні поширений номінативний підвид.
Поширення та мінливість. В межах України живе у Карпатах. Північна межа

проходить Львівською областю (Пустомитівський р-н), південна доходить до м. Чер-
нівці. Межі західної та східної частин ареалу приблизно збігаються з початком пе-
редгір’я (рис. 60).

Дослідження мінливості зовіншньоморфологічних ознак альпійських три-
тонів у межах Карпат в Україні показало, що тритони у високогір’ї більші. З дру-
гого боку, порівняння представників цього виду з Прикарпаття та Закарпаття не
дало будь-яких істотних відмінностей в основних морфометричних характерис-
тиках. Разом з тим карпатські M. alpestris характеризуються рядом показників, які
відрізняють їх від альпійських тритонів з більш південно-західного регіону
(Трансільванія, Румунія) і, зокрема, достовірними відмінами у більшій довжині
хвоста та розмірах передніх кінцівок.

Міжпопуляційне порівняння зовнішньоморфологічних ознак альпійських три-
тонів з Чехії (Rehak,1983) показало, що ознаки L. і DiE мають незначний алометрич-
ний ріст. З інших результатів звертає на себе увагу висновок про те, що в процесі
росту тварин традиційні індекси P. a./P. p. и L./Lt. c. залишаються в основному по-
стійними, однак їх використання утруднене високою індивідуальною мінливістю.

Диплоїдний набір складається з 24 двоплечих (2n = 24, NF = 48) хромосом. Вив-
чення поперечно-смугастого C-забарвлення хромосом показало, що для М. alpes-
tris характерний розвиток інтерстиційних смуг на 4-й, 6-й парах та дистальної
смуги на 13-й парі хромосом. Інші відміни стосуються статевих хромосом та особ-
ливостей мейозу. Цікаве припущення, що відміни в розподілі С-смуг при попе-
речно–смугастому забарвленні хромосом не можуть бути причиною генетичної
ізоляції та видоутворення, а радше є його наслідком.

Порівняльне вивчення генетичної мінливості альпійського тритона у Східних
Карпатах та в інших ділянках ареалу (Межжерін та ін., 1997) показало їх низьку ге-
терозиготність — 0,023 (для двох вибірок 0,027), хоча цей показник для альпій-
ського тритона з Польщі становив 0,183, Югославії — 0,154, Піренеїв — 0,063, Бал-
кан — 0,153, Татр — 0,183 (Kyriakopoulou-Sklavounou et al., 1997).

Вивчення рівня гетерозиготності альпійських тритонів з популяцій, що жи-
вуть на різних висотах на Іберійському п-ові (Arano et al., 1991) не потвердило
припущення, що гетерозиготність з підйомом у гори знижуватиметься внаслідок
посилення ізоляції (хоча схожа тенденція раніше була встановлена для звичайно-
го тритона).

Місця пробування та чисельність. Особливості висотного поширення альпій-
ського тритона вказують на його виняткову пластичність у цьому відношенні. Так,
в Українських Карпатах цей вид живе на висотах від 400 до 2000 м. У Нідерландах
відмічений на висоті всього 3 м, а найвище місце його пробування в Швейцарії роз-
ташовано на висоті 2500 м. У Чорногорії М. alpestris досягає висот понад 1200 м, у
Греції висотні межі його перебування 1800–2000 м, в Південній Італії — близько
1000 м, у центрі Іберійського п-ова (горні масиви неподалік Мадрида) його відзна-
чали на висотах до 2120 м.

У Карпатах біотопи альпійських тритонів (рис. 59) мало чим відрізняються від
місць пробування L. montandoni, і вони також трапляються у гірсько-лісовій зоні
найчастіше поблизу водоймищ — озер, річок, струмків. Вид нерідкість і в субаль-
пійській зоні на полонинах. І хоча M. alpestris зустрічається у різних за чистотою
водоймах, висловлювалося припущення, що вони усе ж віддають перевагу чистій
воді. З другого боку, спеціальними дослідженнями встановлено, що цей вид трито-
нів у високогір’ях уникає мілких водойм с прозорою водою. Ця обставина пов’я-
зана як з високим рівнем ультрафіолетового опромінення у горах, що справляє суб-
летальний ефект на личинок альпійського тритона (потверджено лабораторними
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експериментами), так і сильнішим падінням у таких водоймах температури при
похолоданнях (Nagl, Hofer, 1997). При дослідженні характеристик біотопів, у яких
відзначалося розмноження альпійських тритонів, було встановлено, що хімічні
характеристики води тут відповідали pH 7,4–9,4 (за іншими даними вони відда-
ють перевагу водоймам з рН 5,6–5,8), твердість (мекв./л) 0,4–2,1 та лужність
(мекв./л) 0,2–1,9.

Вивчення альпійських тритонів у сезон розмноження (Карпатський регіон) по-
казали, що їхня чисельність коливається від 1 до 80–100 особин на 100 м берегової
лінії. За результатам обліків у період після закінчення шлюбного сезону з’ясовано,
що цей показник тут зменшується та коливається від поодиноких особин до 10–15.

Дослідження у 50 різних біогеоценозах Львівської, Івано-Франківської та За-
карпатської областей показали, що альпійський тритон (поряд із карпатським)
трапляється у них майже у 70% випадків. Його середня щільність тут складає за-
звичай 3–7 ос./м2, чисельність самців (70%) перевищує чисельність самиць.

Обліки у Чернівецькій та Івано-Франківській областях свідчать про нижчу чи-
сельність альпійського тритона у цьому регіоні: від 1,2 ос./м2 площі водойм у райо-
ні масиву Скибівські Горгани у Карпатському національному парку до 1,6 ос./м2 у
низькогір’ях Покутсько-Буковинських Карпат національного парку «Вижнецький».
Його середня чисельність порівняно з карпатським тритоном у регіоні досліджен-
ня істотно нижча — приблизно у 3,9–12,6 разу.

Тритони цього виду характеризуються доволі високою здатністю до освоєння
нових водоймищ. Так, в одному з регіонів Німеччини, у трьох створених поруч з
існуючими раніше водоймами (відстань від 300 до 1800 м) чисельність М. alpestris
від 14 особин у 1995 р. зросла до 3326 особин у 2001 р., однак у 2002 та 2003 рр. ко-
ливалася відповідно від 1866 до 1656 тварин. Результати дослідження також дозво-
лили дійти висновку про відсутність прямого зв’язку між успішним розмножен-
ням та розмірами популяції.

Особливості біології. Вихід з місць зимівлі в Карпатах звичайно припадає на
кінець березня на менших висотах та на квітень у горах, після чого тритони пе-
реміщуються у водойми. Температурний оптимум води для шлюбних ігор та від-
кладання ікри, очевидно, лежить у межах 11–17°С. По закінченні сезону розмно-
ження (кінець червня — початок липня) альпійські тритони нерідко трапляють-
ся на суші при температурі повітря 15–28°С, при цьому відзначено, що самці по-
лишають водойми на 1–2 тижні раніше самиць. Під час наземного періоду життя
вони звичайно ховаються у таких самих сховищах, що й решта видів тритонів: у
листяній підстилці, щілинах та порожнинах під каменями, колодами, корчами. Чи-
мало таких прихистків вони використовують як місця зимівлі.

Відкладанню ікри передують шлюбні ігри. Відзначалося, що загальний ритуал
залицяння схожий з таким у карпатського тритона і включає декілька типів по-
ведінки: переслідування самиці, перепинення її шляху, вигинання та вібрація хво-
ста. Разом з тим один з елементів, зокрема демонстрація відступу, яка має місце в
карпатського та деяких інших видів тритонів, у шлюбній поведінці альпійського
тритона відсутній.

Період відкладання ікри розтягнутий і припадає на травень–червень. Самиця
альпійського тритона також прикріплює ікру до підводних рослин (на глибині
10–50 см), але за їх браком може використовувати для кладки гілля або каміння,
що є під водою. Разом з тим в західних ділянках ареалу самиці мають певну
вибірковість у використанні рослин для відкладання ікри. Так, з п’яти груп рослин
на місцях нересту (Nasturtium officinalae, Glyceria fluitans, Callitriche sp., Potamogeton
crispus і Ranunculus sp.) альпійський тритон віддає перевагу першим двом. Дані ла-
бораторних досліджень із вивчення оптимальних глибин, на яких відкладається
ікра, відрізняються від даних, одержаних у природних місцях пробування в Кар-
патах (коливається в межах 10–20 см).

Час відкладання ікри може складати близько 30 днів. Ікра, відкладена поодинці
або у вигляді коротких шнурів (від 120 до 250 ікринок) розвивається протягом
16–26 днів, хоча в лабораторних умовах вихід личинок з ікри при кімнатній
температурі відбувається на 8–10-й день. Тривалість метаморфозу значною мірою
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також зумовлена температурним фактором і в природних місцях пробування
складає 3–4 місяці. Розміри личинок, що вийшли з яйця, невеликі, 6–8 мм, по до-
сягненні ними розмірів 14–15 мм розвиваються зачатки задніх кінцівок. Личинки
коричнювато-чорного кольору, на тілі мають світліші від основного тла цяточки.
Для них характерний мармуруватий візерунок хвоста. Перед метаморфозом ли-
чинки досягають довжини 40–50 мм, хоча відзначали випадки, коли метаморфоз
відбувався й при істотно менших розмірах (бл. 28 мм).

Експериментальне дослідження впливу температури на личинковий розвиток
альпійських тритонів показало, що мінливість самої температури, вірогідно,
впливає не на особливості самих ембріональних стадій, а просто подовжує або
скорочує час розвитку (Bonacci et al., 2005).

Статевої зрілості тритони досягають, вірогідно, на 3–4-му році життя. В
гірській популяції північно-західної Богемії біля м. Трутнова найбільший вік цих
тритонів 9–10 років. Разом з тим відзначається брак кореляції віку з розмірами
тварин (найбільші особини у вибірці з 40 екземплярів не були найстаршими за
віком). В інших популяціях у постійних ставах у Західній Європі вік наймолодших
альпійських тритонів близько 3 років.

У ряді регіонів (колишня Югославія, Греція, Італія) відомі гірські популяції, що
складаються значною мірою лише з личинок (явище педоморфозу, або неотенії).
При визначенні віку таких особин з’ясувалося, що він може досягати 7 років.

Порівняння раціонів альпійських тритонів під час їхнього життя у воді та на
суші показало, що вони хоча й відрізняються, але при цьому показують схожість
зі складом корму карпатського тритона. Так, на водному етапі в раціоні переважа-
ли лялечки та личинки двокрильців (товкунів, понад 80% трапляння), на назем-
ному — плівкокрильці, дощові черви, жуки (19,8, 19,8, 16,5% відповідно). Відзна-
чалася також ікра інших видів земноводних. У живленні личинок були наявні
дафнії та личинки комах. Існують дані про те, що бентосні групи безхребетних
(двостулкові молюски, хірономіди тощо) у складі живлення личинок цього виду
спостерігаються частіше, ніж в личинок інших видів тритонів.

У зв’язку з тим, що для розмноження тритони нерідко заселяють заповнені во-
дою автомобільні колії на путівцях, вони часто гинуть від автотранспорту. Серед
інших причин зниження чисельності вказують на забруднення водойм, що їх три-
тони населяють для розмноження, а також збирання цих тварин з комерційною
метою. Зауваження про критичний стан популяцій цих тварин висловлювались
ще понад 25 років тому (Татаринов, 1977), що вказує на необхідність організації
моніторингових робіт.

Дані про природних ворогів (окрім таких чинників, як загибель личинок при
пересиханні водойм та дорослих у суворі зими), обмежуються свідченнями, що
альпійських тритонів виявляли у шлунках форелі (пструга) та звичайного вужа
(Щербак, Щербань, 1980). Є також вказівки на те, що інтродукція чужорідних
видів риб є чинником, що зменшує розмаїття M. alpestris внаслідок зникнення пе-
доморф. Ця особливість була з’ясована при ревізії усіх відомих педоморфних по-
пуляцій альпійського тритона у водоймах Франції, Італії, Словенії, Боснії, Чорно-
горії та Греції (Denoel et al., 2005). Причиною втрати розмаїття (у формі зменшен-
ня частоти трапляння гетерозигот), може бути також високий ступінь близькос-
порідненого схрещування, що відмічено для ряду популяцій цього виду в Греції
(Sotiropoulos et al., 2005).

Вид занесено до Червоної книги України (категорія «вразливі види»), а також
до Додатку IІI «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середови-
ща існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охороні») та до «Черво-
ної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП)».

Джерела інформації:
Межжерін та ін., 1997; Мисюра, Марченковская, 2001; Писанец и др., 2005; Ратников,

2002; Смирина, 1977; Смірнов, Хлус, 2005; Таращук, 1985; Татаринов, 1977; Щербак, Щер-
бань, 1980; Arano et al., 1991b; Bonacci et al., 2005; Denoel et al., 2005; Hachtel et al., 2005b;
Kyriakopoulou-Sklavounou et al., 1997; Macgregor et al., 1990; Miaud et al., 1995; Nagl, Hofer,
1997; Pecio et al., 1985; Rehak, 1983; Sotiropoulos et al., 2005; Zuiderwijk, 1997.
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Рід великий тритон — Triturus Rafinesque, 1815
Тварини невеликих, середніх та великих розмірів, хвіст з боків плескатий, за-

гальне тло темне (зазвичай чорно-брунатних тонів), візерунок мінливий, і в за-
барвленні часто є плями та смуги яскраво-помаранчевих, жовтих, червоних та
синіх відтінків. Для самців деяких видів у сезон розмноження характерний розви-
ток спинного гребеня.

Завдяки дослідженням останнього часу таксономічний статус європейських
амфібій цієї групи було переглянуто (Litvinchuk et al., 2005a, b; Carranza, Amat,
2005), і зараз можна стверджувати, що на території України водяться гребінчастий
тритон (Triturus cristatus), дунайський тритон (Triturus dobrogicus) та тритон Ка-
реліна (Triturus karelinii).

Діагностика за зовнішньою морфологією тритонів роду Triturus пов’язана з
певними труднощами. Для визначення видів часто використовують індекс Воль-
терсторфа (IW). Разом з тим існує думка, що цей індекс, скоріше за все, є придат-
ним до таксономічних висновків лише з урахуванням однорідності розмірів тва-
рин у порівнюваних вибірках та даних про їхній вік.

Проведене згодом зіставлення специфіки мінливості кількості ядерної ДНК з
даними щодо мінливості зовнішньоморфологічних ознак дозволило зробити
певні висновки для вирішення цього питання. Так, було встановлено, що IW
змінюється наступним чином: T. dobrogicus < 54,0, T. cristatus 54,0–63,69, T. karelinii
> 67,1 (самці) і T. dobrogicus < 46,2, T. cristatus 46,2–53,89, T. karelinii > 59,2 (самиці).
Представники цих таксонів також відрізняються кількістю тулубових хребців:
T. dobrogicus 16,5 ± 0,58, T. cristatus 15,0 ± 0,41, T. karelinii 13,2 ± 0,44.

Джерела інформації:
Arntzen et al., 1999; Carranza, Amat, 2005; Litvinchuk et al., 2005a; Rehak, 1983.

Гребінчастий тритон 
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Опис. Тритони середніх та великих розмірів, довжина тіла з хвостом самців і
самиць з карпатських популяцій складає 110–115 мм і 120–125 мм відповідно. Ле-
мішні зуби розташовані у вигляді двох поздовжніх зігнутих ліній, що зближують-
ся у передній частині й розходяться у задній. Передня частина морди дещо заокру-
глена, очі невеликі, голова відділена від тулуба незначним звуженням. Хвіст сплю-
щений з боків. Плавальних перетинок на передніх кінцівках немає, на задніх —
злегка розвинені біля основи пальців. Шкіра грубозерняста (на череві гладка), за-
гальне тло складається з брунатно-чорних тонів з темними цяточками зверху та
білими по боках тулуба. Черево жовто-помаранчеве у темних плямах (рис. 61). У
шлюбний період у самців на верхній стороні тіла розвивається зубчастий (фес-
тончастий) гребінь, що тягнеться від голови до основи хвостової частини, де він
переривається й потім продовжується на обох сторонах (зверху й знизу) хвоста.
По закінченні шлюбного сезону гребінь різко зменшується у розмірах, але не зни-
кає зовсім — наявністю гребеня, опуклішою клоакою та загальними розмірами
тіла самець відрізняється від самиці у позашлюбний період. Тулубових хребців
звичайно 15.

Ареал охоплює територію від Англії та Франції (без її південно-західної части-
ни) і на схід майже до Уралу та Зауралля (Курганська обл.).

Донедавна вважалося, що гребінчастий тритон у межах усього свого ареалу
представлений 4 підвидами (Triturus cristatus cristatus, T. c. dobrogicus, T. с. karelinii та
T. c. carnifex). Однак дослідження останніх років (включно з цитогенетичними, мо-
лекулярними та даними гібридизації) дозволили дійти висновку про видовий
рівень відмін цих таксонів. Таким чином, усі вони розглядаються у видовій групі
«гребінчасті тритони» (Triturus cristatus group), яка містить надвид Triturus super-
species cristatus, до складу якого входять 4 види: Triturus cristatus, T. dobrogicus,



71

Рис. 61. Тритон гребінчастий — Triturus cristatus (Laurenti, 1768) ( А — самець у шлюбному вбранні,
Б — самець після закінчення сезону розмноження, В — самиця)

А

Б

В
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T. karelinii, T. carnifeх. Крім цих 4 видів надвиду Triturus cristatus, до групи «гребін-
частих тритонів» входять T. marmoratus та T. pygmaeus.

Статистичний аналіз мінливості зовнішньоморфологічних ознак гребінчасто-
го, дунайського тритонів та тритона Кареліна дозволив твердити, що Triturus crista-
tus посідає проміжне положення між двома останніми видами. За даними
дослідження мітохондріальної ДНК гребінчастий тритон утворює спільне відга-
луження з сірим тритоном (T. carnifex), а тритон Кареліна — з дунайським. Мар-
муровий тритон (T. marmoratus) формує окреме відгалуження.

З іншого боку, розрахунок генетичної дистанції Нея показав, що гребінчастий
тритон утворює спільну групу з сірим та дунайським тритонами (останні стоять
один до одного ближче, ніж до T. cristatus), а тритон Кареліна формує окреме від
усіх трьох видів відгалуження. З усіх названих видів і в цьому випадку найбільше
вирізняється мармуровий тритон (Litvinchuk et al., 1994).

Ще в одному генетичному дослідженні (Межжерин и др., 1998), але вже з долу-
ченням інших видів (крім T. cristatus також і T. karelinii, T. dobrogicus, Mesotriton
alpestris, Lissotriton montandoni, Lissotriton v. vulgaris, Lissotriton v. ampelensis) встанов-
лено, що найбільшу близькість гребінчастий тритон виявляє з дунайським трито-
ном, а разом з тритоном Кареліна усі вони утворюють єдине відгалуження.

Гребінчастий тритон поширений на більшій частині території України (підви-
ди не виділяють).

Рештки гребінчастих тритонів пліоценового віку відомі з Польщі (Sanchiz et
al., 1979), а також з Воронезької та Білгородської областей Росії (Ратников, 2002).

Поширення та мінливість. Поширення гребінчастого тритона в Україні (рис. 62)
пов’язане з лісовими та лісостеповими ділянками.

Він живе у передгір’ях Закарпаття, Карпатах (тут він відомий на висотах до
1450 м, хоча у Західній Європі цього тритона знаходили й вище — до 3000 м), далі
на схід — у північному, центрально-західному та центрально-східному регіонах
України, на південь доходить до Одеської (Біляєвський р-н, гирло р. Дністер), Ми-
колаївської областей (відмічений у долині р. Чичиклія басейну Південного Бугу,
приблизно 47° пн. ш.), знайдений в околицях Олександрії Кіровоградської області,
далі межа йде Харківською та Луганською областями. Більш ранні вказівки про
його пробування у Голопристанському районі Херсонської області, як, втім, і відо-
мості про знахідки в околицях Херсона, потребують уточнення, оскільки тут та-
кож водиться дунайський тритон T. dobrogicus.

Мінливість T. cristatus в межах України вивчена слабко, за винятком популяцій
карпатського регіону, що було почасти пов’язано із з’ясуванням наприкінці 70-х
років таксономічних стосунків дунайського та гребінчастого тритонів (Осташко,
1977). Було показано, що на Закарпатті існують поряд з гібридними популяціями
також «чисті» Triturus cristatus dobrogicus (зараз T. dobrogicus). Висловлено припу-
щення, що в Прикарпатті поширений номінативний підвид T. cristatus cristatus (за-
раз T. cristatus). Разом з тим в окремих місцях (вибірки з околиць с. Делятин та
с. Трушевичі) гребінчасті тритони номінативного підвиду характеризувалися дея-
кими спільними ознаками з T. c. dоbrogicus (зараз T. dоbrogicus), що могло свідчити
про їхню гібридизацію (Щербак, Щербань, 1980). Однак проведені згодом гене-
тичні дослідження показали, що на Закарпатті гібридизація між обома видами
відсутня і їхні ареали не перекриваються: T. dobrogicus живе у низовинних районах,
а T. cristatus — у передгір’ї та в горах. Цікаво, що схожі дослідження представників
обох таксонів у Чехії також показали відсутність тут їх гібридизації (Pialek et al.,
1997). Крім того, порівняння на цій самій території декількох ознак (WI, Ltc./L.,
Lc./L.) у 223 тварин з п’яти вибірок показало виразні відміни у зовнішній морфо-
логії між T. cristatus та T. dobrogicus (Pialek et al., 1997).

З другого боку, природне схрещування між цими видами, усе ж не виключа-
ється, про що свідчить знахідка гібридної особини в околицях Ужгорода (Моро-
зов-Леонов и др., 2003).

Диплоїдний набір складається з 24 двоплечих хромосом, 2n = 24, NF = 48, три-
тонам цього виду притаманна чоловіча гетерогаметна стать (ХХ/ХY). Розвиток
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Рис. 62. Поширення гребінчастого тритона в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного
музею ННПМ НАНУ)

Рис. 63. Біотоп гребінчастого тритона (Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, ок. с. Соснівка).

личинок (починаючи від стадії неборознованих клітин та початку живлення пе-
ред метаморфозом) при температурах 18–24°C давав співвідношення статей 1 : 1
(Wallace, Wallace, 2000). Вищі температури утримування личинок приводили до
кількісної переваги самців, більш низькі — до істотного переважання самиць.
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Зареєстровано випадок спонтанної триплоїдії. Так, у 1993 р. на Закарпатті була
відловлена самиця, яка відклала незабаром у лабораторії 8 яєць, з яких в решті
решт пройшла метаморфоз одна личинка (самець). Було встановлено, що
кількість ядерної ДНК цього самця становила 7,80 од. (за стандарт для порівнян-
ня використовували еритроцити трав’яної жаби), хоча аналогічний показник
батьківської особини був 5,24 од. (в середньому для тритонів цього виду із Закар-
паття — 5,26). Таким чином, цей самець був природним аутотриплоїдом, який ха-
рактеризувався стерильністю, про що свідчила відсутність у сім’яниках спермато-
зоїдів (Borkin et al., 1996).

Середній розмір генома гребінчастого тритона у різних вибірках змінюється
від 0,104 до 1,114 (у відносних одиницях, стандарт Pleurodeles waltl), він дещо мен-
ше, ніж в T. dobrogicus. Слід також відзначити наявні відомості про тенденції в
гребінчастих тритонів до зменшення розміру генома із збільшенням висоти
місцевості на Закарпатті.

Порівняння гетерозиготності в гребінчастих тритонів з різних областей Ук-
раїни показало невеликі відмінності і, загалом, її незначний рівень у 0,03–0,032
(Київська обл. та Карпати відповідно). Генетична відстань між гребінчастим три-
тоном з Київської області та дунайським тритоном з Карпат складає 0,12, а з дель-
ти Дунаю — 0,07. Порівняння T. cristatus з Карпат з цими ж вибірками (T. dobrogi-
cus з Карпат та дельти Дунаю) дало величини 0,13 і 0,06 відповідно (Межжерін та
ін., 1997).

Особливу цікавість викликає вивчення мінливості гребінчастих тритонів у ча-
совому та просторовому аспектах. Так, при порівнянні генетичних відмін між
батьками та їхнім потомством воно виявилося незначним і коливалося у двох
вибірках від 0,0005 до 0,0006. Разом з тим генетична дистанція між тритонами, що
живуть у ставках, віддалених один від іншого на відстань 10,5 км, у той самий рік
склала 0,0455 (Jehle et al., 2001).

Дослідження мітохондріальної ДНК гребінчастого тритона у південних райо-
нах його поширення у Західній Європі показало її слабку мінливість, що пов’язу-
ють з численними явищами засновника (термін популяційної генетики) та після-
льодовиковими повторними заселеннями цього регіону.

Місця пробування та чисельність. Вибір місць пробування гребінчастими три-
тонами залежить від сезону. Так, майже відразу після весняного пробудження тва-
рини тримаються у водоймах до середини літа, хоча в деяких місцях можлива за-
тримка окремих особин у водоймах до жовтня. Перевагу тритони віддають водой-
мам у лісовій та лісостеповій зонах зі слабопроточною або з стоячою водою (рис. 63).

Дослідження деяких хімічних показників складу води місць розмноження
гребінчастих тритонів показали, що для них характерні показники pH 7,4–9,8,
твердість (мекв./л) 1,2–6,5, лужність (мекв./л) 0,4–4,93. Згодом, по завершенні се-
зону розмноження, тритонів вже можна зустріти у багатьох зволожених місцях, де
вони ховаються під гнилими корчами, купами каміння тощо. Зимівлю (її початок
припадає на жовтень — початок листопада) тритони проводять у порожнинах
ґрунту, трухлявих деревах, льохах і т. п., де одночасно можуть перебувати кілька
десятків особин. Відомий випадок зимівлі гребінчастих тритонів у незамерзлій
торф’яній ямі з проточною водою разом з іншими земноводними, зокрема, з гос-
тромордою жабою.

Обліки, проведені у квітні–травні у водоймах Закарпаття, показали, що чи-
сельність цих тварин звичайно складає 2–20 особин на 100 м берегової лінії. Ре-
зультати абсолютного площинного обліку у цьому ж регіоні становили 0,2 ос./ м2.
Вивчення чисельності популяції з використанням методу ловчих канавок
(північно-західна Німеччина), дозволило оцінити її у 640–800 особин.

Дані про співвідношення статей у різних дослідженнях відрізняються, що,
вірогідно, пов’язано з особливостями поведінки (активності) самців та самиць у
сезон розмноження. Так, на Закарпатті, у вибірці з 130 екземплярів 34% було пред-
ставлено самцями і 66% самицями (Щербак, Щербань, 1980). В іншому регіоні
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Карпат (Західні Бескиди) співвідношення статей (абсолютні показники) було 47 і
68 відповідно, хоча в інших популяціях переважали самці (Juszczyk, Świerad,
1984a).

Останні дослідження популяцій цих тварин у Західній Європі за допомогою
методу мічення та повторного відлову показали, що зміни їхньої чисельності, як і
в саламандр, залежать від двох компонент: виживаності дорослих та поповнення
молодими особинами з нових генерацій (Schmidt, 2005). Результати роботи дозво-
лили стверджувати, що загальна чисельність вивченої популяції скорочувалася у
зв’язку з недостатнім поповненням молодими тваринами при відносній
стабільності виживаності дорослих.

В іншій роботі були одержані такі результати: з 69 самців і 101 самиць гребінча-
стого тритона, помічених у ставку в Німеччині у 2001 р. (Hachtel et al., 2005), на-
ступного року відловили лише 17 самців та 18 самиць, а ще за рік — 3 самці та 1
самицю. Це свідчить про те, що більша частина популяції бере участь у розмно-
женні лише декілька разів, і лише нечисленні тварини — протягом тривалого ча-
су. Таким чином, смертність молодших тварин є вищою від дорослих.

Особливості біології. Поява тварин після зимової сплячки пов’язана с погод-
ними умовами року й зазвичай відбувається з підвищенням температури повітря
в березні (рідко в кінці лютого) — квітні до 4–6°С. Розмноження починається де-
що пізніше після виходу з зимівлі й звичайно пов’язане з встановленням темпе-
ратур до 5–10°С. Першими у водойми переміщуються самці, а приблизно за півто-
ра місяця туди приходить основна частина популяції самиць, що беруть участь в
розмноженні (спостереження проводилося в Німеччині). Відкладанню ікри пере-
дують шлюбні ігри, при яких самець, наближаючись до самиці, виконує своєрідні
згинання тіла й хвоста, інколи торкаючись самиці. Після відкладання сперматофо-
ра самиця захоплює його краями клоаки. Кожне яйце (або декілька яєць) самиця
загортає у листя водної рослинності. Розмір кладки може досягати 600 яєць, зви-
чайно ж 200–300.

При дослідженні переваги у виборі тих чи інших видів рослин для відкладан-
ня ікри у Західній Європі, виявилося, що з декількох видів (Nasturtium officinalae,
Glyceria fluitans, Callitriche sp., Potamogeton crispus, Ranunculus sp.) у 94–95% ви-
падків гребінчасті тритони віддають перевагу Nasturtium officinalae. В умовах екс-
перименту гребінчасті тритони частіше відкладали ікру на предмети середньої
товщини (близько 50 мкм), що мали лінійну форму (Miaud, 1995).

Вилуплення личинок може відбуватися через 5 днів (при кімнатній темпера-
турі в лабораторних умовах), звичайно — через 12–20 днів (в природних місцях
пробування). Личинкова стадія триває близько 90 днів (від 76 до 100), хоча на За-
карпатті можливі й коротші строки — приблизно 60 днів. Метаморфоз відбу-
вається при середніх розмірах личинки 42 мм, а статевозрілість настає на другому
(третьому?) році життя при довжині тіла близько 69 мм. Таким чином, збільшен-
ня розмірів тіла відбувається на 64%.

У субальпійській зоні Українських Карпат гребінчасті тритони не завжди всти-
гають пройти метаморфоз і зимують на личинковій стадії. У дещо західніших
регіонах Європи (високогірські райони) також відзначені випадки зимівлі личи-
нок. Є відомості, що ювенільна стадія в цих тритонів може тривати від 2 до 5 років
(Baker, 1998).

Лабораторними експериментами було встановлено, що в пошуках здобичі три-
тони можуть використовувати як чисто хімічні подразники (в експерименті вико-
ристовували водні витяжки з живильних об’єктів у концентрації 10-1–10-10), так і
чисто зорові стимули (Марголис, 1985). На перших етапах личинкової стадії три-
тони живляться найчастіше дрібними ракуватими (напр. Daphnia). Згодом у
складі живлення можуть траплятися личинки звичайного та карпатського три-
тонів. Дорослі тварини під час перебування у водоймах живляться молюсками, ра-
куватими, комахами, личинками інших амфібій, після переходу до наземного ета-
пу — личинками (понад 30% усього складу їжі) та дорослими комахами, слимака-
ми, дощовими червами.
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Гребінчасті тритони часто входять до раціону живлення хребетних тварин,
тією або іншою мірою пов’язаних з водними біотопами. Серед таких можна зазна-
чити звичайну ропуху, болотяну черепаху, обидва види вужів (звичайний та водя-
ний), крижня, декілька видів чапель тощо.

Спеціальні моніторингові спостереження гребінчастого тритона в Україні не
проводились, у зв’язку з чим даних про сучасний стан популяцій брак. Разом з
тим, судячи з деяких спостережень у Карпатах, одним з найістотніших чинників,
що впливають на зниження чисельності цих тварин є чинник антропогенний.
При цьому відзначається негативний вплив вирубки лісів, створення гідроспоруд,
застосування отрутохімікатів, забруднення водоймищ промисловими та побуто-
вими стоками, відлов у природі. Дослідження, проведені в Англії, свідчать про те,
що одним з негативних чинників, що впливають на поширення гребінчастого
тритона, є також наявність у водоймах риб (Beebee, 1985). Це, вірогідно, можна
віднести й до українських популяцій даного виду.

Дані розрахунку життєздатності популяцій свідчать про те, що одним з най-
важливіших показників є відношення ефективної чисельності дорослих особин,
що розмножуються Nb та ефективного розміру популяцій Ne до загальної чисель-
ності популяції N, тобто Nb/N і Nе/N, які змінюються відповідно від 0,10 до 0,19
та від 0,09 до 0,16. Відповідно з емпіричними розрахунками для стабільного існу-
вання показник Nе/N має бути близько 0,1.

Не виключено, що у деяких регіонах гребінчасті тритони, мабуть, характеризу-
ються наявністю доволі стійких популяційних механізмів, що визначають їхню
стабільну чисельність. У всякому разі, порівняння чисельності T. cristatus у Східній
Франції в одному й тому ж ставку майже з 10-річною перервою (1989 та 1998 рр.)
показало, що їхня кількість тут практично не змінилась: 76,5 ± 25,6 та 72,5 ± 18,8
відповідно (Jehle et al., 2001).

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особли-
вій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)».
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Дунайський тритон
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

Опис. Тварини середніх розмірів (довжина тіла з хвостом 115–120 мм),
зовнішньо схожі з гребінчастими тритонами, але відрізняються більш видовже-
ним тулубом та деякими іншими розмірними характеристиками. Загальне тло
тіла брунатно-темних тонів, з невиразними невеликими округлими чорними пля-
мами, на нижньому боці тулуба звичайно є дрібні світлі плями неправильної фор-
ми, які переходять на нижню частину голови, по боках середньої частини хвоста
проходить біло-блакитна смуга, черево червоно-помаранчевого кольору з темни-
ми плямами (рис. 64). Статевий диморфізм виявляється у більшому розмірі кло-
аки самців та в розвитку в них у сезон розмноження на верхній частині фестонча-
стого гребеня, який переривається в кінці тіла і далі знову продовжується на
хвості. Статевий диморфізм виявляється також у здутості горла самців, особливо
добре видною в сезон розмноження.

Поширення пов’язане з Дунайською та Паннонською рівнинами, ареал охоп-
лює територію від гирла Дунаю угору по його течії до Австрії, Чехії та Хорватії.
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У списках батрахофауни колишнього СРСР (Терентьев, Чернов, 1949; Банников
и др., 1977) дунайський тритон (раніше розглядався як підвид гребінчастого три-
тона Triturus cristatus dobrogicus) не наводився. Однак вивчення зонішньоморфо-
логічних ознак цих хвостатих амфібій з Одеської області, Молдови та Карпат (Ос-
ташко, 1977) послужило підставою для твердження про існування тут перехідних
форм між номінативним підвидом гребінчастого тритона та T. cristatus dobrogicus.
Ще згодом (Щербак, Щербань, 1980) вивчення батрахофауни Карпат дозволило дій-
ти висновку про поширення на Закарпатті поряд з тритонами номінативного під-
виду гребінчастого тритона й гібридних з T. cristatus dobrogicus популяцій (але, як
зазначалося вище, зараз встановлено, що ці два різні види: T. сristatus і T. dobrogicus).

Сучасні генетичні дослідження підтвердили висновок про видову самостій-
ність Triturus dobrogicus і Triturus cristatus, зроблений раніше при їх вивченні в ін-
ших ділянках ареалу (Litvinchuk et al., 1994; Litvinchuk et al., 1995). Порівняння цих
двох видів у Чехії (також з використанням методів генетики) не показали спіль-
них генів внаслідок можливої гібридизації (Pialek et al., 1997).

Разом з тим слід вказати на докази того, що в генотипі дунайських тритонів
можуть траплятися «чужорідні» алелі, властиві іншим видам. Так, відповідний
аналіз T. dobrogicus з околиць с. Балево (Закарпаття), показав наявність «чужорід-
ного» алеля, характерного для гребінчастого тритона. Такі «чужорідні» алелі, вла-
стиві не лише Triturus cristatus, але й тритону Кареліна, були виявлені в дунайсько-
го тритона з Сербії. Не виключено, що ці матеріали можуть свідчити про існування
в минулому генетичних контактів T. dobrogicus з двома іншими видами тритонів.

Б

А

Рис. 64. Дунайський тритон — Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903): А — самець, Б — самиця
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Понадто, недавні дослідження на Закарпатті (Морозов-Леонов и др., 2003) дозво-
лили виявити гібридну особину між дунайським та гребінчастим тритонами, що
потверджує окремі випадки схрещування тритонів обох таксонів у природі.

За сучасними уявленнями дунайський тритон в Україні представлений номіна-
тивним підвидом Triturus d. dobrogicus (Kiritzescu, 1903) в Одеській, Херсонській і,
вірогідно, у Миколаївській областях (у двох останніх регіонах необхідні додаткові
дослідження з уточнення таксономічної належності та меж поширення), а також
паннонським підвидом Triturus d. macrosomus (Boulenger, 1908) на Закарпатті.
Представники останнього підвиду відрізняються від номінативного помаранче-
во-жовтими тонами забарвлення черева проти більш яскраво-червоних відтінків
у Triturus d. dobrogicus (Litvinchuk, Borkin, 2000), меншим значенням індексу Lt.c./L.
(на 13,8% в самців, і на 13,3% у самиць), меншим значенням індексу IW (в самців
цього підвиду менше 54,0 у T. d. dobrogicus — більше), кількістю тулубових хреб-
ців, яка в них в середньому складає 17, а в тритонів номінативного підвиду 16 (за
іншими даними це число у T. dobrogicus дещо більше — в середньому 17,5; Arntzen,
Wallis, 1999).

Поширення та мінливість. У межах України поширений в Одеській області
(дельта Дунаю) та на Закарпатті (рис. 65).

Особливу цікавість викликає знахідка однієї нестатевозрілої особини T. dobrog-
icus за межами основного ареалу в околицях Голої Пристані (Херсонська обл.), ви-
явленої при аналізі колекцій Зоологічного музею ННПМ НАНУ. Згодом, у 2004 р.,
в околицях Херсона було здобуто ще дві личинки цього виду тритонів (Litvinchuk,
2005), що дало підставу припускати, що дунайські тритони дельти Дніпра являють
собою ізольовану популяцію як від решти ареалу T. dobrogicus, так і від T. cristatus.

IW дунайських тритонів на Закарпатті складає 46,0 і 38,5 (на першому місці
вказані самці, на другому — самиці), індекс Lt.c/L. 0,16 і 0,14, P. a/P. p. 0,87 і 0,85; L.
в середньому 63,8 і 65,4 мм, L. cd. 58,5 і 59,6 мм, P. a. 18,5 і 16,4 мм, P. p. 21,2 і 19,4 мм
(Куртяк, Крочко, 2003). Вірогідно, багатьом зовнішньоморфологічним ознакам
цього виду властива міжпопуляційна (географічна) мінливість. У всякому разі, ре-
зультати іншого дослідження цих тварин на Закарпатті (Litvinchuk, Borkin, 2000)
показали, що IW в самців дорівнює 50,9, L. в середньому складає 64,7 мм, P. a. 19,4
мм, P. p. 21,1 мм, Lt. c. 8,4 мм, DiE 38,2 мм (тварин у цьому регіоні збирали за по-
над 20 км від зони пробування гребінчастого тритона). Зовнішньоморфологічні
показники тритонів (також самці) з пониззя Дунаю були дещо відмінними: IW
59,6, L. в середньому 61,1 мм, DiE 33,9 мм, P. a. 20,2 мм, P. p. 21,6, Lt. c. 8,9 мм.

Даних з каріотипів представників українських популяцій брак, проте, судячи з
матеріалів хромосомного вивчення гребінчастого тритона в інших ділянках ареа-
лу, їхній диплоїдний набір також представлений 24 двоплечими хромосомами
(2n = 24, NF = 48).

Дунайському тритонові притаманний більший розмір генома (Litvinchuk et al.,
1997a) порівняно з гребінчастим тритоном: в середньому 1,133 проти 1,104–1,114
(у відносних одиницях; стандарт — еритроцити Pleurodoles waltl).

Вивчення кількості ядерної ДНК у цих тварин у різних ділянках ареалу дозво-
лило виявити триплоїдію в T. dobrogicus. Так, поміж 22 тритонів, зібраних в околи-
цях с. Батєво Мукачівського району Закарпатської області була виявлена самиця,
яка характеризувалася розміром генома 1,681 умовних одиниць (також стандар-
том правили еритроцити Pleurodoles waltl). Враховуючи ту обставину, що у 3–5-
кілометровій зоні не було виявлено жодної популяції іншого виду (зокрема T. cri-
status), автори схильні вважати причиною збільшення кількості наборів хромосом
не гібридизацію, а автополіплоїдію (Litvinchuk et al., 2001).

Дунайські тритони з різних регіонів України (Закарпаття та дельта Дунаю)
відрізняються не лише за зовнішніми морфологічними ознаками, але також і за
сумісністю своїх генів. Так, у схрещуванні самця з Одеської області з самицею із
Закарпаття життєздатними виявилось лише 1,9% личинок. Гібридизація двох са-
миць з Одеси з самцями з Сербії також показала низьку виживаність личинок
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Закарпатська

Миколаївська

Херсонська

Одеська

Рис. 65. Поширення дунайського тритона в Україні (Писанец и др., 2005 з доповненнями); зелені ко-
ла — місця збору дунайського тритона; зелені квадрати — місця збору гребінчастого тритона або ж
особин, ідентифікація яких у місці збору потребує уточнення
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(13,3%). Разом з тим аналогічні показники контролю (схрещували самицю й сам-
ця з дельти Дунаю) були істотно вищими: 28,7–33,3%. Генетична дистанція Нея за
даними дослідження електрофоретичної мінливості білків була доволі низькою
або була відсутня (0–0,09).

Місця пробування та чисельність. У своєму поширенні у дельті Дунаю Т. do-
brogicus пов’язаний з інтразональними біотопами у степових екосистемах. Тут вид
може траплятися у стоячих чи слабопроточних водоймах заплавних лісів, на за-
плавних луках та болотистих ділянках, каналах та тимчасових водоймах у населе-
них пунктах (звичайно на ділянках з висотами бл. 50 м) (рис. 66А). На Закарпатті
обидва види (дунайський та гребінчастий тритони) ізольовані біотопічно. Так, ду-
найський тритон живе тут тільки на низинних ділянках (рис. 66Б), заселяючи
відкриті біотопи в долинах річок колишніх степових та лісостепових ділянок, що
нині трансформувалися на агроценози. Згідно з спеціальними дослідженнями
живе на висотах, що зазвичай не перевищують 125 м, хоча у західніших ділянках
ареалу його знаходили й вище — до 300 м.

На Закарпатті чисельність дунайських тритонів досягає 5–12 особин на 100 м
берегової лінії або 1 особина на 1–50 м2 площі водойми, хоча у деяких місцях цьо-
го регіону його щільність складає до 60 ос./100 м берегової лінії. В околицях Ужго-
рода у водоймі площею близько 30 м2 чисельність дунайських тритонів досягала
1,7 ос./м2. За іншими даними на 100 м маршруту в Закарпатській області їх відзна-
чали від 3,6 до 7,8 особин. Не виключено, що коливання чисельності дунайських
тритонів пов’язане з погодно-кліматичними (або іншими) умовами існування
різних років. Так, під час обліку цих самих тварин у травні 2005 р. в Ужгородсько-
му районі на маршруті довжиною 5-7 км не виявлено жодної особини у тих міс-
цях, у яких цих амфібій відзначали раніше (облік проводили Ф. Куртяк та Є. Пи-
санець).

В околицях Вилкова щільність T. dobrogicus доволі-таки висока й може сягати
1,5 ос./м берегової лінії, в околицях Ізмаїла — 0,4 ос./м2. У різних місцях свого
пробування у Дунайському біосферному заповіднику статус цих тритонів оціню-
вався від малочисленного, до звичайного або навіть численного.

При тривалому дослідженні в околицях Відня в одній з популяцій встановле-
но падіння чисельності дорослих тварин від 210 особин (1987 р.) до 96 особин
(1992 р.), а згодом до 52 (1995 р.). Що ж до чисельності нестатевозрілих тритонів,
то тут зареєстрована негативна кореляція їх кількості з дорослим населенням. Так,
під час падіння чисельності дорослих максимальна кількість молоді в 1991 р. ста-
новила 818 тварин (Jehle, 1994).

Особливості біології. В умовах Закарпаття пробудження після зимової спляч-
ки відбувається у березні (інколи в кінці лютого). Приблизно до початку липня
тритони перебувають у водоймах. Покинувши водойми, тварини залишаються
активними майже до жовтня, після чого йдуть на зимівлю. Зимовими сховищами
на суші звичайно слугують такі ж самі місця, як і в гребінчастого тритона — но-
ри та порожнини у ґрунті, трухляві дерева тощо. Є відомості, що вони можуть зи-
мувати й у воді.

Не виключено, що дунайський тритон, скоріш за все, характеризується вели-
кою витривалістю до дії високих температур, що, с одного боку, дозволяє йому
жити у дещо південніших (порівняно з гребінчастим тритоном) регіонах, а з дру-
гого, визначає його поширення на Закарпатті лише на рівнинних ділянках.

Дані про розмноження фрагментарні й обмежуються строками початку сезону
розмноження, який починається у березні–квітні. Для розмноження тварини зай-
мають слабопроточні та стоячі водойми, канали, канави. Через 2–2,5 місяці після
відкладання ікри відбувається метаморфоз (липень — початок вересня). Врахову-
ючи те, що на Закарпатті виявляли личинок, вмерзлих у лід, висловлювалося при-
пущення про можливість зимівлі личинок у непромерзаючих водоймах.
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За спостереженням в інших ділянках ареалу (Австрія) самці дунайського три-
тона, на відміну від самиць, беруть участь у розмноженні щороку. Що ж до са-
миць, то в них виявлені пропуски сезонів розмноження, і цей коефіцієнт, віро-
гідно, складає 0,3 (Jehle, 1994).

Ембріогенез та період личинкового розвитку вивчені слабко. Згідно з деякими
даними, самиці загортають кожну ікринку (усього до 200 штук, розміри кожної
близько 2,4 мм), у відмерле листя осоки, рогозу та в молоде листя стрілолисту.

Розміри вилуплених личинок близько 10 мм, вони характеризуються світлим
(з чорними плямами) або темним забарвленням. З віком (при розмірах понад
50 мм) личинки тритонів з дельти Дунаю набувають інтенсивно-чорного забарв-
лення за винятком кінчиків зябер та серединної частини черева, хоча серед закар-
патських личинок іноді на тілі є почасти світла масть. Перед метаморфозом ли-
чинки досягають загальної довжини близько 80 мм.

Рис. 66. Біотопи дунайського тритона: А — Одеська обл., м. Вилково, Б — Закарпатська обл., Уж-
городський р-н

Б

А
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Статевої зрілості досягають у віці близько 2 років при максимальних розмірах
тіла самців близько 75 мм і самиць 83 мм (Литвинчук, Боркин, 2002).

Спеціальний аналіз живлення не проводився, однак звичайно вказують, що це
безхребетні, у тому числі ракуваті, комахи, черви, молюски. Зважаючи на близь-
кість цього виду до T. cristatus, можна також сподіватися на збіг спектрів живлен-
ня обох видів.

Слід зазначити, що якщо для T. cristatus відзначали негативний зв’язок у його
поширенні з водоймами, заселеними рибами, то дунайський тритон нерідко засе-
ляє такі водойми. На сучасний стан популяцій, очевидно, справляє негативну дію
також антропогенний прес.

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особли-
вій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони при-
роди (МСОП)», а також запропоновано занести до третього видання «Червоної
книги України».

Джерела інформації:
Банников и др., 1977; Котенко, 1999; Куртяк, Крочко, 2003; Куртяк, Межжерин, 2005; Лит-

винчук, Боркин, 2002; Морозов-Леонов и др., 2003 б; Осташко,1977; Писанец и др., 2005; Та-
ращук, 1999; Терентьев, Чернов, 1949; Щербак, Щербань, 1980; Arntzen, Wallis, 1999; Jehle,
1994; Litvinchuk, 2005; Litvinchuk et al., 1994; Litvinchuk et al., 1995; Litvinchuk et al., 1997a;
Litvinchuk et al., 1997b; Litvinchuk et al., 1999; Liitvinchuk, Borkin, 2000; Litvinchuk et al., 2001;
Morescalchi, 1975; Pialek et al., 1997.

Тритон Кареліна
Triturus karelinii (Strauch, 1870)

Опис. Тритон середніх розмірів, довжина тіла (з хвостом) близько 130 мм,
зовнішньо схожий на гребінчастого тритона. Два ряди піднебінних зубів, що по-
чинаються попереду хоан, вигнуті й розходяться у своїй задній частині. Хвіст з
боків сплющений. Спинний гребінь самців у шлюбний період не такий високий,
як в гребінчастого тритона, і його перерва при переході на хвостову частину за-
звичай виявлена не так виразно. Забарвлення тіла від темно-брунатного до світло-
жовтого тла з темними плямами, на помаранчевому чи помаранчево-жовтому че-
реві — чорні плями. Колір горлової частини звичайно яскраво-жовтий (інколи до
червонуватих відтінків) з темними плямами. Шкіра грубозерниста (рис. 67).

Статевий диморфізм виявлений у розвитку спинного гребеня в самців в сезон
розмноження, більших, порівняно з самицями розмірах та темному кольорі клоа-
ки (в самиць клоака світла).

Живе на сході Балканського п-ова, у гірській частині Криму, в Туреччині, далі
на схід трапляється у Передкавказзі та на Північному Кавказі, водиться й у
північному Ірані.

Раніше цей тритон розглядався як підвид гребінчастого тритона — Triturus
cristatus karelinii (Терентьев, Чернов, 1949; Щербак, 1966; Банников и др., 1977), од-
нак використання каріологічних та біохімічних методів дослідження цих тварин з
різних ділянок їхнього ареалу, а також порівняння з іншими спорідненими таксо-
нами, дозволило дійти висновку про істотні відміни й надати їм статус самостій-
ного виду. За останніми відомостями вид представлений двома підвидами —
Triturus karelinii karelinii та Triturus karelinii arntzeni (Litvinchuk et al., 1999). В Ук-
раїні живуть тритони номінативного підвиду (Triturus k. karelinii).

Поширення та мінливість. У межах України водиться у гірсько-лісовій та пе-
редгірській частинах Кримського п-ова, від Севастополя на заході до Алушти на
сході, на північ — приблизно до Сімферополя (рис. 68).

Порівняно з іншими тритонами цієї групи, тулубових хребців з ребрами в три-
тона Кареліна зазвичай менше — в середньому 14,2 ± 0,44 (у T. cristatus і T. dobro-
gicus 17,5 ± 0,58 і 16,0 ± 0,41 відповідно — Arntzen et al., 1999).
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АР Крим

Рис. 67. Тритон Кареліна — Triturus karelinii (Strauch, 1870): А — самець, Б — самиця

Рис. 68. Поширення тритона Кареліна в Україні (Писанец и др., 2005)

А

Б
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Для самців характерні дещо менші порівняно з самицями розміри. Так, у ви-
бірці 2003 р. з околиць с. Тернівки Севастопольської міськради АР Крим, для са-
миць (n = 16) були характерні L. 62,2±0,7 мм і L. cd. 50,2±1,13 мм, а для самців
(n = 15) ці ж показники відповідно складали 58,2 ± 1,19 мм і 47,2 ± 1,09 мм.

Цікавість викликають відміни у розмірах між тваринами з цієї точки збору та
тритонами, зібраними в Криму у 60-х роках минулого століття (Щербак, 1966).
Так, середня L. останніх складала 63,33 ± 7,04 мм, а L. cd. 58,73 ± 7,97 мм, P. a. 24,62
± 4,01 мм, P. p. 25,98 ± 5,27 мм (не виключено, що цим показникам властиве
«зміщення» у бік самців, які представляли понад 70% усієї вибірки). Самці й са-
миці (обидві статі разом), зібрані у 2003 р., характеризувалися L. 60,3 ± 0,76 мм, L.
cd. 48,7 ± 0,82, Lt. c. 12,3 ± 0,14, P. a. складала 20,4 ± 0,27, P. p. — 22,1 ± 0,27, DiE —
32,4 ± 0,58, IW 63,2 ± 0,98. Матеріали дослідження T. karelinii з Західної Європи по-
казали мінливість IW самців у межах 59,5–75,0%, самиць 50,5–67,1% (Arntzen et al.,
1999).

Результати вивчення цих тритонів у різних регіонах Західного Кавказу свідчать
про відмінності у виявленні статевого диморфізму та розмірних показників між
популяціями північного та південного (узбережжя Чорного моря) схилів Голов-
ного Кавказького хребта. Так, у першому випадку, статевий диморфізм виявляєть-
ся лише за L., а в другому (крім L.), за P. p. , а також за індексами L. c./L. і P. a./P. p.
(Tuniev, 1994). В іншому регіоні (Східний Кавказ, Дагестан) достовірні статеві
відмінності відзначені не лише для розмірів тулуба, але й для інших зовнішньо-
морфологічних ознак (Orlova, Mazanaeva, 1998). Так, середні розміри майже усіх
показників дагестанських самців та самиць (n = 10 та n = 11 відповідно) переви-
щують такі в тварин з Криму: L. = 68,3 і 74,1 мм, L. c. = 61,25 і 67,3 мм, P. a. = 26,6 і
25,64 мм, P. p. = 26,6 і 23,8 мм.

Дані з каріотипів кримських популяцій відсутні, та за матеріалами вивчення
хромосом цих тритонів з інших ділянок ареалу, до їхнього диплоїдного набору та-
кож входять 24 двоплечі хромосоми (2n = 24, NF = 48).

При визначенні кількості ядерної ДНК тритона Кареліна виявилося, що ці тва-
рини характеризуються найвищим її вмістом порівняно з представниками інших
споріднених таксонів. Ця величина коливається від 1,159 до 1,262 (у відносних
одиницях, стандарт — еритроцити Pleurodeles waltl) або від 58,8 до 64,0 пг (Litvin-
chuk et al., 1999, 2005b). Існують також відміни у середньому рівні гетерозиготності
(Н), який змінюється від 0,117 у популяціях з території колишньої Югославії та
0,018 з Криму, до 0,042 з Грузії. За іншими даними рівень гетерозиготності попу-
ляції Криму складає 0,033 (Межжерин и др., 1998).

Генетична дистанція між тритоном Кареліна та гребінчастим тритоном стано-
вить 0,482 ± 0,039, що істотно менше, ніж між T. karelinii та T. dobrogicuis — 0,949 ±
0,020.

Цікаво, що в тритона Кареліна (Сербія) виявлено декілька діагностичних але-
лів, наявних також і в інших видів — гребінчастого та сірого тритонів, однак гете-
розиготність за цими алелями відсутня, що, вірогідно, свідчить про відсутність
гібридизації з іншими видами тритонів. З другого боку, порівняння міто-
хондріальної ДНК тритона Кареліна та дунайського тритона, дозволило вислови-
ти припущення, що в деяких районах Сербії можливість гібридизації поміж цими
видами усе ж не може бути повністю виключена.

Особливу цікавість викликають результати експериментальної гібридизації
тритона Кареліна з іншими видами (див. огляд Macgregor et al., 1990). Так, відзна-
чали його парування з гребінчастим тритоном та запліднення ікри в лаборатор-
них умовах, а також її нормальне борознування та вилуплення личинок, розвиток
до дорослої стадії, і навіть одержання фертильних гібридів, здатних продукувати
гібриди другого покоління. Приблизно така сама картина спостерігалася і в схре-
щуваннях з T. carnifex та з T. marmoratus, але не при гібридизації з Ommatotriton
ophryticus (раніше T. vittatus) (тут успішним було лише штучне запліднення ікри,
розвиток якої згодом припинявся).
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Місця пробування та чисельність. Більшу частину періоду активності (від по-
чатку весняного пробудження й до кінця сезону розмноження — приблизно до
кінця травня — липня) зазвичай віддає перевагу постійним стоячим та слабопро-
точним водоймам (рис. 69).

Так, поблизу гори Демерджі в околицях Алушти відзначалося декілька особин
цього виду в одному невеликому штучному водоймищі діаметром 15–20 м та гли-
биною до 70–80 см, в іншому — до 100 м в діаметрі та до 1,5 м глибини. Біля Се-
вастополя (окол. с. Тернівка) відзначені у штучному озері площею 800–1000 м2 на
глибині 50–100 см.

За даними обліку в цьому місці навесні 2003 р. чисельність тритонів на 50–70 м
берегової лінії становила 40–50 особин. У травні 2005 р. в околицях с. Лучистоє
Алуштинської міськради (біля гори Демерджі) у двох сусідніх ставах було відлов-
лено 8 особин тритонів на ділянці 50–70 м берегової лінії та 11 тварин було вияв-
лено неподалік у двох штучних ямах розміром приблизно 30 � 30 см і глибиною
близько 30 см.

Рис. 69. Біотоп тритона Кареліна (АР Крим, Алуштинська міськрада, околиці с. Лучисте)

Особливості біології. Поява після зимівлі залежить від ряду чинників, у тому
числі й від висоти над рівнем моря, специфіки погодних умов і може відбуватися
вже наприкінці лютого. У середині — другій половині березня самці набувають
шлюбного вбрання, і їх у цей час можна зустріти у водоймах. Як правило, такі во-
дойми прив’язані до гірсько-лісової зони, однак відзначені випадки, коли тритони
в сезон розмноження займали водойми на ділянках з ксерофітною рослинністю.
Приблизно до серпня тритони ведуть водний спосіб життя, проявляючи при цьо-
му денну активність, після чого покидають водойми. Відомі факти, коли тритони
в кінці серпня знову поверталися у водойми після того, як ті знову наповнювались
водою після літніх дощів (Північний Кавказ, Дагестан).

На суші сховищами служать щілини під корою повалених дерев та пнів, по-
рожнини під каменями тощо. Відзначені доволі далекі міграції, коли тритонів зна-
ходили у 2 км від найближчих водоймищ. Приблизно у жовтні тритони йдуть на
зимівлю, яка, найбільш вірогідно, відбувається приблизно у таких самих схови-
щах. Не виключено, що тритони Кареліна можуть зимувати у водоймах, і ці
амфібії, порівняно з іншими представниками цієї групі, являють собою найбільш
водний вид.
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Шлюбні ігри тритонів у Криму відзначені у квітні–травні. Самці прикріплю-
ють капсули зі сперматозоїдами до водяних рослин, і самиця захоплює їх краями
клоаки. Самиця відкладає на рослини (на глибині 10–25 см) до 190 ікринок, з яких
за 10–12 днів вилупляються личинки. Є дані, що вихід личинок у часі дещо розтяг-
нутий, що зумовлено тривалістю відкладання ікри.

Дані з ембріонального та личинкового розвитку фрагментарні. Відомо, що на
початкових стадіях розвитку в забарвленні личинок переважають світло-оливкові
тони, згодом вони темнішають. Хвостовий плавець закінчується ниткуватим
відростком. Поперечних (костальних) борозен на тілі, порівняно з іншими вида-
ми тритонів цієї групи, менше: звичайно 9–10, у інших видів — 11–12. Личинки
деякий час ведуть нерухомий спосіб життя, прикріпившись до підводних каменів
чи рослин. Спочатку розвиваються лише передні кінцівки, а згодом, при довжині
тіла близько 2 см, і задні. Метаморфоз настає у другій половині серпня при довжи-
ні тіла з хвостом 50–80 мм, хоча є ряд доказів, що частина тварин не встигає його
пройти й зимує на стадії личинки. Статева зрілість настає у віці 5–6 років. Ма-
теріали обліку в травні 2003 р. в західній частині Криму (Севастопольська міськ-
рада) показали приблизно однакове співвідношення самців та самиць. Майже такі
самі дані наведено для однієї з популяцій на Північному Кавказі (Дагестан), де
співвідношення статей в середині травня було близьким до 1 : 1, хоча на початку
квітня серед 47 особин нараховувалося лише 4 самці (Orlova, Mazanaeva, 1998).

За даними спеціальних досліджень, проведених у Криму (Щербак, 1966), у
складі живлення найбільшу роль відіграють безхребетні, тією або іншою мірою
пов’язані з водоймами: водяні ослики (понад 50%), черевоногі молюски (бл. 17%),
личинки плавців (понад 12%) та ін. Решта груп була наявна у незначній кількості
(дощові черви, бокоплави, волохокрильці, павукоподібні тощо). Личинки най-
частіше живляться дрібними водяними ракуватими (циклопи, дафнії), личинка-
ми двокрильців, молюсками.

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особ-
ливій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)», а також запропоновано занести до третього видання «Черво-
ної книги України» (категорія «вразливі види»).

Джерела інформації:
Банников и др., 1977; Кузьмин, 1999; Межжерин и др., 1998; Межжерін та ін., 1999; Пи-

санец и др., 2005; Терентьев, Чернов, 1949; Щербак, 1966; Arntzen et al., 1999; Litvinchuk et al.,
1994; Litvinchuk et al., 1999; Litvinchuk et al., 2005a, b; Macgregor et al., 1990; Orlova, Mazanaeva,
1998; Tuniev, 1994; Wallis et al., 1989.
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Ряд безхвості земноводні
ANURA Fischer von Waldheim, 1813

Безхвості земноводні являють собою найбільшу за чисельністю групу амфібій,
що поєднує понад 5000 видів (Stebbins, Cohen, 1995; Pough et al., 2004). Наукова наз-
ва ряду утворена із двох грецьких слів: £n — без, та oÚra — хвіст (інші назви ря-
ду: Ecaudata [лат.] — безхвості та Salientia [лат.] — стрибучі).

Зовнішній вигляд дорослих тварин та їхніх личинок різко відрізняється. Так,
видовжене рибоподібне тіло личинок споряджене прозорою плавниковою склад-
кою — хвостом, тіло ж дорослих коротке, а хвоста немає. Єдиний виняток явля-
ють хвостаті жаби роду Ascaphus, які мають короткий «хвіст», що насправді являє
собою виріст клоаки в самців. Довжина тіла тварин — від 1 (кубинський свистун,
Eleutherodactylus limbatus) до 30 см (жаба-голіаф, Conraua goliath). Безхвості амфібії
характеризуються надзвичайним розмаїттям особливостей біології: серед них є
виключно водяні, наземні та деревні види, а також види, що характеризуються най-
різноманітнішими ступенями перехідних станів між цими способами існування.
Наприклад, деякі жаби відкладають ікру в мік-
роводойми, які утворюються пазухами листів
на кущах та деревах. Серед них найбільш відомі
жаби родів Dendrobates (рис. 70) і Phylobates, шкір-
ні виділення яких характеризуються виключ-
ною отрутністю, у зв’язку з чим вони широко
використовуються місцевими племенами як у
полюванні, так і з іншими цілями.

На відміну від хвостатих, самцям багатьох
видів цього ряду притаманна здатність видава-
ти різноманітні звуки (вокалізація) як спосіб
приваблення самиць та позначення індивідуаль-
них ділянок під час розмноження. Майже усім
характерне зовнішнє запліднення, проте існує
чимало винятків (напр., представники родів Ascаphus, Eleutherodactylus та ін., яким
властиве внутрішнє запліднення). Безхвості амфібії звичайно відкладають яйця у
воду або у вологі місця; деякі спеціалізовані види можуть бути яйцеживородними
або живородними (прямий розвиток, що виключає стадію личинки).

Ряд об’єднує понад 5000 видів, що належать до 21 родини, 301 роду та пошире-
них по всіх материках та континентах, за винятком приполярних областей, Ан-
тарктиди, а також деяких океанічних островів.

В Україні живуть представники 5 родин, до яких належать 6 родів.
Джерела інформації:
Pough et al., 2004; Stebbins, Cohen, 1995.

Родина джерелянки
BOMBINATORIDAE Gray, 1825

Усього 2 роди, поширені в Євразії (Європа, територія колишнього СРСР, Ки-
тай, В’єтнам, Корея — р. Bombina) та на Філіппінах та о. Борнео (р. Barbourula). Ви-
ди цієї родини характеризуються примітивними ознаками, у тому числі коротки-
ми ребрами, задньоувігнутими хребцями, незрослим з крижем хвостовим
відділом. Зуби є лише у верхній щелепі. Язик приростає нижньою поверхнею у
своїй передній частині до дна ротової порожнини.

Розмаїття всередині родини виявляється в мінливості розмірів тулуба, довжи-
на якого, наприклад, у Bombina коливається від 40 до 50 мм, а у Barbourula — в се-
редньому складає близько 85 мм, в мінливості забарвлення ікри, яка в перших
характеризується пігментацією (після нересту ці амфібії можуть переходити до

Рис. 70. Отруйна амазонська списова жа-
ба Dendrobates ventrimaculatus (Південна
Америка, Еквадор, р. Напо)



88

наземного способу життя), а в других — браком пігментації (це повністю водні
земноводні) тощо.

Два роди родини містять 10 видів (Bombina — 8, Barbourula — 2), з яких у фа-
уні України представлений лише один рід — джерелянка (Bombina).

Рід джерелянка — Bombina Oken, 1816
Амфібії роду Bombina (усього 8 видів, об’єднуваних у підроди Bombina та

Grobina) поширені на більшій частині Європи, крайньому північному заході Ту-
реччини, на схід доходять до Уралу, водяться на Далекому Сході Росії, у Китаї, Ко-
реї та на крайній півночі В’єтнаму.

Тварини невеликих розмірів, довжина їхнього тіла зазвичай не перевищує
70–80 мм, шкіра з добре виявленою горбчатістю, форма язика кругла, без вирізки,
зуби є лише у верхній щелепі, зіниця трикутна, забарвлення тіла зверху брунатно-
зеленкуватих тонів, черевний бік — жовтий, жовто-помаранчевий, червоний, з
темними плямами. Кладка з поодиноких або невеликих груп ікринок, зяберний
отвір у личинок розташований на середній лінії черева. Сучасним джерелянкам
властиві педоморфні ознаки, що дало підстави вважати, що їхня еволюція пов’я-
зана з педогенезом, тобто зі збереженням в еволюції ознак, що формуються на по-
чаткових етапах індивідуального розвитку (Smirnov, 1997).

Одне з перших генетичних досліджень двох європейських видів — В. (В.) bom-
bina та В. (В.) variegata, дозволило припустити, що їхня дивергенція сталася близь-
ко 1 млн. років тому. Подальше вивчення показало, що амфібії цих видів з різних
місць Європи відрізняються — 6,2–8,4% ділянок (послідовностей) ДНК їхніх міто-
хондрій не збігаються. Оскільки мітохондріальна ДНК акумулює 1–2% змін за 1 млн.
років, це говорить про те, що формування європейських видів відбулося в пліоце-
ні, близько 1 (або 3–6) млн. років тому (Maxson et al., 1979; Szymura et al., 1985).

Жовточереві джерелянки південних популяцій за будовою ДНК мітохондрій сто-
ять ближче до червоночеревих джерелянок, ніж до представників свого виду з пів-
нічніших ділянок ареалу (Польща). Це вказує на те, що формування цих двох (за
різним складом мітохондріальної ДНК) ліній джерелянок відбулося ще перед тим,
як червоночерева джерелянка відділилася від спільного стовбура і, таким чином,
жовточерева джерелянка є древнішим видом. У цілому можна стверджувати, що
формування цих двох видів — результат пліоценового поділу однієї вихідної групи.

Викопні рештки джерелянок відомі з пліоцену Польщі (Sanchiz et al., 1979).
У фауні України два види: червоночерева та жовточерева джерелянки.

Джерела інформації:
Боркин, 1984; Maxson, Szymura, 1979; Sanchiz, Mlynarski, 1979a; Smirnov, 1997; Szymura et

al., 1985; Uteshev, Borkin, 1985.

Червоночерева джерелянка
Bombina (Вombina) bombina (Linnaeus, 1761)

Опис. Невеликі тварини, розміри тулуба найчастіше не перевищують 50–60
мм, спинна поверхня звичайно сіро-коричнюватих (інколи зелених) тонів з неви-
разними темнішими плямами неправильної форми.

Самці червоночеревих джерелянок мають внутрішній резонатор, і в сезон
розмноження на першому та другому пальцях передніх кінцівок розвиваються
шлюбні мозолі. Плавальні перетинки розвинені слабко.

Забарвлення черевного боку зазвичай представлене червоними або червоно-
помаранчевими плямами неправильної форми на темному тлі (рис. 71). Н. Н. Щер-
бак і М. І. Щербань вказують, що у цих амфібій з території Карпат горбки на спин-
ному боці округлі (Щербак, Щербань, 1970). Мінливість цієї ознаки потребує вив-
чення, так як загострені спинні шпичаки зустрічаються у джерелянок цього виду
і поза межами Карпат.
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Рис. 71. Червоночерева джерелянка — Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus,1761) (А) та мінливість
забарвлення її черевної частини (Б, В, Г); Д — фрагмент спинної частини та зовнішній вигляд черво-
ночеревої джерелянки з півдня України 

А

Б В

Г Д
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Ареал охоплює територію Центральної та Східної Європи (від Данії та Західної
Німеччини) до Уральських гір на сході, на півдні — до Кавказьких гір, на півночі —
до Фінської затоки (у Швеції, вірогідно, інтродукована). У Туреччині трапляється
на невеликій ділянці крайнього північного заходу Анатолії, звідки в основному за
особливостями забарвлення було описано підвид B. bombina arifiyensi Özeti &
Yilmaz, 1987. Однак специфіка візерунка укладається, скоріш за все, у рамки мінли-
вості цього виду в європейській частині, що дало підстави для сумніву у чинності
підвидової назви.

У деяких зовнішньоморфологічних ознак червоночеревої джерелянки існує
певна специфіка. Так, у забарвленні її черевної поверхні інколи можуть трапляти-
ся елементи забарвлення іншого виду — жовточеревої джерелянки (жовте чи по-
маранчеве тло з великими темними плямами). Найцікавіше, що виявлення таких
особливостей відмічено не лише при дотиканні їхніх ареалів, але й у місцях, де жи-
ве тільки B. (B.) bombina. Для пояснення цього явища була висловлена гіпотеза, що
його причиною є зворотні мутації, хоча це твердження є суперечливе у зв’язку з
обмеженістю даних щодо характеру спадкування та пластичності цих ознак.

Монотиповий вид. В Україні (Волинське Полісся) викопні рештки B. (B.) bom-
bina датуються плейстоценовим та ранньоголоценовим віком.

Поширення та мінливість. Вид поширений майже на всій території України, за
винятком Криму, де червоночерева джерелянка була виявлена лише один раз
(Щербак, 1966) і лише в його північній частині (Красноперекопський р-н, с. Ново-
павлівка) (рис. 72).

Місця перебування червоночеревих джерелянок на півдні України найчастіше
пов’язані з водоймами у долинах степових річок (рис. 73). У зв’язку з розширен-
ням мережі зрошувальних систем у цьому регіоні (особливо у зв’язку з побудовою
Північно-Кримського каналу, який бере початок на материку), можна припустити
можливість подальшої експансії цього виду в Криму.

Донецька

ДніпропетровськаКіровоградська

Рівенська

Волинська

Миколаївська

Одеська
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Запорізька

АР Крим

Луганська

Харківська
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Рис. 72. Поширення червоночеревої джерелянки в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зооло-
гічного музею ННПМ НАНУ)
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У гори червоночереві джерелянки звичайно не піднімаються вище 200–350 м.
У Прикарпатті поширення цього виду практично збігається з межею власне Кар-
пат, а на Закарпатті — з територією Закарпатської рівнини. На південному заході
доходить до Миколаївської (Врадіївський р-н) та Одеської (Кілійський р-н) обла-
стей, на півдні — до Херсонської (Цюрупинський р-н) та Дніпропетровської
(Нікопольський р-н) областей, на південному сході — до Харківської (Ізюмський
р-н) області.

Мінливість зовнішньоморфологічних ознак у межах України вивчена слабко,
наявні дані в основному стосуються карпатських популяцій. Так, червоночереві
джерелянки із Закарпаття характеризуються дещо більшими розмірами тіла, ніж
особини з Прикарпаття, однак ці відмінності статистично не достовірні.

Самці червоночеревих джерелянок на Балканах більші від самиць, але ці
відмінності також статистично не достовірні.

Диплоїдний набір містить 24 двоплечі хромосоми (2n = 24, NF = 48).
На Закарпатті, при переході від пониззя до гір B. (B.) bombina утворює зону

гібридизації з жовточеревою джерелянкою. Її ширина складає в середньому
близько 1 км, хоча в окремих місцях вона сягає 10 км та проходить на висоті
120–200 м і в ній зустрічаються гібриди першого покоління. У місцях, віддалених
від зони контакту обох видів, спостерігається включення генів одного виду до
складу генома іншого виду (явище інтрогресії). Аналіз гібридів виявив наявність
беккросів, тобто нащадків від схрещувань гібридів першого покоління з
батьківськими тваринами . Такі схрещування гібридів частіше відбуваються з чер-
воночеревою, ніж з жовточеревою джерелянкою (25,6% проти 14,2%).

Гібридизаційна зона є також і в Прикарпатті. Тут, у Стрийському районі Львів-
ської області в межах 15-кілометрової ділянки генних інтрогресій, розташована
вузька перехідна (гібридна) зона контакту між обома видами, ширина якої не пе-
ревищує 1–2 км. Крім власне гібридної зони, існують ще дві розташовані по обид-
ва боки від неї симетричні підзони. У них спостерігається взаємна інтрогресія з
переважанням у гібридів генів того чи іншого виду.

Рис. 73. Біотоп червоночеревої джерелянки (Одеська обл., Фрунзенський р-н)
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Зіставлення морфологічної мінливості з результатами генетичної ідентифіка-
ції дозволило стверджувати, що гени, властиві гібридам, найбільшою мірою збіга-
ються зі специфікою мінливості забарвлення черевної частини. Ця специфіка
відбивається у мінливості показника (індексу) злиття плям на нижньому боці тіла
(Gollmann, 1985): у «чистих» (негібридних) червоночеревих джерелянок він
дорівнює 0 (плями не зливаються), у жовточеревих — 1 (плями зливаються). Ве-
личина деяких індексів, розрахованих для тварин із зони гібридизації, також має
проміжне значення стосовно до батьківських видів: L./T. = 2,80 (2,30–3,75), L./ F. =
2,80 (2,16–3,56), L. c./Lt. c. = 0,934 (0,75–1,125).

Близько 20% червоночеревих джерелянок з пониззя Дунаю (околиці м. Вилко-
во) характеризуються наявністю гетерозиготності за одним з двох генів, кожний з
яких є специфічним для батьківських (червоночерева та жовточерева джерелян-
ки) видів, що зазвичай властиве міжвидовим гібридам. Для пояснення цього (ос-
танній вид у регіоні відсутній) висловлено припущення, що в цьому випадку має
місце або явище поліморфізму за одним з таких діагностичних генів, або ж якась
частина генів жовточеревої джерелянки міститься в геномі B. (B.) bombina.

Ширина гібридної зони обох видів у більш західних ділянках ареалу (Польща,
Словаччина, Австрія, колищня Югославія) також незначна й коливається в межах
5–20 км. Вона не завжди пов’язана з якимось одним географічним бар’єром чи
екологічним параметром. І хоча вона майже завжди виявляється у місцях при пе-
реході від низин до гір, її висотне розташування коливається від 110 до 300–400 м
над рівнем моря. Генетична мінливість у таких зонах майже завжди збігається з
відповідною мінливістю зовнішньоморфологічних ознак. Відносна вузькість зо-
ни гібридизації, скоріше за все, є наслідком як порушень у структурі генотипів
гібридів та їхньою зниженою конкурентноздатністю порівняно з батьківськими
видами, так і постійними міграціями джерелянок з сусідніх з гібридною зоною
популяцій. Слід підкреслити, що існування та розташування таких зон гібриди-
зації характеризується значною стабільністю. Так, порівняння матеріалів (зразки
висушених шкірок джерелянок, район Кракова, Польща), одержаних ще в 1958 р.,
з сучасними даними, потвердило існування тут цієї зони й через 19 років (Szymu-
ra, 1977).

Існує цілий ряд доказів плодючості утворюваних гібридів при цьому в гібридів
першого покоління функціонують обидва батьківські алелі. Лабораторні схрещу-
вання обох видів джерелянок також вказують на плодючість гібридів (Gassel, 1991;
Uteshev, Borkin, 1985).

Місця пробування та чисельність. Тварини трапляються в більшості типів
біотопів (рис. 73) на території України, при цьому характеризуються доволі силь-
ною прив’язаністю до стоячих чи слабопроточних водойм, у яких, як правило,
віддають перевагу мілководдю (глибина до 0,5 м або дещо більше). У Карпатах їх
відзначали у дещо чистіших водоймах, ніж ті, в яких живе жовточерева джерелян-
ка, хоча в південній частині свого ареалу B. (B.) bombina може жити на ділянках,
забруднених промисловими та побутовими відходами. Не виключено, що черво-
ночерева джерелянка віддає перевагу більшому розвиткові водної рослинності,
уникаючи при цьому водойм з піщаними берегами.

У підхожих для життя біотопах чисельність червоночеревих джерелянок до-
волі висока й може сягати 20–200 ос./га. У басейні Південного Бугу навесні щіль-
ність цих тварин на добре прогріваних ділянках водойм сягає 8,1 ос./м2, а в літній
період — звичайно 30–40 ос./га. Чисельність джерелянок на 100 м берегової лінії
в Карпатах складає 15–40 особин, на південному заході України (Дунайський біо-
сферний заповідник) — до 50 особин.

Незважаючи на відносну пластичність виду, деякі антропогенні фактори мо-
жуть істотно впливати на стан популяцій. Так, у деструктивних біогеоценозах
(рудно-вугільні кар’єрні ландшафти у степному Придніпров’ї) щільність черво-
ночеревої джерелянки складає 2–10,2 ос./га, а в місцях, що не зазнають техноген-
ного пресу, — від 45,1 до 58,0 ос./га.
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Разом з тим слід зазначити, що в деяких випадках дія антропогенних факторів
може приводити до підвищення чисельності цих амфібій. Так, у відстійниках цук-
рових заводів у Білгородській області Росії, незважаючи на те, що вода відзна-
чається тут підвищеною твердістю та високим вмістом нітритів, щільність джере-
лянок у сприятливі роки досягає 41 тис. ос./га, а в посушливі роки ці водойми є
прихистком, і чисельність джерелянок зберігається тут на рівні 400–600 ос./га.

Далі на північний схід ареалу (Окський заповідник, Росія), щільність червоно-
черевих джерелянок вище і досягає 346–2360 ос./га, при цьому статевозріла части-
на популяцій представлена на 42,5% самицями.

Особливості біології. Весняна поява припадає на березень–квітень і може
змінюватися залежно від погодних умов та широти місцевості. У середній течії
Південного Бугу весняне пробудження відзначається у першій половині квітня
при температурі повітря 14,5°С та води 9°С. Приблизно за два–три тижні після
пробудження тварини переходять у водойми у зв’язку з початком сезону розмно-
ження. У цей період джерелянки можуть траплятися як у нічні, так і в денні годи-
ни, хоча інколи відзначали деяке підвищення активності у проміжок від 10 до 12
та від 18 до 20 годин. Максимальна ж вокалізація самців у період нересту припа-
дає на присмерково-нічний час. Чисельність яєць у кладці невелика і за даними,
одержаними в Карпатах, складає приблизно 250–300 ікринок. Ікра відкладається
поодинці чи порційно у вигляді грудочок по 15–30 штук. Для популяцій середньої
частини Південного Бугу відзначена наявність у кожній грудці по 5–8 ікринок, при
загальній кількості ікри у кладці 300–350 штук. В інших ділянках ареалу (Росія,
Окський заповідник), розміри кладок коливаються від 181 до 926 яєць (в серед-
ньому 455).

Тривалість ембріогенезу за оптимальних температур води (17–19°С) складає
4–12 діб, а весь період личинкового розвитку проходить за 60–70 днів (інколи до
90), пік завершення метаморфозу припадає на липень–серпень.

Спеціальними дослідженнями в Данії показано, що вилуплення личинок від-
бувається з 94% відкладених ікринок.

Для личинки характерні доволі великі плавцеві складки, що дозволяє їй вико-
ристовувати у водоймах пелагічні ділянки (товщу води). Ефективність розмно-
ження (кількість цьоголітків відносно чисельності відкладеної ікри), в окремих
популяціях України складає 0,28%. Вивчення темпів росту молодих особин
свідчить про те, що на першому році життя довжина тіла цьоголітків складає
близько 18 мм, на другому році життя вони можуть досягати 40 мм. Стате-
возрілість настає у віці 2–4 років, при цьому розміри самиць можуть бути всього
близько 30 мм, самців — 26 мм. Міграційна активність незначна, червоночереві
джерелянки зазвичай не відходять від водойм далі, ніж на 20–50 м. Так, у середньо-
му Придніпров’ї (Дніпропетровська обл.) чисельність джерелянок біля водойм
складає 10,1 ос./10 цил.-діб, при віддаленні від водойм на 10 м — 8,1, на 50 м — 1,0;
на більшій відстані ці тварини у ловчі циліндри взагалі не потрапляли. Тим не
менш, щорічні переміщення, загалом, можуть складати близько 300 м.

Ці тварини здатні колонізувати нові стави на відстані 500–1000 м. При підви-
щеній вологості відзначали їхні міграції до 700 м. Міграційна активність джереля-
нок підвищена у нестатевозрілих особин, тоді як тварини старших вікових груп
воліють триматися поблизу місць нересту й після закінчення сезону розмноження.

Тривалість життя за природних умов складає близько 12 років, хоча для
Західної Європи наводяться дещо більші показники: до 16 років у самців і до 14 у
самиць, однак для більшої частини популяцій ці строки усе ж коротші (близько 8
років). Вік самців південно-італійських популяцій) відповідає в середньому 8,0 ±
0,24 рокам, а самиць 8,3 ± 1,8. За 10 років популяція оновлюється на 85–88%.

Вважається, що червоночереві джерелянки відносно теплолюбні тварини, і оп-
тимальні температури, за яких вони найактивніші, лежать у межах 18–25°С.

Сезонна активність триває до кінця вересня — жовтня, після чого тварини йдуть
на зимівлю. Зимувати вони можуть як у водоймах (на дні у мулі), так і на суші у
порожнинах ґрунту, норах гризунів тощо. Зимувальні сховища на суші зазвичай
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розташовані поблизу водойм, у радіусі 400–600 м, і в них 26–33% можуть склада-
ти цьоголітки і 67–74% дорослі. На зимівлях відзначалися скупчення до 70 особин.

Личинки червоночеревих джерелянок живляться в основному вищими росли-
нами та водоростями, хоча при цьому нерідко поїдають також безхребетних
(Protozoa, Rotatoria, Microcrustacea тощо). До складу їжі дорослих тварин входять
різні види наземних та водних безхребетних (Chironomidae, Chrysomelidae,
Lepidoptera тощо), частка яких у складі живлення може коливатися від 21 до 56%.
Порівняння раціону джерелянок та озерної жаби (Р. ridibundus), яка живе у цих са-
мих біотопах (Росія, Поволжжя), показало, що обидва види є більшою або мен-
шою мірою трофічними конкурентами, і перекривання їхніх трофічних ніш скла-
дає від 34,1 до 63,8%.

Доволі сильна токсична дія шкірних секретів нерідко відмічається в літературі
як потенційних захисний засіб джерелянок. Спеціальні лабораторні дослідження
показали, що введення цього секрету в дозі 3000, 4000 і 5000 мг/кг призводить до
загибелі мишей на 4, 5 та 7 добу в 20, 50 і 70% випадків відповідно (Федярова,
1973). Іншим специфічним захисним засобом також вважають своєрідну поведін-
ку джерелянок, коли вони демонструють апосематичне (відстрашуюче) забарв-
лення — яскраво-строкате черево (тварини вигинають догори передню та задню
частини тіла та кінцівки).

Джерелянки та/або їхні личинки часто трапляються в їжі багатьох біляводних
видів хребетних: тритонів (Triturus cristatus), зелених жаб (Pelophylax esculentus
complex), болотних черепах, змій (водяний та звичайний вужі), птахів (крижень,
підорлик малий, чапля сіра і т. ін.) та ссавців (видра, ласка та ін.). Серед антропо-
генних факторів, що впливають на зниження чисельності цього виду, перш за все
вказують на зменшення площі водойм та їх забруднення промисловими та побу-
товими відходами. Порівняння кількості аномалій в будові кінцівок червоночере-
вих джерелянок в умовно чистих та забруднених водоймах (Дніпропетровська
обл.) показало, що в чистих водоймах вони проявляються у 16,1–21,6% випадків,
а в забруднених у 39,1–44,2%.

І хоча точних експериментальних доказів того, що причиною аномалій є за-
бруднення, немає, усе ж можна припустити, що їх поява пов’язана з дією антропо-
генних факторів.

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особ-
ливій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)» (категорія «відносно благополучні види»).

Джерела інформації:
Бобылев, 1985; Булахов, Константинова, 1975; Гоголева, 1987; Гончаренко и др.,1978 ; Ко-

тенко та ін.,1999; Межжерин и др., 2001; Панченко, 1989; Татаринов, 1973; Ушаков, 1972; Фе-
дярова, 1973; Халтурин и др., 2000; Шляхтин, 1985; Щербак, 1966; Щербак, Щербань, 1980;
Янчуков, 2002; Янчуков и др., 2002; Briggs, 1994; Flax, Borkin, 1997, 2004; Gassel, 1991;
Gollmann, 1985; Gollmann et al., 1993; Gollmann et al., 1997; Guarino et al.,1985; Guarino et
al.,1995; Khalturin et al., 1996; Olmo, 1973; Radojicić et al., 2002; Stugren, 1980; Szymura, 1976a;
Szymura, 1977; Szymura et al.,1978; Szymura et al.,1991; Uteshev, Borkin, 1985.

Жовточерева джерелянка
Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758)

Опис. Амфібії невеликих розмірів, довжина тулуба 27–50 мм, забарвлення
спинного боку тіла зазвичай оливково-зеленкуватих тонів з невиразними дрібни-
ми темними плямами (рис. 74). Черевна частина яскравого забарвлення, представ-
лена жовтим чи помаранчевим тлом із великими темними плямами, площа жов-
то-помаранчевого тла звичайно перевищує площу темних плям. Жовто-помаран-
чеве тло черевної частини переходить на нижню частину задніх кінцівок. На спин-
ному боці добре розвинені горбки, що закінчуються гострими шипиками. У
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самців резонаторів брак. В них же в шлюбний сезон на перших трьох пальцях пе-
редніх кінцівок та на нижньому боці передрамен розвиваються шлюбні мозолі.

Іноді трапляються джерелянки з зеленим забарвленням спини (зелені морфи),
їх вивчення показало, що розвиток цієї ознаки залежить від особливостей генотипу
й має адаптивний характер. Вид поширений у Європі, де притаманний гірським
районам, однак відсутній на Іберійському півострові та на півночі Італії (долина
р. По), на сході його поширення обмежене Українськими Карпатами; межа ареалу
на півночі не доходить до прибережних районів Франції, Німеччини, Данії (в
Англії інтродукований). Живе на більшій частині Апеннінського та Балканського
півостровів.

Зараз розрізняють 2–4 підвиди жовточеревої джерелянки. При цьому не ви-
ключено, що апеннінський підвид B. (B.) variegata pachypus (Bonaparte, 1838) та
балканський підвид B. (B.) variegata scabra (Kuster, 1843), найвірогідніше, є окреми-
ми видами (Gollmann et al., 1997; Vukov et al., 2006).

Українські популяції відносяться до номінативного підвиду.

Рис. 74. Жовточерева джерелянка — Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758) (А) та мінливість за-
барвлення її черевної частини (Б, В)

Б В

А
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Поширення та мінливість. В Україні жовточерева джерелянка зустрічається у гір-
ських та передгірських районах Карпат, де піднімається до висоти близько 2000 м
(рис. 75). У Закарпатській області трапляється майже повсюдно, за винятком
крайніх південно-західних рівнинних ділянок. У Львівській області перебування
виду пов’язано з гірсько-передгірською південно-західною частиною й доходить
на північ до Перемишлянського та Старосамбірського районів. В Івано-Франків-
ській області трапляється майже на всій території (хоча не знайдена у її північній
частині). Поширення у Чернівецькій області прив’язано до її західних районів, на
схід доходить до м. Чернівці (рис. 76).

Відомо декілька знахідок жовточеревої джерелянки у західній частині Тер-
нопільської області (Бучацький та Гусятинський р-ни), що потребує перевірки.
Дані досліджень морфологічної мінливості українських популяцій обмежені
порівнянням прикарпатських та закарпатських популяцій. Результати показали,
що статистично достовірні відміни властиві 4 з 5 узятих для порівняння показ-
ників: L. 43,04 і 35,29; F. 15,95 і 13,29; T. 15,85 і 13,52; F./T. 1,005 і 0,91 (для Закарпат-
тя та Прикарпаття відповідно; розміри в мм). Ряд достовірних відмін відзначений
також для B. (B.) variegata, що живуть у Закарпатті на великих висотах при порів-
нянні з джерелянками з низько- та середньогір’їв.

Середні розміри самців жовточеревої джерелянки в інших ділянках ареалу
(Італія) складають 46,1 ± 3,0 мм, самиць — 46,8 ± 3,5 мм. Порівняння зовнішньої
морфології самців та самиць на Балканах виявило, що самиці істотно більші від
самців. Разом з тим відзначається сильний вплив географічної мінливості. Оціню-
ючи міжвидові відмінності B. (B.) variegata і B. (B.) scabra у порівнянні з B. (B.) bom-
bina, автори зазначають, що коли усунути вплив географічної (міжпопуляційної)
мінливості то тоді виразно виявляються міжстатеві відмінності між представни-
ками трьох таксонів за довжиною стегна. Крім того, у B. (B.) scabra виявляється
статевий диморфізм за довжиною плеча, а в червоночеревих джерелянок за дов-
жиною голови. Ознаки, характерні для цього виду (особливості візерунка та горб-
частості жовточеревих джерелянок), можуть з різною частотою проявлятися в по-
пуляціях іншого виду — червоночеревої джерелянки (Московська обл. Росії); у
жовточеревих джерелянок, що живуть навіть у притаманних ним високогірних
біотопах, частка ознак, властивих іншому видові, може сягати 8,3–21,5%.

Диплоїдний набір містить 24 двоплечі хромосоми (2n = 24, NF = 48). На корот-
ких плечах 7-ї пари хромосом у B. (B.) variegata pachypus з Італії виявлені ядерцеві
організатори (як вже зазначалося, не виключено, що це окремий вид) (Odierna et
al., 2000).

Кількість ДНК жовточеревої джерелянки на Балканах на 5,5% нижча, ніж у
B. (B.) bombina, а рівні мінливості цього показника в обох видів не перекривають-
ся. Цікаво, що балканський підвид B. (B.) variegаtа scabra ближчий до B. (B.) bombi-
na, ніж до номінативного підвиду B. (B.) variegаtа. Понадто, в представників обох
підвидів B. (B.) variegаtа рівні мінливості ДНК також не перекриваються, на від-
міну від B. (B.) variegаtа scabra і B. (B.) bombina.

На Закарпатті зона схрещування між обома видами джерелянок (шириною
1–10 км) розташована на висоті 120–200 м. Однак при віддаленні від цієї зони
ступінь наявності в жовточеревої джерелянки «нетипових» для неї генів B. (B.) bom-
bina різна. Так, у декількох вибірках жовточеревої джерелянки, що живе на висо-
тах 500–600 м, 35–40% особин мають декілька алелів червоночеревої джерелянки,
однак така частка алелів цього виду спадала до 2% у вибірках B. (B.) variegаtа, узя-
тих на висоті 250 м.

Зона гібридизації завжди наявна в місцях пробування двох видів при переході
від низини до гір, утворювані гібриди зазвичай плодючі. У природних та одержа-
них в лабораторних умовах гібридів першого покоління функціонують обидва
батьківські алелі.

Висота розташування зони гібридизації коливається від 110 м на території ко-
лишньої Югославії до 300–400 м у Нижній Австрії. Разом з тим у східній Словач-
чині червоночерева джерелянка може траплятися на великих висотах (плато), а
B. (B.) variegаtа — на менших (річкова долина). У цьому ж районі виявлені гібриди.
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Тернопiльська

Львiвська

Чернівецька

Закарпатська

Iвано-Франківська

Рис. 75. Біотоп жовточеревої джерелянки (Закарпатська обл., Міжгірський р-н)

Рис. 76. Поширення жовточеревої джерелянки в Україні (Писанец и др., 2005)
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Така ситуація пояснюється місцевими кліматичними особливостями та більш
комфортними умовами на відносно великих висотах.

У самців першого покоління, одержаних штучним схрещуванням, сперматоге-
нез був порушений на рівні утворення сперматозоїдів, хоча оогенез у самиць про-
ходив нормально. В гібридів другого покоління (схрещували гібридних самиць
першого покоління з батьківськими особинами) порушення відбувалися як при
оогенезі, так і при сперматогенезі.

Місця пробування та чисельність. Жовточерева джерелянка характеризується
доволі високою екологічною пластичністю у виборі біотопів, її можна знайти у
різноманітних місцях пробування: у хвойних, листяних та мішаних лісах, на поло-
нинах, у чагарниках, на луках та в полях. Тут вона трапляється не тільки в стоячих
чи слабопроточних водоймах (озера, стави, калюжі, канали, водосховища), але
іноді й у водоймах з відносно швидкою течією (по берегах струмків та річок).
Існують відомості, що в Карпатах жовточереві джерелянки менш вимогливі до
рівня забрудненості води, ніж B. (B.) bombina, і можуть заселяти водойми з доволі
високим насиченням органікою, високою солоністю та навіть жити у мінеральних
джерелах (Щербак, Щербань, 1980).

Щільність B. (B.) variegаtа на більшій частині її ареалу в межах України доволі
висока (часто перевищує 1 особину на 0,02–20 м2). За матеріалами маршрутних
обліків їхня чисельність коливалася від 10 до 50 особин на 100 м берегової лінії.
Найбільша чисельність відзначена у невеликих водоймах у передгір’ях та низько-
гір’ях на висотах від 350–600 до 900 м.

Досліджень вікової структури окремих популяцій цього виду в Україні брак,
або вони вкрай обмежені. Мічення жовточеревих джерелянок у західних ділянках
їхнього ареалу (Австрія) показало, що в 1985 р. 1090 особин представляли близь-
ко 91% чисельності всієї популяції. Повторні відлови цих амфібій у 1991 р. дозво-
лили встановити, що вік мічених тварин складає 9–10 років і на них припадало по-
над двох третин (78,1%) чисельності всієї популяції. Вік самців жовточеревої дже-
релянки в Італії складає 8,0 ± 2,4 років, а самиць 8,3 ± 1,8. При цьому найстарші
самці досягають 16-річного, а самиці — 14-річного віку.

Особливості біології. Початок сезонної активності на Закарпатті зазвичай
припадає на першу половину березня, а в Прикарпатті — на кінець березня. Май-
же відразу ж після пробудження (приблизно за 5–10 діб) при прогріванні води до
12°С тварини приступають до парування та відкладання ікри. Період відкладання
ікри розтягнутий і може тривати до серпня, при цьому в одній і той самій водоймі
можуть бути не тільки особини в амплексусі, але також і пуголовки з різним сту-
пенем розвитку кінцівок, або такі, що проходять метаморфоз. Звичайно самиця
відкладає близько 100 або дещо більше ікринок у вигляді однієї або кількох
порційних кладок (по 10–30), часто прикріплюючи їх до різних підводних пред-
метів: рослин, гілля, каменів. Тривалість ембріогенезу значною мірою залежить
від температури води й складає приблизно 5–12 діб. При лабораторному дослід-
женні фенотипової пластичності (личинок вирощували за різних температур) бу-
ло встановлено, що цей фактор не справляє істотного впливу на мінливість роз-
мірів при метаморфозі. Розміри щойно вилуплених пуголовків 5–7 мм (довжина
тіла з хвостом). Будова ротового апарату личинок відрізняється від такого в чер-
воночеревої джерелянки.

Початок метаморфозу відзначений при довжині тіла личинок 45–50 мм. Мета-
морфоз завершується, в середньому, за два або більше місяців. Розміри тіла цьо-
голітків відразу після метаморфозу становлять 16–20 мм. Статевозрілість настає
на третьому році життя. Методом мічення жовточеревих джерелянок в Австрії
встановлено, що репродуктивна активність цього виду триває приблизно 2–14
років, а найбільший вік складає близько 15 років.

Жовточереві джерелянки менш прив’язані до водойм, ніж B. (B.) bombina. Од-
нак для них також є характерним збільшення міграційної активності в періоди
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дощів та при вологій погоді. При порівнянні добової активності жовточеревої та
червоночеревої джерелянок особливих відмінностей не помічено, вони приблиз-
но схожі. Початок зимівлі часто залежить від погодних умов та висоти пробуван-
ня, він найчастіше припадає на кінець вересня — початок листопада. Зазвичай
зимівля проходить на суші в порожнинах під камінням, лежачими деревами, в но-
рах гризунів тощо, хоча активних жовточеревих джерелянок інколи помічали у
воді термальних джерел і взимку. На зимівлях відзначена разом з іншими видами
не лише амфібій (тритони, ропухи, жаби), але й рептилій — живородні ящірки,
звичайні вужі.

Склад їжі жовточеревих джерелянок відрізняється від B. (B.) bombina дещо
більшою кількістю безхребетних, що живуть на суші (іноді до 81%). Так, у їхньо-
му раціоні відмічені Formicidae (до 15–36,8%), наземні форми Diptera (13,2–
16,8%); істотна частка різних видів молюсків, жуків (іноді до 78,3%) тощо.

Серед природних ворогів B. (B.) variegаtа, так само як і червоночеревої джере-
лянки, вказано чимало біляводних хребетних: їхніх личинок поїдають тритони
(Triturus cristatus), дорослих тварин — вужі (водяний та звичайний), деякі види
птахів (лелека та ін.) Жовточеревим джерелянкам також притаманна своєрідна за-
хисна поведінка у формі демонстрації апосематичного забарвлення — яскраво за-
барвленого черева та нижнього боку кінцівок.

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особ-
ливій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)», а також запропоновано занести до третього видання «Черво-
ної книги України» (категорія «вразливі види»).

Джерела інформації:
Кузьмин, 1999; Пащенко, 1973; Писанец и др., 2005; Утешев и др., 1989; Щербак, Щер-

бань, 1980; Barandun, 1992; Borkin et al., 2005; Cogalniceanu et al., 1993; Gassel, 1991; Gollmann,
1986; Gollmann et al., 1993; Gollmann et al., 1997; Guarino et al., 1995; Khalturin et al., 1996;
Morand et al., 1997; Odierna et al., 2000; Radojicić et al., 2002; Seidel, 1992; Szymura, 1977;
Szymura et al., 1978; Szymura et al.,1991; Uteshev, Borkin, 1985.
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Родина жаби-землянки
PELOBATIDAE Bonaparte, 1850

Земноводні цієї родини поширені у Північно-Західній Африці, в Європі та в
Західній Азії. Хребці передньовігнуті, у деяких видів кістки передплесна можуть
зливатися. Ребер брак. Крижовий хребець зростається або зчленовується з хвосто-
вими хребцями (уростилем). Землянки — риючі тварини, і чимало представників
цієї родини мають великий ороговілий п’ятковий горб лопатоподібної форми. За-
звичай ці амфібії уникають перезволожених місць. Деякі види пов’язані з посуш-
ливими місцями оселення, їхні личинки характеризуються винятково швидким
розвитком, який триває, наприклад, у Scaphiopus couchi, усього 8 днів від відкла-
дання ікри до завершення метаморфо-
зу. Голарктичні землянки своєю більші-
стю характеризуються коротконогістю
та слабким розвитком бородавчатості
шкіри. Це добре риючі амфібії, най-
більші представники яких досягають
розмірів близько 85 мм. Представники
східних регіонів різноманітніші за зов-
нішнім виглядом (рис. 77), наземні або
риючі, деякі мають розвинену шкіряну
складку на передплесні, розміри най-
більших можуть досягати 125 мм. Ро-
дина об’єднує 11 видів з 3 родів світової
фауни. Рис.77.Землянка (Oreolalax) з Китаю,пров.Сичуань

Рід землянка — Pelobates Wagler, 1830
У фауні України є представники лише одного роду цієї родини. Рід об’єднує

три європейські види: іберійська землянка (Pelobates cultripes), звичайна землянка
(P. fuscus) та сирійська землянка (P. syriacus). Для цих амфібій характерна верти-
кальна зіниця, брак зовнішньої барабанної перетинки та резонаторів у самців.

У фауні України лише один вид.

Звичайна землянка
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Опис. Тварини середніх розмірів, довжина тіла дорослих 40–80 мм, міжочний
простір зверху виразно опуклий, внутрішній п’ятковий горб великий і зазвичай
світло-жовтуватого забарвлення, зіниця вертикальна, шкіра гладка. У забарвленні
спинного боку тіла переважають зеленкуваті або зеленкувато-коричневі тони з
темнішими симетричними ділянками-смугами уздовж світлої серединної частини
спини (рис. 78).

На спині часто є також окремі дрібні червоні крапки, черевний бік світло-
сірий, найчастіше без візерунка або з окремими дрібними плямами. На задніх
кінцівках доволі добре розвинені плавальні перетинки. Статевий диморфізм ви-
явлений у дещо коротших та потовщених передраменах самців та в їхніх
дрібніших розмірах порівняно з самицями. Тварини поширені на території від
Центральної Європи до Західного Сибіру та Казахстану. Вид представлений двома
підвидами: номінативним, P. fuscus fuscus, поширеним на більшій частині ареалу, та
P. f. insubricus, що живе в Північній Італії (долина р. По). Звичайних землянок, що
живуть в Україні, відносять до номінативного підвиду. В межах України вид доволі
широко був представлений вже у пліоцен-плейстоцені: тоді ці тварини відзнача-
лися у Львівській, Одеській, Запорізькій областях та в Криму.
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Поширення та мінливість. Трапляються майже повсюдно (рис. 79), за винят-
ком гірських районів Карпат, де вони живуть у долинах та передгір’ях, частіше за
все не вище 350 м. У Криму її знахідки спершу були відомі лише у гірській
південній частині півострова, у Карадагському заповіднику. Пізнішими дослід-
женнями їх виявили також у східній частині Криму (гора Опук) та в ряді місць
степової частини, що дало підстави висловити припущення про їх більше поши-
рення на півострові.

Матеріали з мінливості зовнішньоморфологічних ознак в межах України
фрагментарні й обмежені описом розмірних характеристик цих тварин у Криму
та в Карпатах (Щербак, 1966; Щербак, Щербань, 1980; Кукушкин, 2004).

Дослідження в інших ділянках поширення свідчать, що землянкам може бути
притаманна мінливість у розмірах тіла залежно від типу біотопів. Так, довжина
тіла землянок, що живуть на відкритих просторах (луки, поля) у Московській, Ка-
лузькій та Рязанській областях, коливається в межах 35–40 мм, а в лісових насад-
женнях (сосняки) 40–50 мм (Леонтьева, 1985). З другого боку, виявлена позитив-
на залежність темпів росту від щорічної середньомісячної кількості опадів.

Дослідження каріотипу землянок із Закарпатської, Київської та Чернігівської
областей показало наявність 26-хромосомного диплоїдного набору; на короткому
плечі 7-ї пари хромосом були виявлені вторинні перетяжки (2n = 26, NF = 52), що
збігається з результатами дослідження цих тварин з інших ділянок ареалу.

Кількість ядерної ДНК у землянок західних груп популяцій складає 8,65–9,06 пг
(середнє 8,83; 1 пг = 10–12 г), а східних — 9,18–9,43 пг (середнє 9,32). Понадто, ге-
нетична дистанція за Неєм між західними та східними популяційними групами
складає в середньому 0,311. При цьому всередині східної форми ця дистанція
складала в середньому 0,202, а західної — 0,119 (для порівняння: генетичні відміни
між цими формами та сирійською землянкою, P. syriacus, складають 0,943). Межа
між цими формами в Європі проходить у меридіональному напрямку приблизно
по 35°–38° п. д. (в Україні вибірки з Київської, Сумської, Чернігівської та Одеської

Рис. 78. Звичайна землянка  — Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
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Рис. 80. Біотоп звичайної землянки (Херсонська обл., о-в Джарилгач)

Рис. 79. Поширення звичайної землянки в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного
музею ННПМ НАНУ)
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областей відносяться до західної форми, а з Харківської — до східної). Висловле-
но припущення про можливі таксономічні відміни (від підвидового до видового
рангу) між західними та східними групами популяцій (Боркин и др., 2001). Однак,
брак відомостей про можливу зону контакту (гібридизації) не дає можливості для
остаточних систематичних висновків про ранг відмін, але при цьому можна гово-
рити, що орієнтовний вік дивергенції цих «форм» складає близько 3,6 млн. років,
що, загалом, відповідає еволюційному вікові видів багатьох сучасних амфібій
Європи.

Дослідження цих двох форм показало декілька істотних відмін між середніми
значеннями морфологічних ознак. Однак діагностичні ознаки, які дозволяли б
зробити надійною ідентифікацію, не були виявлені. Цей факт підтверджує, що ці
форми мають визнаватися криптичними. Така ситуація може бути пояснена ефек-
том стабілізуючого відбору, який підтримує оптимальний фенотип як результат
адаптації до рийного способу життя цих амфібій.

Місця пробування та чисельність. Ці тварини населяють доволі широкий
спектр біотопів (рис. 80), передовсім пов’язаних з різними типами деревних насад-
жень (хвойні, мішані та листяні ліси, гаї, парки, сади, однак у них вони віддають
перевагу відкритим ділянкам), у тому числі й у степовій зоні. У своєму поширенні
землянка пов’язана з м’якими та пухкими типами ґрунтів (піски, супіски, легкі
суглинки і т. ін.). Не виключено, що в Північно-західному Причорномор’ї землян-
ки є одним з небагатьох видів земноводних (як і зелена ропуха), які пристосува-
лися до життя безпосередньо в умовах ріллі.

Під час нересту землянок на Закарпатті, в околицях Ужгорода, їхня чисельність
у водоймі площею 270 м2 складала 17 особин, дещо південніше (околиці с. Свобо-
да) в іригаційному каналі на ділянці в 500 м зареєстровано 26 тварин. У цьому ж
регіоні (Закарпаття), поза сезону розмноження у підхожих біотопах і особливо у
тих, для яких характерні піщані та/або розорані ґрунти, чисельність на 1 км мар-
шруту коливається від 2 до 4–7 особин.

У середній течії Дніпра (Дніпропетровська обл.), найчастіше землянки трапля-
ються у різних типах дібровних насаджень, і їхня чисельність тут (в ос./10 цилін-
дро-діб) коливається від 37,1 до 60,4. Останнім часом чисельність цих амфібій ста-
більна і досягає на заплавних дібровах від 2,2–5,3 тис./га, у субдібровах 1–4 тис./га,
у борах 0,8–1,8 тис./га, байрачних дібровах 0,6–1,2 тис./га, плакорних лісонасад-
женнях 0,5–0,9 тис./га.

Землянки зв’язані з водоймами звичайно лише в сезон розмноження, і по його
закінченні воліють триматися поблизу від них. Так, у Дніпропетровській області,
їхня чисельність біля водойми складає 60,2 (у числі зловлених особин на 10 цилін-
дро-діб), на відстані 10 м від водойми — 58,2, 50 м — 40,3, 100 м — 21,2, 1000 м —
15,0. Дані інших досліджень (Росія, Поволжжя), уточнюючи цю закономірність,
вказують на те, що поблизу водоймищ (місця нересту) воліють триматися дорослі
особини, а для нестатевозрілих характерна підвищена міграційна здатність, і вони
можуть заселяти дещо різноманітніші біотопи, у тому числі й такі, що лежать на
значній відстані від місць розмноження.

На інших ділянках ареалу (Московська, Калузька та Рязанська обл.) також
відзначалась доволі висока щільність населення цього виду: від 7–13 у соснових
лісах, до 40–55 ос./га на луках та полях. Чисельність статевозрілих особин досягає
77,7% від усієї популяції (Окський заповідник). Землянкам властивий певний сту-
пінь синантропності, що також підтверджується дослідженнями й у західніших
ділянках ареалу. Так, у водоймищах міської смуги Варшави (Польща), у 95% з них
відзначена наявність земноводних, і 6% від їхньої загальної чисельності складали
землянки.

Особливості біології. Пробудження після зимової сплячки розпочинається із
встановленням денних температур 12–18°С, і в південній та південно-західній
частинах України цих тварин відзначали вже на початку березня — квітні. У сезон
розмноження землянки можуть бути активні вдень, але по закінченні сезону пе-
реходять на нічну активність.
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Серед основних факторів, що впливають на активність, відзначають вологість
приземного шару повітря та його температуру. При температурі нижче 10°С зем-
лянки часто залишаються у сховищах. Звичайно ж у літній період активні з 22.00–
23.00 і до 2.30–3.30 годин, після чого закопуються в ґрунт на глибину 10–15 см. Для
розмноження землянки займають різноманітні водойми, у тому числі іноді й
сильно забруднені, хоча віддають перевагу воді з низькою мінералізацією, відсут-
ністю нітратів та з слабколужною реакцією. В Українському Поліссі парування та
відкладання ікри починається із встановленням температури води 9–14°С. У Кар-
патському регіоні чисельне співвідношення статей (n = 34) складає 41% самців і
59% самиць (Щербак, Щербань, 1980). У північніших ділянках ареалу на території
Росії самиці складають 31,8% чисельності, хоча є дані про те, що тварини цієї статі
можуть істотно переважати в популяціях — до 70–80% (Московська, Калузька та
Рязанська обл.). Самці видають шлюбні крики, перебуваючи під водою. Самиці
відкладають ікру у вигляді грубих шнурів найчастіше на водяні рослини, число
ікринок у кладці від 1 до 2 та більше тисяч, при цьому відзначається позитивна за-
лежність між розмірами самиць та величиною кладки. Вилуплені пуголовки пер-
ші дні тримаються біля дна, а згодом — у товщі води або біля поверхні. У личинок
кількість рядів рогових зубів змінюється з перебігом розвитку і може бути пред-
ставлена різними варіантами, у тому числі 1: 3 + 3/3 + 3 : 2 або 1: 4 + 4/4 + 4 : 1
(Кузьмин, 1999). Личинки повністю завершують метаморфоз на 84-й день у лабо-
раторних умовах, але підвищення щільності утримування личинок викликає ско-
рочення строків розвитку до 65 днів. Період личинкового розвитку в природних
умовах триває 56–110 діб, метаморфоз відбувається в середині літа або навіть у ве-
ресні. У Степовому Придніпров’ї масовий вихід цьоголітків відзначали в середині
липня. Личинки, що не встигли завершити метаморфоз, можуть зимувати на цій
стадії, і в такому випадку закінчення метаморфозу припадає на травень або чер-
вень наступного року.

Характерною особливістю цих тварин є велика різниця між розмірами личи-
нок (рис. 81) (перед метаморфозом 170–220 мм) та цьоголітків (відразу після ме-
таморфозу приблизно 10–30 мм; статева зрілість настає по досягненні довжини
тіла дещо понад 40 мм на третьому році). В інших ділянках ареалу (Західна Євро-
па) статевої зрілості ці амфібії досягають у віці від 2 до 5 років при тривалості
життя у природі від 3 до 16 років (середній вік самиць коливається від 7,9 до 8,3
років, самців — від 5,9 до 10,2).

Землянкам властива певна здатність до терморегуляції. Так, температура тіла
може бути на 1–5°С вище температури ґрунту (якщо остання нижче 15°С) або на
2–7°С нижче (якщо остання вище 20°С). Однією з цікавих здатностей цих тварин
є їхнє вміння швидко закопуватися в ґрунт (на глибину 1 м і більше), використо-
вуючи при цьому великі лопатоподібні п’яткові горби на задніх кінцівках. Для

сховищ вони можуть використовувати но-
ри гризунів, листову підстилку, лежачі де-
рева тощо, хоча частіше просто зарива-
ються в пісок. На поверхню виходять що-
денно, і відстань від сховищ до місць по-
лювання зазвичай не перевищує 20–30 м.

Відхід на зимівлю відбувається у ве-
ресні або навіть у листопаді й залежить від
температури повітря (бл. 9°С). У східних

Рис. 81. Статевозріла звичайна землянка та її личинка
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ділянках свого ареалу (Росія, Волзьско-Камський край) період активності триває
128–170 днів (Гаранин, 1983). Зимують у ґрунті, при цьому можуть перебувати на
глибині до 2 м. Характерною особливістю живлення на личинковій стадії є вико-
ристання рослинних кормів на початкових етапах розвитку (в основному діато-
мові, зелені, синьо-зелені водорості), та тваринних (зоопланктон, мікробентос)
наприкінці водної стадії. Є відомості, що личинки землянок живляться в основ-
ному в темні години доби.

У живленні дорослих переважають жуки (Carabidae), полукрильці (Hemiptera),
двокрилі (Diptera), мурашки (Formicoidea) і т. ін. Для землянок характерний ак-
тивний пошук здобичі, під час якого вони обслідують доволі великі ділянки — до
200 м2 і більше. При порівнянні живлення землянки і почасти екологічно близь-
кої до неї зеленої ропухи (Bufo viridis), виявляється їхня схожість (Саратовська
обл., Росія), але ропухи при цьому споживають більше дорослих двокрильців, а
землянки — їхніх личинок і, крім того, P. fuscus є, вірогідно, більшою мірою спе-
ціалізованим видом. Останнє підтверджується й при порівнянні живлення зем-
лянки з озерною (Pelophylax ridibundus) та гостромордою (Rana arvalis) жабами.

Землянкам властива досить широка трофічна ніша, й при цьому комахи в її ра-
ціоні представляють близько 58,8%. Існує суттєва залежність між розмірами здо-
бичі та розмірами тіла землянок. Дослідження живлення землянок, райки H. arbo-
rea та зелених жаб комплексу Pelophylax esculentus в Північній Італії показало, що
для перших характерна найбільш спеціалізована дієта, і в її живленні міститься до
72,3% Coleoptera (для порівняння: у райок цей об’єкт був присутнім у 14,8% ви-
падків, у жаб — в 16,5%). Перекривання ніш живлення у землянки з райкою скла-
дало 0,4088 (коефіцієнт змінюється від 0 при повному неперекриванні до 1 при
повному перекриванні), у землянки й жаб — 0,5155. У східних ділянках ареалу
(Росія, Поволжжя) перекривання трофічних ніш у землянки з іншими амфібіями
(зеленою ропухою та гостромордою жабою) суттєво вище. Так, частка спільних
живильних ресурсів землянки з зеленою ропухою складає 82,4%, а з гостромор-
дою жабою — 88,9%.

Серед природних ворогів відзначені представники усіх груп тварин. Так, зем-
лянок виявляли при аналізі живлення риб (щука, окунь), інших земноводних
(озерна та ставкова жаби), плазунів (водяний та звичайний вужі, степова гадюка),
птахів (сіра ворона, сорока, фазан, біла та сіра чаплі та ін.) та ссавців (видра, лас-
ка, лисиця і ін.). З антропогенних факторів, що справляють негативний вплив на
стан популяцій цього виду, перш за все вказують на забруднення водойм та ґрун-
ту промисловими відходами і трансформацію біотопів, у яких живуть землянки.
У зонах, забруднених стічними водами хімічних та металургійних підприємств у
Дніпропетровській області, цей вид відсутній повністю в межах 500–600 м, при
віддаленні від таких зон на 800–1000 м чисельність складає 0,01 ос./м2, а в одно-
типних незабруднених біотопах—1,0 ос./м2. З другого боку, у Бєлгородській об-
ласті (Росія) землянки поряд з деякими іншими безхвостими земноводними ос-
воїли відстійники цукрових заводів, де вода відзначається підвищеною твердістю
та вмістом нітритів. Крім того, деякі зміни (наприклад, прокладка просік у лісона-
садженнях, іригаційні роботи тощо), можуть сприяти проникненню цих тварин у
нові місця осідку.

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особ-
ливій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)».

Джерела інформації:
Бескаравайный, 1991; Боркин, 1998; Боркин и др., 2001; Булахов, Константинова, 1975;

Булахов, Губанова, 2004; Гаранин, 1983, 1989; Гоголева, 1987; Заброда, Ильенко, 1981; Ивано-
ва, 1973; Константинова, 1977; Котенко, 2001, 2005; Кузьмин, 1999; Кукушкін, 2004; Леонтье-
ва, 1985; Манило, Радченко, 2004; Мисюра, Носкова, 1987; Моткова, 1977; Носова и др.,1988;
Панченко, 1977, 1981, 1985; Таращук, 1959; Таращук, 1985в; Ушаков, 1972; Халтурин и др.,
2003; Чхиквадзе, 1984; Шалдыбин, 1973; Шляхтин, 1985, 1989; Щербак, 1966; Щербак, Щер-
бань, 1980; Lada et al., 2005; Leontyeva, 1994; Mazgajska, 1996; Mészáros, 1972-1973; Nöllert,
1997; Rot-Nikcević et al., 2001.
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Родина райки 
HYLIDAE Rafinesque, 1815

Більшість представників родини живе на Африканському континенті, в Авст-
ралії, у Південній та Північній Америці; в Євразії кількість видів значно менше.

Хребці передньоувігнуті, ребер брак, зуби є лише у верхній щелепі, кінчики
пальців розширені, утворюючи диски. Тварини дрібних та середніх розмірів, чи-
мало ведуть деревний спосіб життя 

Деякі райки (напр., сумчасті райки Gastrotheca) мають на спинному боці закос-
тенілі ділянки шкіри, які можуть зменшуватися при втраті вологи внаслідок ви-
паровування. Майже все райки — чудові стрибуни, однак для деяких характерний
риючий спосіб життя (напр., риючі райки Pternohyla, лопатниці Cyclorana). Місця
життя таких райок часто пов’язані з посушливими регіонами, де щоб запобігти
від висиханню вони утворюють своєрідний кокон, у якому перечікують сухий
період. Кокон утворюється за рахунок жироподібних виділень шкірних залоз.

Способи розмноження різні — від звичайного відкладання яєць у воду до роз-
міщення ікри на рослинах над водоймами (личинки після вилуплення падають у
воду, де й проходить метаморфоз); відомі приклади виношування самицями ікри,
личинок чи молодих особин на спині або у спеціальній торбинці, розташованій
також на спинному боці (дбайливі райки Cryptobatrachus, стефанії Stefania, шпаро-
спинки Flectonotus і ін.). Такі торбинки утворюються при статевому дозріванні са-
миць і є постійними структурами. Яйця після запліднення переміщуються туди
самицею за допомогою задніх лап. Торбинки пронизані сіткою кровоносних су-
дин і забезпечують щільний контакт між ембріоном та материнським організмом.

Такий внутрішній розвиток триває декілька місяців (деякі торбункові райки,
Gastrotheca), але в інших може бути істотно коротше. У райок з роду шпароспинок
(Flectonotus) з’являються розвинені личинки, які закінчують свій метаморфоз у
воді. Хоча у більшісті райок добре розвинеі шкірні залози відсутні, деякі мають на
спині залозисті утворення (двоколірна філомедуза Phyllomedusa bicolor), виділення
яких мають наркотичні властивості й використовуються аборигенним населен-
ням у мисливських ритуалах. Їх застосування приводить до дуже сильних фізіо-
логічних реакцій, що виявляються в ейфорії, втраті самоконтролю, сильному сер-
цебитті тощо. Цей стан, на думку індійців, поліпшує їхні мисливські здатності.

Систематика групи ставала останнього часу предметом неодноразових ревізій,
і зараз вважають, що родина представлена 3 підродинами (Pelodryadinae, Phyllo-
medusinae, Hylinae), які об’єднують 48 родів і близько 865 видів.

Джерела інформації:
Банников и др., 1977; Кузьмин, 1999; Таращук, 1959; Dubois, 1998; Garsia Paris, 1997;

Stumpel, 1997.

Підродина HYLINAE Rafinesque, 1815
Рід райка — Hyla Laurenti, 1768

Найчисленніший рід, який містить майже половину всіх відомих видів родини
(280–350 з бл. 700 видів). Для райок характерний округло-горизонтальна зіниця,
наявність у багатьох видів доволі яскравого забарвлення, яке може змінюватися в
однієї й тієї ж самої особини, наявність лемешевих зубів, закостеніння передньо-
грудини й грудини (Кузьмин, 1999), хоча інші автори твердять, що ці частини ске-
лета хрящові (Таращук, 1959; Банников и др., 1977).

Думки щодо числа європейських видів цього роду відмінні. Так, одні автори
вважають, що тут живуть два види: Hyla arborea і H. meridionalis (Stumpel, 1997;
Garsia Paris, 1997). В іншій праці (Dubois, 1998) стверджується, що в Європі цей рід
представляють 4 види: H. arborea, H. meridionalis, H. sarda і H. intermedia. Раніше
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повідомлялося про встановлення ще одного виду — H. italica Nascetti, Lanza,
Bullini (1995), але спеціальне дослідження показало синонімічність цієї назви із
вже запропонованою H. intermedia Boulenger, 1882 (Dubois, 1998).

У фауні України один вид — Hyla arborea (Linnaeus, 1758).

Звичайна або деревна райка
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Опис. Тварини невеликих розмірів, довжина тіла статевозрілих особин звичай-
но до 50–60 мм. Пальці задніх кінцівок з’єднані перетинками. Шкіра на спині глад-
ка, на черевному боці грубозерниста. У забарвленні спини найчастіше переважа-
ють однотонні яскраво-зелені кольори (рис. 82), хоча трапляються світло-сірі, ко-
ричнюваті або сіро-голубуваті особини. Черевний бік білого кольору. Забарвлення
верхнього (спинного) та нижнього (черевного) боків тіла розділене двома контра-
стними темними смугами з жовто-білими краями, кожна з яких тягнеться по обох
боках тіла від очей до пахвинної області, утворюючи тут петлю. Темні смуги є та-
кож і на морді, де вони сполучають ніздрі та верхньопередні краї очей. Статевий
диморфізм виявлений слабо: самці мають непарний горловий резонатор та
шлюбні мозолі на першому пальці передніх кінцівок.

Живуть на більшій частині Центральної та Західної Європи (відсутні в пів-
денній Іспанії та південній Франції), на північ межа доходить до Англії (тут інтро-
дукована), північно-західної частини Нідерландів, Норвегії. На сході межа йде
приблизно південною Литвою, Білоруссю, прикордонними зі східною Україною
областями Росії (Бєлгородська обл.).

Рис. 82. Звичайна або деревна райка — Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
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Внутрішньовидова систематика надалі залишається предметом дискусій. Так,
згідно з однією точкою зору (Stumpel, 1997) Н. arborea представлена 5 підвидами:
H. a. arborea, H. a. kretensis, H. a. molleri, H. a. sarda, H. a. schelkownikowi. Згідно з
іншою думкою (Dubois, 1998) до складу H. arborea входять лише перші 3 підвиди.
В Україні живуть райки, що відносяться до номінативного підвиду, хоча з її схід-
ної частини була описана «Hyla arborea var. orientalis» Bedriaga, 1890 «1889».

Поширення та мінливість. Райки живуть на більшій частині України (рис. 83),
піднімаючись у гори на висоту до 1250 м; в південно-східному напрямку доходять
приблизно до сходу Харківської, Дніпропетровської (долини річок Орель та Сама-
ра) та півночі Запорізької областей (є на о. Хортиця). У південній та південно-
західній Україні трапляється спорадично, починаючи від пониззя Дніпра (Хер-
сонська обл.) і далі на захід; тут в Одеській області доходить до гирла Дунаю (у
південних регіонах степової зони поширення пов’язане з острівними лісовими та
заплавними ділянками). У Криму водиться в гірській частині.

Матеріали з морфологічної мінливості райок України обмежені працею М. Щер-
бака (1966), у якій вказано на своєрідність райок Криму та їхню більшу схожість з
райками Кавказу, ніж з жителями лісостепової України або Молдови. Ще одне
порівняння мінливості розмірів тіла райок з різних ділянок їхнього ареалу (без
диференціації за статтю) знову підтвердило, що найбільші за розмірами тварини
(довжина тіла в середньому 43 і 39 мм) живуть у Криму та на Закарпатті відпо-
відно. Тварини з інших регіонів України (лісостеп), істотно дрібніші, довжина їх-
нього тіла складає близько 30 мм.

Матеріали з хромосомного набору обмежуються відомостями щодо каріотипу
цих тварин з ділянок ареалу поза межами України (2n = 24, NF = 48).

Рівень гетерозиготності цих амфібій у різних пунктах України (окол. Києва,
Крим, дельта Дунаю) складає 0,06, 0,038 і 0,048 відповідно. При цьому, якщо
міжпопуляційна генетична дистанція між материковими вибірками менше 0,009,
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Рис. 83. Поширення звичайної райки в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного музею
ННПМ НАНУ)
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Рис. 84. Біотопи звичайної райки: А — Херсонська обл., ок. с. Костогризово; Б — Миколаївська обл.,
Кінбурзька коса

то між кримськими та київськими, кримськими та дунайськими вона 0,058 і 0,065
відповідно. Далі на захід ареалу (Італія, Швейцарія, Німеччина, країни Балкансь-
кого п-ва) існує дві різко відмінні за 9 генами групи. Одна поширена від Сицилії
до півночі Італії включно, друга — в ряді Балканських країн (до південної части-
ни цього півострова). Середня генетична дистанція Нея складає 0,47, що дозволяє
оцінити час їх дивергенції у 2–3 млн. років. Обидва види — H. intermedia (див. ви-
ще) і H. arborea — морфологічно дуже схожі й відрізняються лише розмірами ба-
рабанної перетинки, яка в перших більша (Lt. c./L. tym. 4,38 і 4,56 відповідно).

Місця пробування та чисельність. Звичайна райка населяє світлі листяні ліси
й чагарникові насадження, трапляється також у садах, парках, на виноградниках та
в інших типах антропогенних ландшафтів (рис. 84). При виборі місць для розмно-
ження райки найчастіше віддають перевагу більш або менш відкритим ділянкам
(зазвичай неподалік від деревних насаджень) зі стоячими водоймами.

На Закарпатті у підхожих для свого оселення місцях чисельність райок доволі
висока й навесні на 100 м берегової лінії нерестових водойм нараховується до 20
особин. У басейні річки Південний Буг щільність складає близько 21 ос./га, в пів-
денно-східній частині ареалу (Дніпровсько-Орельський заповідник у Дніпропет-
ровській області) — 10–25 ос./100 м2. По закінченні сезону розмноження райки й
надалі тримаються приблизно таких самих біотопів (долини річок, околиці стоя-
чих водойм тощо), і їхня щільність тут може складати 30–60 ос./га. У кількісному
співвідношенні у цей період на місцях нересту переважають самці, оскільки са-
миці, як вже зазначалося, полишають водойми відразу ж після парування.

Смертність протягом року може досягати 34% при максимальній тривалості
життя в природі до 12 років, хоча в Швейцарії смертність в середньому складає
75% серед молоді й 70% серед дорослих, що дозволяє говорити про повну заміну

А

Б
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популяції протягом 5 років. Для райок Молдови та Північної Італії вказують
смертність 95–99% молодих особин, малу тривалість життя дорослих (максимум
4–5 років) та оновлення чисельності дорослих на 95% щороку.

Особливості біології. Поява після зимової сплячки залежить від географічної
широти місцевості, специфіки весняного періоду і звичайно відбувається у другій
половині березня — початку квітня. Перші появи райок на місцях нересту припа-
дають на встановлення температури води 4–6°С, масове заселення нерестилищ на
9–10°С, а початок відкладання ікри — на досягнення водою температури 13°С.

Сезон розмноження розтягнутий, і співаючих самців райок відзначають з бе-
резня–квітня до середини–кінця червня. Для розмноження райки зазвичай займа-
ють водойми зі стоячою водою й розвиненою водяною рослинністю. Досліджен-
ня гідрохімічних показників нерестових водойм райок показало, що вони харак-
теризуютьсярН 7,4–9,4,загальною твердістю 1,2–6,5мекв./л,лужністю 0,8–4,9мекв./л.

Місця нересту від місць зимівлі (Німеччина) можуть бути розташовані на від-
стані від 100 м до 13,1 км.

З факторів, що визначають вибір місць розмноження райок (північна Італія),
найістотніше значення мають такі як розвиток на поверхні водойм рослинності,
вік водойми, прибережні місця оселення, ступінь антропогенного впливу та пло-
ща водної поверхні. Ці параметри середовища разом з тим не впливають на щіль-
ність тварин. Першими на місця нересту прибувають самці. Як і деякі інші види
безхвостих земноводних, самиці полишають водойми відразу ж після відкладан-
ня ікри, самці ж залишаються тут ще на деякий час. Співвідношення самиць та
самців за даними для західних популяцій (Швейцарія) складає 1 : 1,5.

Самців райок за поведінкою можна умовно розділити на три групи: представ-
ники однієї видають шлюбні крики у воді, другої — на чагарниках, деревах і т. ін.,
третя група — це мовчазні («сателітні») самці. Характер постійності таких груп
потребує підтвердження спеціальними дослідженнями із застосуванням мічення.

Парування та відкладання ікри відбувається зазвичай при температурі води
близько 13°С, ікра відкладається на дно або на підводні рослини кількома невели-
кими грудками (до 200 яєць), усього у кладці може бути 1500–2000 ікринок.

Не виключено, що цим амфібіям в долині Південного Бугу притаманна пор-
ційність відкладання ікри. При цьому самиці райок за перший раз відкладають
близько 70% всієї кількості яєць кладки, за другий — близько 20%, і за третій —
близько 10%. Розміри тіла дворічних самиць тут у середньому складають 40 мм, а
кількість відкладених ікринок близько 450, трирічних — 47 мм і 820, чотири-
річних — 52,6 мм і 1123, п’ятирічних — 56,8 мм і 1383 відповідно.

У західних ділянках ареалу (Італія) виявлена наявність двох піків у відкладанні
ікри, розділених перервою 5–10 днів. Разом з тим надалі залишається нез’ясова-
ним питання — чи можуть окремі самиці у цьому регіоні нереститися двічі на рік
або ж міграція самиць має два піки активності в одному сезоні.

Перебуваючи на місцях нересту, самці райок можуть «регулювати» температу-
ру свого тіла. Так, при падінні температури повітря більше ніж на 1–2°С, самці пе-
реміщуються у воду. Температура води 8°С і повітря 6°С є критичними для відкла-
дання ікри. Вилуплення личинок при температурі води 17–19°С відбувається при-
близно через 8–14 діб, а весь період водного розвитку завершується протягом
45–90 днів. Підвищення температури води на 5–6°С скорочує період личинкового
розвитку приблизно на 10 днів.

Розміри щойно вилуплених з ікри личинок 5–10 мм (довжина тіла з хвостом),
зяберний отвір розташований на лівому боці й скерований назад і догори, аналь-
ний отвір розташований на правому боці. Хвостовий плавець високий, його кі-
нець загострений.

Є вказівки на те, що пізні строки личинкового розвитку в окремих випадках
можуть приводити до зимівлі на личинковій стадії, що відзначено для Карпат
(Щербак, Щербань, 1980).

Відразу ж після проходження метаморфозу молоді особини деякий час зали-
шаються поблизу водойм, потім мігрують до місць зимівлі. Розміри тіла ювеніль-
них райок при цьому складають усього 15–20 мм.
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Статевої зрілості райки досягають на 2–4-у році життя при довжині тіла самців
35 мм і самиць 37 мм. Результати багаторічного мічення цих тварин у дещо
західніших ділянках ареалу (Швейцарія) показали, що тут більшість самиць дося-
гає статевої зрілості приблизно у тому ж віці (два роки) при середній довжині тіла
36,7 мм (Tester, 1992). У Північній Італії та Молдові статеваї зрілість самців настає
на другому році життя, самиць — на третьому. Абсолютна плодючість залежить
від розмірів самиці й коливається від 692 до 1872 яєць, відносна (кількість ікри-
нок на 1 г маси самиці) — від 88 до 126.

На відміну від усіх інших видів земноводних України райки добре лазять по
вертикальних (у тому числі по гладких) поверхнях і охоче населяють нижній та се-
редній яруси деревних насаджень, піднімаючись на висоту близько 2 м. Їм власти-
ва присмерково-нічна активність: вдень вони звичайно тримаються на стовбурах,
гіллі, листі дерев, на високій траві, а увечері та вночі спускаються на землю для по-
повнення запасів води.

Райки характеризуються виразною прив’язаністю до своїх місць перебування.
Так, у Нідерландах з помічених мігруючих тварин понад 82% не долали відстані
850 м (хоча найбільша зареєстрована дистанція переміщень після зимівлі стано-
вила 12,6 км). Сезон активності триває до вересня–жовтня, після чого райки йдуть
на зимівлю, яка відбувається на суші у порожнинах ґрунту, норах, купах каміння,
є вказівка про зимівлю в дуплах дерев. У працях минулих років (Тереньтьев, Чер-
нов, 1949) стверджувалося про зимівлю більшості тварин у водоймах. Досліджен-
ня особливостей живлення райок у Карпатах показало, що вони живляться голов-
ним чином комахами, серед яких жуки-попики (Chrysomelidae) та двокрильці скла-
дають 81% і 70,5% раціону відповідно (Щербак, Щербань, 1980). У цілому можна
відзначити, що основа раціону представлена наземними комахами, при цьому
частка летючих форм складає істотну частину, досягаючи майже 20–50%. Райки
звичайно живляться на суші, при цьому можуть полювати й на високих стеблах.

Порівняння живлення райок з іншими видами безхвостих амфібій, що живуть
у тих самих або в сусідніх біотопах (землянка (Pelobates fuscus) та зелені жаби (Pelo-
philax esculentus complex)), дозволило з’ясувати, що коефіцієнт перекривання (0 —
при повному неперекриванні, 1— при повному перекриванні) ніш райки та зеле-
них жаб складає 0,7899, тоді як райок та землянок — лише 0,4008.

Цьоголітків райок виявляли у складі живлення гребінчастих тритонів, дорос-
лих — в озерних жаб, болотяних черепах, водяного і звичайного вужів та багатьох
птахів: воронових, фазана, крижня, сірої чаплі тощо.

Незважаючи на те, що райка в межах свого ареалу нерідко трапляється у насе-
лених пунктах, усе ж такі антропогенні фактори, як зникнення лісонасаджень, за-
бруднення водойм і т. ін. призводять до зменшення чисельності популяцій. Інші
причини зникнення виду можуть бути пов’язані з будівництвом гідроспоруд, як,
наприклад, на Південному Бузі в Миколаївській області, в результаті чого прогно-
зується затоплення заплавних ділянок та нижнього ярусу каньйону річки (Деркач
и др., 1989). Багаторічні дослідження популяцій цього виду в західних ділянках
ареалу (Німеччина) дозволили дійти висновку про те, що відсутність в наш час
райок у деяких місцях пов’язана з двома основними причинами: зникненням не-
рестових водойм та забрудненням середовища (Henle, 1996).

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особ-
ливій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)» (категорія «відносно благополучні види»).

Джерела інформації:
Банников и др., 1977; Боркин, 1998; Булахов, 2001; Гончаренко, 1981; Деркач и др., 1989;

Козарь, 1986; Кузьмин, 1999; Межжерин, Морозов-Леонов, 1999; Мисюра и др., 2001; Мисю-
ра, Марченковская, 2001; Петроченко, 1990; Терентьев, Чернов, 1949; Ткачева, Сербинова,
1989; Щербак, 1966; Щербак, Щербань, 1980; Chiminello et al., 1992; Dubois, 1998; Giacoma et
al., 1993; Grosse, Bauch, 1988; Henle, 1996; Moravec, 1993; Nascetti et al., 1995; Pavignano et al.,
1990; Stumpel, 1997; Stumpel, Hanekamp, 1986; Tester, 1992; Ullerich, 1970.
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Родина ропухи
BUFONIDAE Gray, 1825

Ропухи живуть на всіх материках та континентах, за винятком приполярних
регіонів та Антарктиди. Деякі види, наприклад ропуха ага (Bufo marinus), інтроду-
кована з Америки в Австралію та Гвінею (рис. 85). Поява тут нового виду мала не-
гативні наслідки для місцевої фауни, оскільки ці амфібії, характеризуючись дуже
великими розмірами, великою плодючістю та високою токсичністю, витісняють
аборигенні види.

Рис. 85. Американська ропуха-ага Bufo marinus
Рис. 86. Південноамериканська звичайна ропуха
Bufo typhonius (П. Америка, Еквадор)

Ребра відсутні, хребці передньоувігнуті. Череп значною мірою костеніє, в це за-
костеніння можуть долучатися покривні ділянки шкіри (рис. 86).

Тварини цієї родини характеризуються наявністю унікального Біддерова орга-
на — рудиментарного яєчника, який розвивається на передньому краї личинко-
вих сім’яників і може зберігатися в багатьох дорослих амфібій, що розглядається
як педоморфна риса.

Для багатьох видів характерні розташовані позаду очей випнуті округло-ви-
довжені залози — паротиди. Паротиди, так само як і локалізовані на спинному
боці та на зовнішній частині кінцівок шкіряні залози, можуть рясно продукувати
токсичні виділення. Розміри тіла коливаються від приблизно 20 (Oreophrynella) до
250 мм (Bufo blombergi).

Чимало представників — наземні тварини, однак існують і напівводяні (напр.,
Ansonia) та деревні (Pedostribes; обидва роди з південно-східної частини Азії).
Більшості видів властиве зовнішнє запліднення, однак деяким — внутрішнє
(Nectophrynoides, Mertensophryne micranotis). Способи розмноження різні — від
відкладання ікри у воду та наступного виходу з неї вільноплаваючої личинки, до
яйцеживородження та прямого наземного розвитку. Так, поряд з більшістю амфі-
бій цієї родини, що нерестяться в стоячих чи проточних водоймах, філіппінські
ропухи р. Pelophryne відкладають ікру в пазухи листя на висоті декількох метрів. В
личинок деяких видів, що живуть у швидкоплинних струмках (Ansonia, Atelopus),
розвиваються черевні присоски, за допомогою яких вони прикріпляються до
підводних предметів.

Родина об’єднує 33 роди, що містять близько 470 видів. У фауні України 1 рід.

Джерела інформації:
Pough et al., 2004
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Рід ропуха — Bufo Laurenti, 1768
Рід включає понад 258 видів, поширених майже по всьому світу, за винятком

Мадагаскару й Австралії (в останній інтродуковані). У фауні України 3 види, з
яких один входить до комплексу сірих ропух, два інших — до комплексу зелених
ропух (існує й інша думка про систематику цих тварин; див: Frost et al., 2006). Си-
стематичний список ропух фауни України виглядає в такий спосіб:

Bufo bufo complex:
Сіра або звичайна ропуха — Bufo bufo (Linnaeus, 1758).

Bufo viridis complex:
Зелена ропуха — Bufo viridis Laurenti, 1768.
Очеретяна ропуха — Bufo calamita Laurenti, 1768 (точки зору на приналеж-
ність цих ропух до цього видового комплексу відрізняються — Martin,
1972; Inger, 1972).

Амфібії середніх та великих розмірів (довжина тіла деяких може перевищува-
ти 100–120 мм), спинний бік тіла та кінцівок вкритий горбками-бородавками, по-
заду очей розташовані паротиди, барабанна перетинка може бути невиразна, зіни-
ця горизонтальна, зубів брак.

Представники комплексу сірих ропух (Bufo bufo complex) відзначаються пере-
важанням у забарвленні тіла коричнево-сірих тонів, відсутністю в самців звуково-
го резонатора, складка на передплесні не виявлена, зчленувальні горбочки з ниж-
нього боку найдовшого пальця задньої ноги подвійні. У своєму поширенні при-
в’язані до лісової й почасти лісостепової зон, поселення у степу пов’язане з інтра-
зональними формами ландшафту.

Ропухи, що належить до Bufo viridis complex, характеризуються зеленими тона-
ми у забарвленні спинного боку тіла, самці в області горла мають непарний резо-
натор, барабанна перетинка розвинена, складка на передплесні є, зчленувальні
горбочки одинарні або подвійні. Прив’язані зазвичай до степових екосистем або
ж до біотопів відкритих просторів у зонах Полісся, Лісостепу, Карпат та Криму.

Джерела інформації:
Frost et al., 2006; Inger, 1972; Martin, 1972.

Сіра або звичайна ропуха
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Опис. Тварини середніх та великих розмірів, довжина тіла статевозрілих осо-
бин близько 60–90 мм, хоча самиці можуть бути значно більші (понад 100 мм).
Паротиди виявлені добре. Розмір барабанної перетинки від 2–4 мм і більше, серед
представників карпатських популяцій вона не була виявлена в 53,1% тварин. Внут-
рішня шкіряна складка на передплесні відсутня, з нижнього боку найдовшого
пальця задньої ноги розвинені парні зчленувальні горбочки. На спинному боці є
численні бородавки, які можуть закінчуватися гострими шпичаками (в самців за-
звичай виявлені сильніше). Загальне забарвлення тіла коричнево-сірих тонів, при
цьому на спинному боці часто є нечітко виявлені округлі темні плями. Черевний
бік сіро-білого кольору з розпливчастими дрібними плямами неправильної фор-
ми. На нижній частині паротид є чорно-брунатна смуга, яка звичайно не перехо-
дить на боки тулуба. Зовнішньо статевий диморфізм виявлений у дрібніших
розмірах самців, у наявності в них шлюбних мозолів і, крім того, їхнє забарвлен-
ня може бути не стільки контрастним, як в самиць (рис. 87). У забарвленні цьо-
голітків можуть переважати цеглясто-червонуваті тони.

Звичайні ропухи водяться майже по всій Європі, за винятком Ірландії, півночі
Скандинавії та деяких середземноморських островів, на схід поширені до Забай-
калля, є у північно-західній частині Африки. Розрізняють 3 підвиди: номінатив-
ний B. bufo bufo, іспанський B. b. gredosicola, середземноморський B. b. spinosus; сірих
ропух, що живуть на Західному Кавказі та Передкавказзі зараз розглядають як ок-
ремий вид B. verrucosissimus Pallas, 1813. За даними лабораторних спостережень,
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статевозрілість гібридних особин від схрещування карпатських сірих ропух та
сірих ропух з Північного Передкавказзя настає на другому–третьому році життя
(Писанец, 2002).

Сірих ропух України відносять до номінативного підвиду.
У пониззі Дунаю (Одеська обл.) знайдені сірі ропухи, які дещо відрізнялись від

B. bufo з інших частин України досить яскравим забарвленням і шпичастістю
верхньої частини тіла (рис. 88). Їх генетичний аналіз (для порівняння також вико-
ристовували сірих ропух із Закарпаття та з околиць Києва), не показав істотних
відмін між вибірками. Неодноразові знахідки цих ропух за останні роки в ук-
раїнській частині дельти Дунаю показали, що серед цієї популяції можуть також
траплятися особини зі сполученням ознак, з одного боку, подібних B. bufo з інших
регіонів України, а з другого — серед-
земноморській Bufo bufo spinosus. При
цьому слід підкреслити,що аналіз шлюб-
них криків цих тварин з сусідньої з Ук-
раїною Угорщини та з Греції (Schneider,
Sinsch, 2004) дав підстави для висновку
про їхній різний таксономічний статус
(B. b. bufo та B. b. spinosus відповідно; не
виключено, що рівень відмін досягає
видового). Це говорить про необхід-
ність подальших досліджень сірих ро-
пух української частини дельти Дунаю.

Поширення та мінливість. В Україні ці тварини поширені на більшій частині
території (рис. 89).

На півдні межа проходить приблизно середньою та нижньою течією Дніпра —
Дніпропетровською та північчю Запорізької областей, Кіровоградською, північчю
Миколаївської та Одеської областей; крім цього, відомі знахідки в околицях Хер-
сона та в пониззі Дністра та Дунаю. На сході ареал почасти включає Харківську,

Рис. 87. Сіра або звичайна ропуха — Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (зліва самець, справа самиця)

Рис. 88. Сіра ропуха з пониззя Дунаю
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Рис. 89. Поширення сірої або звичайної ропухи в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологіч-
ного музею ННПМ НАНУ)

Рис. 90. Місце нересту сірої або звичайної ропухи (Київська обл., окол. с. Лісники)
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Донецьку та Луганську області. У Карпатах піднімається на висоту до 2000 м. Зви-
чайно населяє лісові ландшафти; у південній лісостеповій та степовій зонах поши-
рення сірих ропух пов’язано с острівними лісами та заплавними ділянками. Порів-
няння зовнішньоморфологічних ознак сірих ропух показало, що самиці карпат-
ських популяцій можуть відрізнятися від сірих ропух з інших регіонів України біль-
шими розмірами барабанної перетинки, п’яткового горбка та першого пальця
задньої ноги; у самців, окрім двох останніх ознак, більше значення також має ін-
декс L. pt./Lt. pt. (0,48 проти 0,45 і 0,46 у ропух з Київської та Чернівецької областей).

Хромосомний набір (вибірка з околиць Києва) представлений 22 двоплечими
хромосомами (2n = 22, NF = 44).

Порівняння кількості ДНК сірих ропух з Балканського п-ва та ропух з тери-
торії колишнього СРСР показало, що вони практично не відрізняються (середнє
13,2 пг).

Місця пробування та чисельність. В Україні сірі ропухи живуть у регіонах з
лісовими ландшафтами, де їх можна зустріти у доволі різноманітних біотопах, по-
чинаючи від різних типів лісів (хвойні, широколистяні, мішані) та закінчуючи ан-
тропогенними насадженнями: гаї, парки, садові ділянки, міські сквери, рідше —
лісопосадки. Відкритих ділянок сіра ропуха уникає, хоча й відмічалася на орних
землях та пасовиськах. З водоймами пов’язана тільки в сезон розмноження, реш-
ту періоду активності звичайно живе поблизу від них, віддає перевагу вологим
біотопам (рис. 90). Така ж особливість відзначена й при вивченні цих тварин у де-
що східніших ділянках ареалу.

Сірим ропухам на Закарпатті властива певна прив’язаність до місць нересту.
Так, з помічених у 1972 р. тварин наступного року на цьому самому місці (урочи-
ще Дубки, околиці Ужгорода) виявлено 56% тварин, ще за рік — 35,2% (Щербак,
Щербань, 1980). При імплантації датчиків та спостереженні з їхньою допомогою
за міграціями цих тварин в долині Рейну (Німеччина) встановлено, що деякі з
них, хоча й мігрували пізно восени та взимку, загалом протягом останнього сезо-
ну залишалися у нижній частині заплавної рівнини.

Вивчення сірих ропух в інших ділянках ареалу (Великобританія) з допомогою
ловчих циліндрів показало позитивну залежність між кількістю тварин, які що-
денно прибувають на нерест, та мінімальною денною температурою повітря; крім
того, була встановлена поява спершу великих особин, а згодом дрібніших. Хоча
згідно з іншими даними, першими прибувають дрібніші самці (Чехія). Чи-
сельність тварин під час та після розмноження суттєво розрізняється. Так, на
місцях нересту на Закарпатті відзначалося до 70 особин на 100 м берегової лінії, а
по закінченні сезону розмноження — приблизно 1–2 особини на 1 км маршруту.
Дослідження у Дніпропетровській області показало, що на місцях нересту в сезон
розмноження щільність тварин складає 2–4 ос./га, у тих місцях, де живуть як до-
рослі, так і молодь — від 15 до 20 ос./га; у період виходу цьоголітків на сушу — до
5–8 особин на 1 км маршруту. Порівняння характеру розподілу сірих ропух у цьо-
му ж регіоні залежно від наявності водойм показує, що така залежність,
найвірогідніше, відсутня або виявлена слабо. У всякому разі чисельність тварин (в
ос./10 цил.-діб) біля водойми складала 3,2, а при віддаленні від неї на 10, 50, 100 та
1000 м — 3,8, 3,9, 2,7 та 3,1 відповідно. За результатами дослідження цього виду в
інших ділянках ареалу (південний схід європейської Росії), чисельність сірих ро-
пух складає, залежно від типу біотопу, в середньому від 0,2 до 4 особин на 1 км
маршруту.

При розрахунку показника життєздатності популяцій, як відношення ефек-
тивної чисельності дорослих особин, що розмножуються Nb, до загальної чисель-
ності популяції N (Nb/N), було встановлено, що в сірої ропухи це відношення
складає 0,01. Для порівняння, цей показник для Triturus cristatus (Східна Франція)
на порядок вище й коливається від 0,10 до 0,19. Статистичний аналіз чинників, що
можуть впливати на умови вибору місць нересту та ділянок перебування по за-
вершенні сезону розмноження (величина покриття водною рослинністю, вік
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ставка, умови наземного перебування біля ставка, ступінь антропогенного впливу,
максимальна глибина, хімічні характеристики води, такі як рН, твердість тощо),
показують, що щільність сірих ропух не пов’язана виразно з будь-яким з цих па-
раметрів і цей вид, вірогідно, колонізує підхожі ділянки у своїх типових біотопах
майже випадково.

Особливості біології. Початок сезонної активності пов’язаний із встановлен-
ням весняних температур повітря 5–10°С й припадає на першу половину — сере-
дину березня (залежить від погодних умов кожного року). Під час розмноження
тварин можна зустріти у водоймах всякої години доби, але по його закінченні зви-
чайно характерна присмерково-нічна активність. По закінченні нересту переваж-
но тримаються в радіусі 500–1500 м від місць розмноження, але вже у серпні–
жовтні починають мігрувати до нерестових місць, де навесні наступного року бу-
де відбуватися розмноження.

Парування й відкладення ікри починаються майже відразу після виходу з
місць зимівлі й зазвичай пов’язані з встановленням температур води приблизно
5–8°С і повітря близько 10°С. Для нересту займають неглибокі слабопроточні або
стоячі водойми, відкладаючи ікру, як правило, на глибині 50–100 см. Самці прихо-
дять на місця розмноження дещо раніше від самиць і перебувають тут протягом
усього періоду нересту, який є досить коротким і триває 2–3 тижні. Вік самців, що
вперше беруть участь у розмноженні при середніх розмірах 65,0 мм, складає 3–4
роки. В популяції протягом 4–5 років замінюється її доросла частина, а через 8–10
років відбувається повна заміна складу популяції.

Самиці після відкладання ікри майже відразу ж покидають водойми, затриму-
ючись тут не більше одного дня, хоча самці залишаються тут на тиждень та біль-
ше. Під час нересту самці сірих ропух дуже активні й можна спостерігати їхні
спроби охоплювання пар, що вже перебувають в амплексусі. Це призводить до ут-
ворення «куль» з групи, часто до десятка особин. У статевій структурі популяції
сірих ропух Карпат чисельно переважають самці — 61%.

У популяції цих тварин у Чехії є особини, що беруть участь у циклах розмно-
ження не щорічно, що зазвичай властиво самицям. Спостереження розмноження
популяцій сірих ропух в Німеччині показали, що на трьох штучно сконструйова-
них нерестових водоймах чисельність самиць коливалася від 75 до 654 особин. За-
гальна кількість відкладених ними яєць досягала від 270 тис. до 2 млн. 616 тис.,
при цьому чисельність цьоголітків на одну самицю складала від 0,9 до понад 153
особин, а на одну ікринку від 0,0003 до понад 0,038.

В іншій ділянці ареалу (Велика Британія) в одному й тому ж самому ставку за
рік розмноження були присутні 714 самців і 141 самиця. Приблизно таке ж
співвідношення статей (самців — 69,9%) відзначено й у східній частині ареалу
(Печоро-Іличський заповідник), де середня плодючість самиць складала 3305 ±
309 ікринок.

Ікру у вигляді двох довгих чорних слизуватих шнурів відкладають найчастіше
неподалік від берега, одна кладка містить 7–9 тис. ікринок, розташованих звичай-
но у два–чотири ряди. Вилуплення личинок при температурі 10–20°С відбувається
через 2–5 діб.

Вилуплені пуголовки спершу прикріпляються до слизових залишків шнура,
майже не рухаються, а їхні розміри перед початком активного живлення незначні,
усього 3–5 мм. Через 10–14 днів після вилуплення вони починають пересуватися й
часто на мілководді утворюють скупчення у декілька десятків тисяч особин. Ли-
чинковий період триває дещо понад два місяці, розміри тіла ропух відразу після
метаморфозу складають 20–30 мм. У гірських струмках Карпат пуголовки сірих
ропух не встигають завершити метаморфоз протягом теплого періоду року й зи-
мують на цій стадії у воді (Кузьмин, 1999). Ці дані потребують уточнення. Молоді
особини, на відміну від дорослих, перший час можуть бути активні на суші не ли-
ше в присмерково-нічний період, але й у світлий час доби. За природних умов по-
чинають розмножуватися, найбільш вірогідно, на третьому–четвертому році жит-
тя, по досягненні самцями й самицями довжини тіла 50 і 60 мм відповідно.
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Об’єктами живлення пуголовків є зелені та діатомові водорості. При аналізі
особливостей будови личинок цього виду, у тому числі довжини тіла, висоти плав-
цевої складки, довжини кишечника і т. п., зроблено висновок, що за своєю морфо-
логією ці пуголовки, найвірогідніше, пристосовані до життя у товщі води.

Однією з характерних рис процесу добування їжі дорослими є слабоактивне
«патрулювання» ділянки перебування та тактика чатівного хижака. Склад жив-
лення обмежений наземними безхребетними, у яких істотна частина (13,3–73,3%)
представлена мурашками або плівкокрилими, жуками й жужелицями (48,0, 51,9 і
29,7% відповідно). У раціоні молодих особин суттєво переважають (37,7%) молюски.

Денними сховищами сірих ропух служать порожнини під коренями та стовбу-
рами повалених дерев, пні, каміння, купи хмизу, листова підстилка.

На зимівлю йдуть у вересні–листопаді. Зимують поодинці або невеликими
групами у непромерзаючих сховищах — норах гризунів, трухлявих деревах, по-
рожнинах ґрунту, купах каміння, іноді в льохах. При дослідженні особливостей
біології цього виду в Швеції зроблено припущення, що у зв’язку з тим, що в рай-
оні спостережень ґрунт протягом зимового періоду промерзає на глибину 1–2 м,
сірі ропухи зимують тут, найвірогідніше, у воді (Ericsson et al.,1982). Ця особ-
ливість підтверджується спостереженнями у центральній Україні.

Личинок та цьоголітків сірих ропух виявляли у шлунках жовточеревої джере-
лянки та зелених жаб. Дорослі тварини можуть входити до раціону звичайного ву-
жа та звичайної гадюки, багатьох видів птахів (сіра ворона, крук, сіра чапля, пугач,
мохноногий канюк) та ссавців (сірий пацюк, борсук, ласка та ін.).

До зменшення чисельності популяцій та скорочення ареалу сірих ропух приз-
водять численні антропогенні фактори, такі як руйнування природних лісових
ландшафтів та забруднення промисловими та побутовими відходами водойм, які
вони займають для розмноження.

Вид занесено до Додатку IІI «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охо-
роні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП)».
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Ануфриев, Бобрецов, 1996; Булахов и др., 1975; Котенко, 1999; Кузьмин, 1999; Межжерін

та ін., 1999; Мисюра и др., 2001; Моткова, 1977; Орлова, Туниев, 1989; Писанец, 2002; Ремин-
ный, 2001; Щербак, Щербань, 1980; Avia et al., 1989; Bardsley, Oldham, 1997; Borkin et al., 2005;
Bosman, 1993; Diaz-Paniagua, 1989; Ericsson et al.,1982; Gittins, 1983; Hausser, 1970; Hertlein,
Oerter, 1997; Kiss, Laár, 1997; Kovar, 1997; Pavigano et al.,1990; Schneider, Sinsch, 2004; Scribner
et al., 1997; Jehle et al., 2001.

Зелена ропуха
Bufo viridis Laurenti, 1768

Опис. Довжина тіла звичайно 50–80 мм, забарвлення дуже мінливе, та най-
частіше верх тіла оливково-зелених тонів з округлими темно-зеленими плямами
(рис. 91), виявленість та розміри яких часто змінюються залежно від статі (в са-
миць плями зазвичай більші та контрастніші) та географічного поширення (самці
південних популяцій у східній частині ареалу характеризуються меншою пля-
мистістю, аж до її повного браку). Характер розташування плям та їхня конфігу-
рація протягом усього життя не змінюються.

Черевний бік однотонного білувато-сірого кольору з більш або менш виявле-
ними дрібними плямами часто неправильної форми. На спинному боці є боро-
давки, ступінь виявленості та шпичастість яких збільшується у популяціях в пів-
денно-східному напрямку, що є більш характерним для самців. По боках тулуба є
подекуди дрібні бородавки червонуватих відтінків. На передпліччі та гомілці за-
звичай по 3 поперечні плями-смуги. На внутрішньому боці передплесни розвине-
на шкіряна складка, найдовший палець задньої кінцівки, як правило, має пооди-
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Рис. 91. Зелена ропуха — Bufo viridis Laurenti, 1768 (А — самиця, Б — самець)

нокі зчленувальні горбочки, пальці задніх кінцівок характеризуються розвитком
плавальних перетинок різного ступеня прояву. Зіниця горизонтальна, барабанна
перетинка є, позад очей розташовані округлі залози-паротиди. Статевий димор-
фізм, крім особливостей забарвлення та бородавчатості, виявлений у дрібніших
розмірах самців, наявності в них внутрішнього непарного горлового резонатора
та розвитку шлюбних мозолів на перших двох пальцях передніх кінцівок.

А

Б
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Ареал зеленої ропухи пролягає від Західної Франції і далі на схід охоплює май-
же всі європейські країни, в тому числі південь Швеції, країни Балтії, Білорусь, Ук-
раїну; в Росії на півночі доходить до Псковської, Вологодської, В’ятської та Перм-
ської областей, а на сході — до Середнього Уралу. У південному напрямку поши-
рені до Північної Африки, Малої та Передньої Азії, Аравійського півострова і далі
на схід до Західного Китаю та Монголії, де представлені тетраплоїди цієї групи.

За різними свідченнями, вид у межах європейської та азійської частин свого
ареалу представлений 8–10 підвидами, однак після відкриття поліплоїдії та опису
тетраплоїдного виду (Мазик и др., 1976; Писанец, 1978 а) відомості про обсяг цьо-
го таксона та межі його поширення, надруковані раніше, потрубують уточнення.

Одне з останніх відкриттів, що триплоїдні центрально–азійські зелені ропухи
(B. pseudoraddei), представлені як самцями, так і самицями (Stöck et al., 2002), по-
ставило під сумнів усталену останнім часом у біології думку про спосіб утриман-
ня видової цілісності поліплоїдних таксонів тільки у вигляді «звичайних» бісексу-
альних (є самці і самиці) поліплоїдів з кратним набором хромосом, або ж (у ви-
падку незбалансованих поліплоїдів, наприклад триплоїдів) таксонів, що розмно-
жуються шляхом партеногенезу, гіногенезу чи гібридогенезу.

Європейських зелених ропух відносять до номінативного підвиду. Описаний з
Балеарських островів у Середземному морі підвид B. viridis balearicus Hemmer,
Kadel, Kadel, 1981, викликає сумніви (Roth, 1997).

У фауні України живе номінативний підвид.
Поширення та мінливість. Зелена ропуха в Україні трапляється майже повсюд-

но (рис. 92). У гірських районах Карпат та Криму піднімається на висоту понад
1000 метрів.
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Рис. 92. Поширення зеленої ропухи в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного музею
ННПМ НАНУ)
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Результати порівняння мінливості розмірних характеристик тіла й кінцівок зе-
лених ропух з різних ділянок ареалу як в Україні, так і в прилеглих регіонах пока-
зали цілий ряд достовірних відмінностей, пов’язаних з індивідуальною, внутріш-
ньопопуляційною та міжпопуляційною мінливістю (Писанець, 1995).

Дослідження порушень у будові кін-
цівок, таких як асиметричність, редук-
ція різних сегментів у задніх кінцівках
(фаланги, ступні, плесна), полідактилія,
пухлиноподібні пошкодження і т. ін.,
показало, що у Дніпропетровській об-
ласті частота їхнього трапляння в зеле-
них ропух у забруднених районах скла-
дає 0,4–0,5, а у відносно чистих регіонах
аномалії не трапляються взагалі. Відо-
мий один випадок подвоєння п’ясті у
Bufo viridis, знайденої в Херсонській об-
ласті (рис. 93).

Диплоїдний набір B. viridis з різних ділянок України представлений 22 двопле-
чими хромосомами (2n = 22, NF = 44).

Зеленим ропухам притаманний незначний рівень мінливості рівня гетерози-
готності, що лежить у межах Н = 0,009–0,103.

Незважаючи на біотопічне роз’єднання з двома іншими видами ропух (сіра та
очеретяна ропухи), у європейській частині їхні ареали географічно перекривають-
ся. З цієї причини у деяких випадках зелена ропуха на нересті може зустрічатися з
представниками двох інших видів, що призводить до утворення мішаних пар і до
міжвидової гібридизації. І хоча це явище в Україні не нотувалося, судячи з таких
випадків з інших ділянок її ареалу, цілком виключати його немає підстав.

Так, міжвидові гібриди зеленої та очеретяної ропух зареєстровані на двох ост-
ровах біля узбережжя південної та південно-східної Швеції. Такі гібридні пари в
амплексусі тут найчастіше складалися з самиць зелених та самців очеретяних ро-
пух. У Німеччині мішані пари зелених та очеретяних ропух відзначено у 30% ви-
падків. У таких випадках виживало потомство лише пар, що складалися з самиць
зелених та самців очеретяних ропух (у протилежному випадку загибель личинок
наступала за 30 діб). Відзначено декілька випадків міжвидового парування та
гібридів між зеленою та сірою ропухами.

Місця пробування та чисельність. Зелена ропуха, будучи у своєму поширенні
пов’язаною зі степовими біотопами, у лісовій та в лісостеповій зонах також три-
мається відкритих ділянок (вирубок, просік, полів, луків, орних земель) (рис. 94).
Другою особливістю B. viridis є значна синантропність — вид звичайний у різних
типах населених пунктів, починаючи з великих міст і закінчуючи сільською
місцевістю.

Дані обліків у сезон розмноження та після його закінчення суттєво відмінні.
Так, на півдні України (Запорізька, Херсонська обл.) у весняний період щільність
зелених ропух на місцях нересту може досягати 80–100 і більше особин на 100 м
берегових ділянок, а згодом у типових місцях свого перебування — 10–20 особин
на 100 м маршруту. У Дніпропетровській області щільність B. viridis у відкритих
біотопах складає 0,05–0,1 ос./га.

Прив’язаність зелених ропух після закінчення сезону розмноження до водойм
неістотна й при порівнянні їхньої чисельності (ос./10 цил.-діб) біля водойми, у
якій вони нерестилися, складала 16,1, а на віддаленні 10, 20, 100 і 1000 м — 14,3,
13,8, 14,8 і 13,7 відповідно.

На місцях нересту в Молдові відзначається від 134 до 140 самців, проти 52–117
самиць, а ще західніше (у північній та центральній Італії) від 10–164 до 1–36
самців та самиць, відповідно.

Рис. 93. Задня кінцівка зеленої ропухи з подвоєн-
ним п'ястком
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Особливості біології. Початок весняної активності у південних регіонах зазви-
чай припадає на кінець лютого — березень при прогріванні повітря в середньому
до 10°С і води до 5–8°С. При поверненні весняних холодів активність часто не
припиняється у зв’язку з тим, що зелені ропухи при цьому тримаються у воді,
температура якої на декілька градусів перевищує температуру повітря. Так, у схід-
них ділянках ареалу (Туркменистан) ропухи перебували на нересті під час сніго-
паду навесні при падінні температури повітря до 3–5°С. На Південному березі
Криму B. viridis можуть бути активні у зимові місяці (Щербак, 1966).

Під час сезону розмноження зелені ропухи часто бувають активні цілодобово,
після його закінчення для них характерний присмерково-нічний спосіб життя.

Місцем відкладання ікри слугують різні типи водойм, у тому числі калюжі, ста-
риці річок, озера, стави, дренажні та зрошувальні канали, заповнені водою колії
ґрунтових доріг, калюжі біля водонапірних веж, тимчасові водойми на зрошува-
них полях тощо. Можливо, це певною мірою також зумовлене й тим, що розвиток
ікри та пуголовків може відбуватися у водоймах з різними гідрохімічними харак-
теристиками, включаючи підвищену солоність води, насиченість органікою (не-
рест ропух, ікру та личинок нерідко відзначали у прибережних солонуватих во-
доймах біля моря й лиманів, у стічних канавах на тваринницьких фермах і т. д.).

Нерестовий період, як вже зазначалося, порівняно з сірою ропухою розтягну-
тий, і співаючі самці на місцях розмноження присутні з березня по червень–ли-
пень. Після парування й відкладання ікри самці, на відміну від самиць, деякий час
ще залишаються у водоймах (є підтвердження охорони ними кладки).

Кількість ікринок, відкладених однією самицею, складає 3–5 тис., хоча в окре-
мих особин вона може сягати 15–30 тис. Ікра розташована звичайно у два ряди,
діаметр ікринок складає 2,34–2,35 мм (Писанец, 1987). Довжина ікряних шнурів,
які звичайно відкладаються біля берега на глибині 10–20 см, складає 7–10 м.

За даними лабораторних спостережень та польових досліджень, вилуплення
личинок при температурі води 15–18°С відбувається через 3–5 днів. Перші 2–3 дні
личинки залишаються малорухомими, потім починають активно рухатися й жи-
витися. Їхні розміри у цей час незначні й складають 3–4 мм. Тривалість личинко-
вого розвитку при середній денній температурі повітря 15–20°С складає 30–50

Рис. 94. Біотоп зеленої ропухи (АР Крим, Керченський півострів)
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днів. Довжина тіла пуголовків у кінці розвитку мінлива й зазвичай сягає 25–45 мм
(з хвостом). По завершенні метаморфозу молоді особини широко мігрують від
місць личинкового розвитку, і їхня чисельність на прилеглих до водойм ділянках
у цей час досягає понад 100 особин на 100 м маршрутного обліку.

Зелені ропухи у денний час можуть активно займати найрізноманітніші схови-
ща, і їх нерідко виявляли у норах гризунів, купах каміння, порожнинах ґрунту, у
листовій підстилці та дерні, у підвалах, під пнями й коренями дерев; у м’якому
ґрунті вони здатні викопувати неглибокі нори до 10–20 см.

При освоєнні «біотопів» населених пунктів вони успішно займають освітлені
ділянки під вуличними ліхтарями для нічного полювання на комах.

Статевозрілими стають після другої-третьої (самці) або третьої-четвертої (са-
миці) зимівель. Співвідношення статей мінливе (самців від 40 до 75% у вибірці),
що, очевидно, певною мірою пов’язано як з місцями обліку на місцях нересту чи
поза ними, так і з специфікою популяційної структури у різних регіонах.

Сезон активності триває до вересня–листопада залежно від географічної ши-
роти місцевості та її висоти над рівнем моря. У похмурні та дощові дні у вере-
сні–жовтні нерідко відзначалися масові міграції на місця зимівлі.

У живленні личинок тваринні корми (найпростіші, дрібні ракоподібні) віді-
грають меншу роль, ніж детрит та водорості. З початком появи передніх та задніх
кінцівок (часто за наявності залишків нерезорбованого хвоста) тварини перехо-
дять на живлення наземними безхребетними — двокрилими, жуками та ін. У дієті
дорослих зелених ропух, так само як і сірої ропухи, характерна значна частка му-
рашок. Дослідження у Карпатах показали поряд з істотною наявністю метеликів
та мурашок, переважання у раціоні зеленої ропухи жуків (довгоносики до 37,5%,
туруни до 32,5%, попики до 30,0%).

При порівнянні особливостей живлення зеленої ропухи з іншими наземними
безхвостими амфібіями встановлено, що ці амфібії зі спільної кормової бази з
землянкою (Поволжжя) видобували 72,2% загальної кількості видів безхребет-
них, що складало за біомасою 60,1% (на долю землянки припадало 18,8% видів і
27,4% їхньої біомаси, гостромордої жаби — 9% видів і 12,5% біомаси).

Цьоголітки неодноразово відзначалися у складі об’єктів живлення озерної та
ставкової жаб. Дорослі входять до складу їжі багатьох хребетних, у тому числі зви-
чайного (іноді до 60%) та водяного вужів, сірої чаплі, грака, сірої ворони, кібчика,
борсука, видри, норки і ін.

Незважаючи на високий ступінь синантропності, численні антропогенні фак-
тори, перш за все забруднення місць нересту промисловими та побутовими відхо-
дами, ведуть до масової загибелі личинок зелених ропух. Дослідження різних
гідрохімічних показників на місцях нересту показало, що одним з провідних фак-
торів, що впливає на загибель ікри та личинок є рівень рН. При цьому в нейт-
ральній воді кількість виходу личинок звичайно нижче норми; при низькому зна-
ченні цього показника причиною загибелі є втрата організмом іонів Na+ та K+.
Токсичність різних неорганічних та органічних сполук залежить від комплексно-
го впливу рН, температури та концентрації. Наприклад, токсичність алюмінію
зростає із зростанням кислотності.

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особ-
ливій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)».
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Очеретяна ропуха
Bufo calamita Laurenti, 1768

Опис. За зовнішнім виглядом почасти нагадує зелених ропух, але розміри тіла
істотно менші й найчастіше складають 50–70 мм. У забарвленні спинного боку
тіла переважають зелено-оливкові тони з дещо темнішими округлими плямами,
при цьому звичайно є світла або жовта поздовжня спинна смуга (рис. 95). Черев-
ний бік світло-сірого або сіро-білого кольору з дрібними темними плямами, час-
то неправильної форми. Однією з діагностичних ознак очеретяних ропух є розви-
ток в них пігментації також і на горлі, на відміну від зеленої ропухи.

Зіниця горизонтальна, барабанна перетинка розвинена. Позад очей розташо-
вані привушні залози — паротиди, по всьому спинному боці безладно розкидані
бородавки, які в деяких особин можуть закінчуватися шпичаками. На найдовшо-
му пальці задніх кінцівок розвинені парні зчленівні горбочки, внутрішній край
передплесна несе шкіряну складку.

Статевий диморфізм виявляється у дещо дрібніших розмірах самців і частко-
во виявленою в них шпичастістю шкіри, в наявності непарного внутрішнього ре-
зонатора, розвитку шлюбних мозолів на перших двох-трьох пальцях передніх
кінцівок, часто меншою контрастністю візерунка.

В Європі очеретяні ропухи водяться у її західній та центральній частинах на
північ від Альп та Балкан, доходячи до південної Швеції та Великої Британії, на
схід до країн Прибалтики та Калінінградської області Росії, Білорусі та Західної Ук-
раїни, на південь — до північної Італії, Австрії, Чехії.

Монотиповий вид — у всякому разі порівняння морфологічних та біохімічних
характеристик очеретяних ропух з різних ділянок ареалу (Іспанія, Центральна
Європа) не показало між ними суттєвих відмін. Зараз підвидів не виділяють, од-
нак аналіз ДНК очеретяних ропух свідчить про виразні генетичні відміни між
західними та східними британськими популяціями (Rowe et al., 1997).

Рис. 95. Очеретяна ропуха — Bufo calamita Laurenti, 1768
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Розмір геному в цього виду з Іспанії складає 8,2 пг. Не виключено, що Іберій-
ський півострів відігравав роль захистка в льодовиковий період, і після закінчен-
ня зледеніння звідси йшло розселення очеретяних ропух на інші ділянки суші.

Поширення та мінливість. В Україні трапляється у західних областях — Волин-
ській та почасти у Львівській та Рівенській (рис. 96).

Найпівденнішою точкою її знахідки є околиці с. Голоско Львівської області (49°
51' пн. ш., 23° 56' пд. д.), найсхіднішою — с. Дубровиця Рівенської обл. (51°34' пн.
ш., 26° 34' пд. д.). Судячи з обрису східної межі ареалу та його частковим збігом з
січневою ізотермою –8°С, не виключено, що температурний фактор, як і трива-
лість безморозного періоду 230 днів, можуть визначати поширення очеретяних
ропух на сході їхнього ареалу.

Трапляються B. calamita у заліснених або відкритих біотопах з легкими піща-
ними ґрунтами, звичайних для дюноподібних ділянок, околицях та галявинах сос-
нових лісів. Вони також звичайні у піщаних кар’єрах, полях, городах, при цьому
умовою їх присутності є, як правило, наявність відповідного ґрунту, неглибоких
водойм та відкритих ділянок у лісі або на місці колишніх лісових насаджень. Ма-
теріали з мінливості зовнішньоморфологічних ознак у межах України обмежені
(Писанец, 1978б).

Львівська

РівенськаВолинська

Рис. 96. Поширення очеретяної ропухи в Україні (Писанец и др., 2005)
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Існують відомості про те, що очеретяні ропухи на балтійських островах біль-
ші, ніж особини з материкової частини. Розміри одно-, дво- та трирічних особин
у Нідерландах коливаються в межах 18–35, 26–46 і 50–60 мм відповідно.

Хромосомний набір ропух цього виду представлений 22 хромосомами (2n =
22, NF = 44). Подальше вивчення особливостей будови каріотипу українських по-
пуляцій перспективне в плані вивчення географічної (міжпопуляційної) мінли-
вості (напр. їх порівняння з даними поперечно-смугастого забарвлення хромосом
очеретяних ропух з Чехії).

Місця пробування та чисельність. В Україні очеретяні ропухи живуть у заліс-
нених чи відкритих біотопах з легкими піщаними ґрунтами (рис. 97). Зазвичай це
дюнні ділянки, околиці та поляни соснових лісів, парки, поля, городи, піщані
кар’єри.

Незважаючи на досить широкий ареал, для виду характерна певна обмеже-
ність екологічної пластичності. Так, хоча до спектру її біотопів входять ділянки,
пов’язані з діяльністю людини (населені пункти, городи, картопляні поля, сади то-
що), але при цьому обов’язковим фактором є сполучення легких супіщаних ґрун-
тів, неглибоких водойм та відкритих ділянок лісової зони чи місць зведених лісів.

У дещо західніших ділянках ареалу очеретяні ропухи також пов’язані з відкри-
тими піщаними ділянками (Нідерланди, Німеччина) або вересовими пустошами
(Англія), хоча на островах Південної Швеції вони зустрічаються й на скелястих уз-
бережжях. На Іберійському півострові очеретяні ропухи віддають перевагу (порів-
няно з сірою ропухою) місцям з меншою гетерогенністю біотопів.

Результати кількісних обліків у сезон розмноження і після його закінчення
істотно відрізняються. Так, за даними обліків на різних місцях нересту у квітні —
початку червня у Волинській, Рівенській та Львівській областях чисельність оче-
ретяних ропух складає від 21 до 112 ос./1000 м2, а пізніше по закінченні сезону
розмноження (середина червня — початок серпня) від 1 до 12 ос./1000 м2. За ма-
теріалами інших досліджень чисельність на місцях нересту може складати близь-
ко 20 ос./м2, після закінчення розмноження — в десятки разів менше. Однак у
період метаморфозу й виходу на сушу цьоголітків, чисельність знову зростає й
може скласти до 40 ос./м2. У ще північніших ділянках ареалу (острів Altarholmen
біля західного узбережжя Швеції площею близько 10 га) методом мічення і по-
вторного відлову чисельність ізольованої популяції оцінювалася у 1500 особин.

Рис. 97. Біотоп очеретяної ропухи (Волинська обл., берег оз. Світязь)
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Особливості біології. Початок активності очеретяних ропух в Україні припа-
дає на кінець березня — квітень і пов’язаний з особливостями погоди кожного
року. Майже відразу ж після пробудження самці займають нерестові водойми —
мілководдя ставів, дренажні канали, калюжі біля доріг та у сільськогосподарських
угіддях, водойми у піщаних та гравійних кар’єрах. Період розмноження триває
близько двох місяців і припадає на квітень–травень.

Відомі матеріали, що вказують на деяку вимогливість очеретяних ропух до
якісного складу води при виборі місць нересту. Так, відзначалося, що розмножен-
ня очеретяних ропух відбувається у водоймах з прозорою водою, низькою кон-
центрацією заліза, кальцію та слабколужною реакцією. Хоча, з іншого боку, пари
на нересті знаходили як у солонуватих, так і в насичених органікою водоймах біля
тваринницьких ферм. У дещо північніших регіонах (Швеція), метаморфоз може
тривати з середини травня до середини серпня як вірогідна адаптація до викорис-
тання тимчасових водойм за непередбачуваних погодних умов.

Вивчення особливостей розмноження популяцій крайових ділянок ареалу по-
казало, що при виборі місць нересту очеретяні ропухи віддають перевагу або
мілким ставкам з відносно теплою водою, що стимулює швидші строки метамор-
фозу (але з ризиком загибелі кладок при пересиханні), або більші стави з меншим
ризиком їхнього висихання, але більш тривалими термінами метаморфозу.

Нерест звичайно відбувається при температурі води 10–18°С. Парування від-
бувається вночі, загальна кількість відкладеної ікри негативно корелює з макси-
мальними температурами води. У кладці 3–4 тис. ікринок, розташованих у два ря-
ди у парних, завдовжки близько 3 м ікряних шнурах. Шнури звичайно розташо-
вані на мілководді на глибині до 15–30 см і прикріплені до листя підводної рослин-
ності або до гілок. Вилуплення личинок за відсутності різких падінь температури
звичайно відбувається через 4–6 днів, хоча мінімальний строк ембріонального
розвитку складає усього 2 дні.

Як вже зазначалося, очеретяних ропух нерідко відзначали на нересті одночас-
но з зеленою ропухою, що приводить до утворення мішаних пар та гібридизації.
Існують дані, що потомки таких пар характеризуються сполученням ознак обох ви-
дів. Є відомості також про те, що гібридні особини за своїми зовнішньоморфо-
логічними ознаками ближчі до очеретяних ропух, ніж до зелених. Не виключено,
що на деяких ділянках ареалу, де обидва види трапляються разом, причиною
гібридизації може бути обмеженість підхожих для розмноження місць.

Чотирирічні дослідження специфіки розмноження очеретяних ропух у Пів-
денній Англії показали, що деяким самицям цього виду властиві повторні кладки
протягом одного сезону активності. Так, кількість самиць, що намагалися або від-
кладали другу порцію ікри, складала 10–17% загальної кількості мешканців райо-
ну місця нересту і 14–31% всієї чисельності самиць на нересті. Тварини, що нере-
стилися вдруге, були дещо більші від тих, яким було властиве лише одноразове
відкладання ікри. Час між першою та повторною кладками складає близько двох
місяців. У чисельному співвідношенні обсяг других кладок коливався від 24 до
33% загальної кількості ікри, відкладеної тією ж самою особиною. Разом з тим за
весь період спостереження виживання потомства з другої кладки не відзначено.

У нормі весь період метаморфозу триває 1,5–2 місяці, так що масовий вихід на
сушу цьоголітків припадає на кінець червня–липень. Розміри ропух відразу після
закінчення метаморфозу складають 15–20 мм. У зв’язку з високим рівнем смерт-
ності цьоголітків порівняно з дорослими тваринами була висловлена гіпотеза, що
цьоголітки до досягнення ними статевої зрілості потребують спеціальних умов у
місцях свого пробування. Однак при дослідженні вибору молодими тваринами
таких місць виявилося, що цьоголітки за всіх умов експерименту практично
завжди займали ті ж самі біотопи, що й дорослі тварини (хоча й була відзначена
їхня схильність до заселення вологих ділянок на місці пересохлих ставів).

По закінченні нересту тварини полишають водойми й переходять до присмер-
ково-нічної активності. Вдень ховаються у різноманітних сховищах: купах камін-
ня, хмизу, у листовій підстилці, норах, здатні самостійно закопуватися в ґрунт.
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Статева зрілість настає на 3–4-й рік.
Основну частину раціону складають наземні безхребетні, найчастіше (іноді до

80% і більше) мурашки. Серед інших груп нерідкі метелики, жуки, хризомеліди.
Серед природних ворогів вказують на деяких плазунів (вужі), птахів (сріблястий
мартин, сіра ворона, лелека, сіра чапля, канюк) та ссавців. Однією з причин зни-
ження чисельності очеретяних ропух може бути конкуренція з боку сірої ропухи.
Остання в разі відновлення лісових насаджень, які для неї є більш підхожими,
збільшує свою чисельність і у зв’язку з дещо ширшою трофічною нішею може
витісняти B. calamita.

Трирічне вивчення впливу різних факторів на виживаність личинок очеретя-
ної ропухи у Південній Англії показало, що присутність звичайного коропа й оку-
ня збільшували виживаність пуголовків, оскільки ці види риб вибірково знищу-
вали хижих безхребетних. З другого боку, наявність краснопера, навпаки, справ-
ляло негативний вплив, оскільки цей вид поїдав як безхребетних, так і личинок
жаб. Хижацтво сильніше впливає на успішний розвиток личинок на ранніх ста-
діях (порівняно з абіотичними факторами і, особливо, значенням рН менше 6),
але зменшується на пізніших, коли висихання водойм або падіння вмісту кисню у
воді стають основними причинами загибелі.

Спостереження за виживаністю 32 кладок очеретяних ропух в іншій ділянці
ареалу (Німеччина) показало, що з 116 тис. ікринок, 8% не розвивалося, 2% при-
пинили розвиток, 6% загинуло від висихання, майже 84% були знищені хижака-
ми, а закінчили метаморфоз лише 0,3% личинок з усієї кількості відкладеної ікри.

Серед антропогенних факторів зниження чисельності очеретяних ропух, зви-
чайно вказують на зв’язок з трансформацією та забрудненням біотопів, і особли-
во з випадінням кислотних дощів. Деякі спроби реалізації програм із збереження
очеретяних ропух — створення тимчасових водойм для розмноження — вияви-
лися успішними, і в ряді ділянок чисельність цих тварин суттєво збільшилася.

Вид занесено до Червоної книги України (категорія «вразливі види»), а також
до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середови-
ща існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особливій охороні») та до
«Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП)».

Джерела інформації:
Боркин, 1998; Заброда, 1980; Кузьмин, 1999; Микутавичюс, Малинаускас, 1989; Писанец,

1978б; Писанец и др., 2005; Andren, Nilson, 1985a; Andren et al.,1985b; Banks, Beebee, 1987;
Beebee, 1977, 1997; Boomsma, Arntzen, 1985; Denton, Beebee, 1996a, b; Denton, Beebee, 1997;
Flindt, Hemmer, 1972; Kodel, 1975; Lizana et al., 1993; Romero et al., 1993; Roth, Rab, 1987; Rowe
et al., 1997; Sacher, 1986; Schlyter et al., 1991.
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Родина жаби
RANIDAE Rafinesque, 1814

Живуть на всіх материках, за винятком Антарктиди, крайнього півдня Півден-
ної Америки, Австралії, Тасманії та Нової Зеландії, островів Океанії, але є на дея-
ких інших островах цього регіону.

Перші 7 хребців передньоувігнуті, останній двоувігнутий, зуби є у верхній ще-
лепі, а також на лемеші. Передньогрудина й грудина закостенілі. Барабанна пере-
тинка є. Язик прикріплюється у передній частині ротової порожнини, його задній
край з вирізкою, зіниця горизонтальна. Паротиди зазвичай не виявлені. Задні
кінцівки розвинені сильніше від передніх.

Амфібії середніх (близько 50 мм) і великих розмірів (Conraua goliath досягають
довжини тіла до 300 мм). Більшість відкладають ікру просто у воду, личинки сіро-
коричнюватих або зеленкуватих тонів, анальний отвір звичайно відкривається на
правому боці тіла. Пуголовки тих видів, що живуть у швидкоплинних гірських
струмках, найчастіше мають на черевному боці тіла присоску. Цілий ряд видів
(Ceratobatrachus, Platymantis і ін.), характеризуються прямим розвитком, при яко-
му личинкової стадії немає й з яєць вилуплюються цьоголітки (Duellman, Trueb,
1994).

В Європі у викопному стані відомі з еоцену (Рождественский и др., 1964).
Систематика родини надалі залишається предметом дискусій. Більшістю

дослідників визнається існування 11 підродин; згідно з різними точками зору
кількість родів коливається від 39 до 49 (бл. 700 видів).

Раніше європейських представників роду Rana традиційно об’єднували у 2
морфо-екологічні групи жаб: «зелені» (озерна, ставкова та їстівна) та «бурі» (гостро-
морда, трав’яна та прудка). Разом з тим широкий ареал, велика мінливість, на-
явність явища гібридогенезу (кредитогенезу) — ці та інші фактори неодноразово
були причиною того, що погляди на систематику родини справжніх жаб, включно
з родом Rana, ставали предметом дискусій. Один з останніх списків європейських
безхвостих амфібій, що включав обґрунтування нової еволюційно-таксономічної
одиниці земноводних (клептон), був складений А. Дюбуа (Dubois, 1998).
Відповідно до його уявлень з 27 європейських таксонів 24 являють собою ево-
люційно-таксономічну одиницю «вид» і 3 — «клептон» (детальніше про клептон
див. у розділі «Рід зелена (водяна) жаба»).

У відповідності з останніми дослідженнями, у фауні України живуть жаби 2
родів: роду бура (трав’яна) жаба — Rana Linnaeus, 1758 та роду зелена (водяна) жа-
ба — Pelophylax Fitzinger, 1843. Специфіка будови ДНК ядра та мітохондрій вказує
на те, що дивергенція жаб, що привела до формування обох груп, відбулася близь-
ко 9 млн. років тому. Представники родів Rana і Pelophylax добре відрізняються
різними екологічними вимогами: бурі жаби, на відміну від зелених, в період ак-
тивності пов’язані з водоймами лише під час нересту, а водяні, або зелені, при-
в’язані до водойм постійно. Ще одна, не менш істотна відміна пов’язана зі спе-
цифікою популяційно-генетичних процесів, що відбуваються у них, — тільки се-
ред водяних жаб відомі гібридогенні таксони. Ці обставини дають підстави про-
понований родовий рівень відмін вважати цілком виправданим.

Джерела інформації:
Рождественский, Татаринов, 1964; Dubois, 1998; Duellman, Trueb, 1994; Frost et al., 2006;

Veith et al., 2003.
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Рід Бура (трав’яна) жаба — Rana Linnaeus, 1758
У роді Rana нараховується понад десять видів, ареал яких обіймає значну час-

тину Євразії (від Іберійського п-ова на заході до Японії включно на сході). Для всіх
представників характерне переважання в забарвленні коричнюватих тонів, розви-
ток темних скроневих плям, що починаються вузькими смужками від кінчика мор-
ди та йдуть з кожного боку голови через область ніздрів, очей та барабанних пере-
тинок. Спинний бік може характеризуватися розвитком кількох типів візерунка,
які зазвичай класифікують, як наявність серединної смуги (морфа «striata» — S),
плямистість («maculata» — M), напівплямистість («hemimaculata» — hM), крап-
чатість («punctata» — P), напівкрапчатість («hemipunctata — hP) та брак візерунка
(«чиста», «одноколірна» — «unicolor», U або «burshni», В). Місця перебування бурих
жаб пов’язані з лісовими ділянками.

У фауні України водяться три види цього роду: трав’яна жаба, R. temporaria,
прудка жаба, R. dalmatina, та гостроморда жаба, R. arvalis. Два перші види характе-
ризуються 26-хромосомним каріотипом, останній — 24-хромосомним. Лабора-
торні схрещування євразійських видів, у тому числі видів фауни України (R. tem-
poraria, R. arvalis і R. dalmatina) показали наявність між ними різних форм ізоляції
(Kawamura еt al., 1981).

Істотна мінливість, широкий ареал, багатовекторні еволюційні події, що відбу-
валися протягом мільйонів років, — усе це сформувало вкрай заплутану картину
систематичних відношень у групі. Вагомою причиною цьому стали як суто техні-
чні труднощі у зборі матеріалу для таксономічних порівнянь на такій величезній
території, так і суб’єктивні фактори, пов’язані з використанням тих чи інших ме-
тодів та підходів. Дослідження останніх років, у яких розглядалися б таксономічні
взаємостосунки з одночасним залученням усіх трьох видів, обмежені, а їхні ре-
зультати іноді суперечливі. Наприклад, в одному з них (Green et al., 1993), вказано
на більшу близькість між собою трав’яної та прудкої жаб (по відношенню до гос-
тромордої), а в іншому (Межжерін та ін., 1997) — трав’яної та гостромордої (по
відношенню до прудкої).

Початок видоутворення західно-палеарктичних бурих жаб пов’язаний з пред-
ковою групою, яка проникла в Європу з Азії у ранньому пліоцені. Наступна раді-
ація найвірогідніше була пов’язана з початком радикальних кліматичних перетво-
рень. Вважається, що пліо-плейстоценові чергування теплого й холодного кліма-
тів супроводжували розділ палеарктичних бурих жаб на дві групи. Одна (тут і далі
вказуються тільки ті таксони цієї групі, які входять до фауни України) у результаті
еволюційних перетворень сформувала відгалуження, яке складалося з R. tempo-
raria і R. arvalis, друга — містила R. dalmatina (ранній пліоцен). Дивергенція пер-
ших на два окремі таксони видового рангу відбулася на межі раннього та пізньо-
го пліоцену близько 3 млн. років тому (Veith et al., 2003).

Джерела інформації:
Межжерін та ін., 1997; Green, Borkin, 1993; Kawamura et al., 1981; Nishioka et al., 1992; Veith

et al., 2003.

Трав’яна жаба
Rana temporaria Linnaeus, 1758

Опис. Жаби середніх розмірів (максимальна довжина тіла 100–110 мм). Загаль-
не тло тіла звичайно характеризується переважанням світло-коричневих тонів з
наявністю плямистості. Як і для інших представників цієї групи, доволі типовим
є розвиток у потиличній області темної L-подібної (лямбдовидної) плями та тем-
них бокових «скроневих» смуг, що йдуть від кінчика морди часто майже до осно-
ви передніх кінцівок (рис. 98). На спинному боці тіла звичайно виявлені темні пля-
ми неправильної форми, які в багатьох особин можуть збігатися з двома спинно-
боковими складками шкіри. У деяких тварин уздовж середини спини проходить
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світла спинна смуга, яка найчастіше має нерізкі контури. На задніх кінцівках роз-
винені, як правило, поперечні смуги. Шкіра гладка з незначним розвитком дрібних
горбочків.

Забарвлення черева представлене невеликими, темними плямами неправиль-
ної форми на брудно-сірому або жовтуватому тлі, що торкаються одна одної. У
шлюбний період горло самців має блакитний відтінок.

Порівняно з іншими бурими жабами фауни України задні кінцівки відносно
коротші і, якщо їх витягнути до переду уздовж середньої осі тіла (у напрямку до
голови), то скоковий (надступаковогомілковий) суглоб доходить лише до області
очей або незначно заходить за них. Розміри (висота) внутрішнього п’яткового
горбка невеликі, у всякому разі, він виразно менший, ніж в гостромордої жаби.

На внутрішньому боці перших пальців передніх лап самців розвинені шлюбні
мозолі, розділені борозенками на чотири більш або менш виразні частки. Також
наявні парні внутрішні горлові резонатори.

Вид поширений майже у всій Європі (за винятком центральної та південної
частин Іберійського півострова, південної Італії та південних Балканів), на схід
йде до Уралу, інтродукований в Ірландії. З 4–6 європейських підвидів трав’яної жа-
би в Україні живе номінативний.

У викопному стані трав’яна жаба виявлена у пізньоплейстоценових покладах у
Тернопільській області, і в середньому пліоцені–середньому неоплейстоцені Оде-
ської та Полтавської областей (Ратников, 2002).

Поширення та мінливість. В Україні трав’яна жаба поширена у більшій час-
тині північних, західних та східних регіонів країни, майже повністю відсутня у
степових районах (рис. 99).

Тут на півдні межа поширення проходить північчю Одеської та Миколаївської
(с. Миколаївка, долина р. Чичеклія) областей, Кіровоградською областю (р. Громо-
клея), північчю Запорізької області, центральними районами Харківської та Дніп-
ропетровської областей. В останній R. temporaria майже повністю зникла і зараз

Рис. 98. Трав’яна жаба Rana temporaria Linnaeus, 1758
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Рис. 90. Поширення трав’яної жаби в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного музею
ННПМ НАНУ)

Рис. 100. Біотоп трав’яної жаби (Київська обл., Іванківський р-н)
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зрідка трапляється лише у Дніпровсько-Орельському заповіднику. Не виключено,
що поширення цього виду може обмежуватися сильними весняними паводками,
як, наприклад, її відсутність у заплаві річки Прип’ять (Боркин, 1998).

Матеріали з характеристики зовнішньоморфологічних ознак цих амфібій в
межах української частини ареалу вкрай обмежені. Відомо, що закарпатські та
прикарпатські вибірки з 12 ознак, що характеризують параметри тіла та кінцівок
(7 абсолютних значень та 5 індексів) по 8 мають відміни, при цьому найбільші
особини відзначені у більш високих ділянках оселення.

Розміри тіла трав’яних жаб у басейні Південного Бугу відразу ж після метамор-
фозу коливаються в межах 12,0–16,0 мм, а при відході на зимівлю 17–29 мм. Зго-
дом довжина їхнього тіла на першому році життя складає в середньому 38,6–53,8 мм,
на другому — 56,1–68,5 мм, на третьому — 68,8–77,2 мм, на четвертому —
77,3–84,5 мм, на п’ятому — 84,6–90,2 мм та на шостому — 90,8–94,4 мм (Гонча-
ренко, 2002).

Є відомості, що трав’яна жаба від інших видів більшою мірою відрізняється
загальними розмірами тіла і меншою — його пропорціями.

Судячи з результатів вивчення бурих жаб на території Росії (Нижній Новго-
род), підвищення антропогенного навантаження відбивається у зниженні розмір-
них характеристик (L., F., T., D. p. і ін.) і, крім того, збільшуються також відміни в
розвитку морфологічних ознак на лівому та правому боках тіла тварин, тобто під-
вищується рівень флуктуючої асиметрії.

При вивчення аномалій у тварин цього виду в Білорусі в 1977, 1978 і 1979 рр.
з’ясовано, що частота збільшення кількості пальців (полідактилія) в них складає
4,76, 3,14 і 2,92% відповідно.

Сучасних досліджень мінливості забарвлення та візерунку українських попу-
ляцій брак. Вивчення в інших регіонах частоти трапляння різних типів візерунку
на територіях з різним рівнем антропогенного пресу (Нижній Новгород, Росія)
показало, що з підвищенням ступеня урбанізації зменшується кількість плямис-
тих особин (морфа maculata), а чисельність крапчастих тварин (морфа punctata)
зростає. Не виключено, що крапчастість та плямистість рецесивні по відношенню
до напівкрапчастості та напівплямистості.

В іншому регіоні (Піренеї, 2200 м) порівняння інтенсивності пігментації пока-
зало взаємозв’язок довжини тіла з кількістю чорних плям, що було більш чітко
виявлено в самців.

Привертають до себе увагу дані, які свідчать про те, що плодючість цього виду
у великих містах (Москва) більша, ніж у передмістях: в середньому 2639 яєць в
одній кладці проти 1700 відповідно (Северцова, 2001). Така сама залежність харак-
теризує й розміри ікринок: 35,8 мкм проти 34,99 мкм на 17-й стадії розвитку (ста-
дії розвитку виділяють залежно від ступеня розвитку починаючи від ікринки і до
завершення метаморфозу; Дабагян и др., 1975).

Хромосомний набір трав’яної жаби (Україна, Івано-Франківська обл., Надвір-
нянський р-н, с. Яремча) представлений 26 хромосомами (2n = 26, NF = 52), серед
яких виразно виділяються групи великих та дрібних хромосом. Більшість мета-
фазних пластинок характеризуються наявністю вторинних перетяжок на довгому
плечі 10-ї пари хромосом. Кількість та загальна морфологія хромосом не відрізня-
ються від даних попередніх досліджень жаб цього виду з інших ділянок ареалу, на-
приклад, з території колишньої Югославії. Методами спеціального забарвлення
хромосом жаб з цього регіону показані ядерцеві організатори (NORs) на 10-й парі
хромосом, які звичайно пов’язані з наявністю тут вторинних перетяжок.

Порівняльно-генетичний аналіз трав’яної, прудкої та грецької жаб у Болгарії
(Попов и др., 1996) дав підстави для висновку про більшу близькість R. temporaria
до R. graeca та істотних відмінах від R. dalmatina (але див. також вище Green et al.,
1993; Межжерін та ін., 1997). В іншому схожому порівнянні трав’яної жаби з сімо-
ма 26-хромосомними видами цієї групи (R. japonica, R. tsushimensis, R. okinavana,
R. longictus, R. asiatica, R. amurensis, R. latouchii) було показано, що величина гене-
тичної дистанції між ними коливається в межах 0,294–2,913 (Nisihioka et al., 1992).
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Місця пробування та чисельність. Вид прив’язаний до лісових та лісостепових
ділянок (рис. 100), але на відміну від зелених жаб з водоймами пов’язаний тільки
в період розмноження. Дані про чисельність у різні сезони активності (і в різних
біотопах), відрізняються. Так, у Закарпатті чисельність жаб у березні на нерести-
лищі в одній водоймі площею 2,5 м2 досягала 37 особин, в іншому — 100 особин
на 100 м берегової лінії (Щербак, Щербань, 1980). За результатами обліку після
закінчення сезону розмноження (червень–вересень), трапляння трав’яних жаб на
100 м маршруту складала 3–20 особин.

У басейні річки Південний Буг у сезон розмноження найвища щільність трав’я-
них жаб відзначається у ставках з прилеглими лісовими біотопами: до 103–116 ос./га
водойми. На нерестилищах, розташованих в антропогенних ділянках (поля) чи-
сельність складає 77–83 ос./га.

Дані обліків у різних біотопах і у різні періоди річної активності відрізняють-
ся і непрямо вказують на існування міграцій. Так, у названому вище регіоні (ба-
сейн р. Південний Буг) влітку в широколистяних лісах щільність трав’яних жаб
складає 32–40 ос./га, а восени вона тут досягає величини 109–122 ос./га, на зволо-
жених луках щільність з 84–94 ос./га спадає до 7–9 ос./га.

На інших ділянках ареалу (Карелія та Архангельська обл. Росії) цей показник
коливається від 0,19 до 10,33 та від 0 до 8,80 ос./га відповідно.

Особливості біології. Поява трав’яних жаб у весняний період залежить від по-
годних особливостей року, та все ж вона припадає на один з найбільш ранніх
строків у порівнянні з іншими земноводними. Так, на Закарпатті (околиці Ужго-
рода), вони активні вже на початку — середині березня, коли у водоймах ще є за-
лишки криги. Із збільшенням висоти місцевості над рівнем моря весняна поява
зсувається на пізніші строки.

Вибір підхожих водойм для нересту зумовлений ландшафтними особливостя-
ми, та найчастіше це слабопроточні або стоячі водойми у біотопах з деревною або
деревно-чагарниковою рослинністю. R. temporaria для відкладання ікри може ви-
користовувати також водойми у трансформованих біотопах з прилеглими полями.

Дослідження гідрохімічних показників на нерестилищах у Львівській області
показало, що їм властива нейтрально-лужна реакція води (рН до 7–7,6), вміст кис-
ню 2–6 мг/л, загальна мінералізація 320–480 мг/л.

Парування після весняного пробудження починається в середньому через 2–6
діб. У цей час самці можуть намагатися охопити будь-який предмет, що рухається
в межах їхнього бачення, через що виникає амплексус з особинами інших видів
безхвостих амфібій. Тривалість нересту складає в середньому всього 3–7 днів, при
цьому самці залишаються у водоймах на декілька днів довше від самиць.

Трав’яні жаби, як і чимало інших видів безхвостих амфібій України, характе-
ризуються груповою кладкою, що виявляється у зосередженні на місцях розмно-
ження багатьох десятків пар особин. Звичайно пік розмноження трав’яних жаб
настає на декілька днів раніше, ніж у R. аrvalis, що живуть у цьому ж регіоні.

Існує залежність між кількістю ікринок та віком (розмірами) самиці: трирічні
самиці при довжині тіла близько 62 мм відкладають приблизно 930, а шестирічні
при розмірах тулуба 87 мм — понад 3660 ікринок. Така сама залежність встанов-
лена й для розмірів ікринок — ікринки від самиць трирічного віку мають середній
діаметр близько 1,5 мм, шестирічного — близько 2,5 мм.

Обсяг кладки на Закарпатті до 4000 ікринок, в інших ділянках ареалу (басейн
р. Кама, Росія) дещо нижчий і складає в середньому близько 1750. Ще далі на
північ (Большой Соловецький о-в, Біле море, Росія) середня кількість ікринок у
кладці знижується до 506. Ікра доволі холодостійка й зберігає життєздатність
навіть з появою криги при весняних заморозках. Ікринки після набрякання обо-
лонок спливають, звичайно утворюючи великі скупчення. Період ембріонального
розвитку чимало залежить від температури середовища, але найчастіше триває
7–9 днів, а загальний час метаморфозу за лабораторних умов при температурі во-
ди 17–19°С складає 49–55 днів. В умовах долини Південного Бугу середня три-
валість личинкового розвитку складає приблизно 58 днів.
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Тривалість личинкового розвитку в центральних та південних регіонах Росії
відрізняється — метаморфоз на півдні триває 85–90, а на півночі 21–60 діб.

Температура всередині ікряних агломерацій (скупченнях декількох кладок в
одному місці) на 1–4°С вище, ніж у довколишньому шарі. При цьому загибель
ікри до вилуплення личинок у зовнішніх частинах таких агломерацій складає 10%,
а всередині — до 50%. Таким чином, специфікою таких кладок є як захист від різ-
ких падінь температури, так і одночасне зростання загибелі внаслідок погіршення
аерації та накопичення продуктів життєдіяльності. При цьому зміщення показни-
ка рН у бік підвищення кислотності призводять до більшої загибелі зародків. Ра-
зом з тим частина потомства гине незалежно від характеристик водойми в силу
своєї ослабленості.

Для трав’яних жаб, як і для багатьох інших видів безхвостих земноводних, ха-
рактерний високий рівень загибелі на ранніх етапах розвитку, і зазвичай з усієї
кількості відкладених ікринок (за матеріалами дослідження на території колишнь-
ого СРСР) виживає не більше 4% цьоголітків. У трьох штучно створених ставах у
Німеччині кількість молоді, що виживала, коливалася від 0,2 до 59,2 цьоголітків на
1 самицю, а в перерахунку на ікру — від 0,00017 до 0,045 цьоголітків на 1 самицю.

Чисельність трав’яних жаб, що беруть участь у розмноженні, складає приблиз-
но 1% початкової генерації. При цьому на ембріональній стадії гине 30–50%, у
період вилуплення, коли пуголовки перебувають ще в ікряних оболонках, відбу-
вається загибель ще 30% генерації, і далі аж до метаморфозу чисельність зни-
жується на 83–97% загальної кількості відкладених ікринок. Це свідчить про те,
що основним фактором регуляції чисельності є «внутрішньопопуляційні взаємо-
дії», а не хижаки чи їжа.

Якщо личинки трав’яної жаби у водоймах є фізіологічно дещо старшими, то
вони пригнічують (інгібують) ріст і розвиток личинок R. arvalis і Р. esculentus. При
підвищеній щільності це може призводити до повного вимирання пуголовків
двох останніх видів.

Розміри личинок відразу після виходу з ікринок 6–8 мм, перед метаморфо-
зом — до 46 мм (з хвостом). Вилуплені личинки чорного кольору, довжина хвос-
та перед метаморфозом приблизно удвічі перевищує довжину тулуба. В умовах
центральної України довжина тіла личинок перед метаморфозом дещо більше 42 мм.

У віковій структурі українських популяцій цьоголітки складають 47,3%, чи-
сельність жаб різних вікових груп коливається: 1-ї вікової групи — 26,4%, 2-ї—
11,1%, 3-ї — 9,7%, 4-ї — 2,8% та 5-ї — близько 2% (в основу виділення вікових
груп покладено дані з мічення та вивчення мінливості довжини тіла).

Трав’яні жаби стають статевозрілими у віці 2–3 роки при довжині тіла близько
50 мм. Разом з тим у Польщі (околиці Кракова), серед 402 самиць, спійманих на
зимівлі, було виявлено дві особини довжиною 6 і 7 см, які за таких розмірів вияви-
лися нестатевозрілими. Довжина тіла статевозрілих самиць коливається в межах
5,5–10,5 см (в 72,8% від 7 до 8,5 см), самців 5,4–9,7 см (в 84,2% від 6,4 до 8,4 см).

У білоруських популяціях (Мінська обл.) мінімальний вік статевозрілих осо-
бин, як самців, так і самиць — 3 роки, максимальний — 7 років. При просуванні
на північ (околиці С.-Петербурга) максимальна тривалість життя зменшується до
6 років, а чисельність трирічок у популяції складає 47% статевозрілих. У східній
частині ареалу (Середній Урал) чисельність у популяції трирічних особин спадає
до 18%, але максимальна тривалість життя збільшується до 8 років. Ці ж показни-
ки на Полярному Уралі дорівнюють 70% і 17 рокам відповідно.

На особливості біології цього виду (початок відкладання ікри, строки вилуп-
лення пуголовків, метаморфоз тощо) істотний вплив справляє не тільки темпера-
тура, але й, що особливо важливо, попередні фенологічні явища, такі як темпера-
тура лютого та березня, строки танення снігу, червневі коливання температури тощо.

Матеріали з мічення та повторних відловів трав’яних жаб в околицях Львова
свідчать про існування тривалих міграцій від місць розмноження на місця
постійного пробування в літній період.
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У Болгарії також показано існування нерестових міграцій униз по течії річки
(«катадромні»), а після відкладення ікри — угору по течії («анадромні»). Ката-
дромні міграції відбуваються навесні разом з паводковими водами на відстань
8–10,5 км за 3–5 днів. Анадромні міграції тривають набагато довше, і на вихідні
місця жаби повертаються лише у середині літа (початок нересту в середині січня
— кінці лютого). Причина цих міграцій пов’язана з прив’язаністю R. temporaria до
вихідної водойми. Так, вюрмське потепління відтіснило їх у гори, а брак тут підхо-
жих для нересту місць став причиною щорічних нерестових міграцій.

З другого боку, більша частина (61%) повторно спійманих мічених жаб у північ-
но-східній Чехії була піймана в межах 20 м від того місця, де їх випускали.

Для трав’яних жаб характерна присмерково-нічна активність. Удень вони хо-
ваються у порожнинах під камінням, пнями, у листовій підстилці. При активному
полюванні та температурі приземного шару повітря 11–21°С, температура тіла
тварини на 1–2,5°С вища.

Сезон активності завершується у жовтні–листопаді на рівнинах і в жовтні у го-
рах. Зимівля нестатевозрілих особин може відбуватися на суші в норах гризунів,
старих пнях, купах листя тощо. Дорослі особини зимують звичайно у незамерзлих
водоймах при рН 5,6–5,8.

У зимових агрегаціях R. temporaria може утворювати три різні типи скупчень.
Перший («щільний») характеризує скупчення нестатевозрілих жаб з довжиною
тіла 21,8–48,8 мм у незамерзлих струмках з температурою води 2,4–5,2°С. Другий
тип («розсіяний») властивий статевозрілим особинам у періодично замерзаючих
струмках (температура 0,3–1,7°С), де жаби роззосереджені по ділянці струмка за-
вдовжки близько 20 м. Третій тип («проміжний») є комбінованим і характери-
зується зимівлею у періодично замерзаючих джерельних ямах з температурою во-
ди 2,2–4,2°С та наявністю як статевозрілих, так і нестатевозрілих особин. Існують
дані про те, що скупчення трав’яних жаб у водоймах на зимівлі (температура во-
ди тут близько 4°С) можуть досягати декількох тисяч особин, а самі такі скупчен-
ня інколи мігрують на 100–120 м.

Серед прямих ворогів на стадії ікри та личинки слід вказати на звичайного та
гребінчастого тритонів, червоночереву джерелянку, озерних та ставкових жаб. У
Підмосков’ї одним з факторів, дія якого з початку 90-х років стала знижувати тут
чисельність трав’яних жаб, є золотий карась, що ним були заселені місцеві водой-
ми. Так, в умовах лабораторного експерименту менше десяти особин цього виду
середніх розмірів повністю виїдали личинок R. temporaria протягом 2–3 діб після
вилуплення. Після проходження метаморфозу їх поїдають також і інші риби (ро-
тан, окунь, щука, сом і ін.), звичайна гадюка і, особливо часто, звичайний вуж, ба-
гато видів птахів (крук, сіра ворона, сорока, сорокопуди і ін.) та ссавці (ласка, нор-
ка, лисиця, вовк і н.). Є дані про те, що основними ворогами цьоголітків є земле-
рийки.

Вид занесено до Додатку IІI «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охо-
роні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП)».
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Гостроморда або болотяна жаба
Rana arvalis Nilsson, 1842

Опис. Тварини середніх розмірів, довжина тіла статевозрілих особин 40–64 мм.
Дослідження морфологічних ознак тварин із Закарпаття показало, що довжина
тіла самців складає близько 52 мм, самиць — 53 мм. Внутрішній п’ятковий горб
високий. Голова загострена, на спині є дві поздовжні спинно-бокові складки, у за-
барвленні переважають коричнювато-світлі або оливково-бурі тони, позад голови
добре виявлена темна L-подібна пляма, черевний бік без плям. По боках голови
розташовані темні смуги, які доходять до основи передніх кінцівок (рис. 101).

Рис. 101. Гостроморда жаба Rana arvalis Nilsson, 1842 (зліва — самець, справа — самиця)

Існують експериментальні дані (які потребують, вірогідно, перевірки й під-
твердження), що ознаки крапчастості та плямистості є рецесивними по відно-
шенню до напівкрапчастості й напівплямистості.

Задні кінцівки розвинені добре і, якщо їх витягнути уздовж тіла (у напрямку
до голови), то скоковий (надступаковогомілковий) суглоб може доходити до очей
(представники номінативного підвиду), а в інших — дещо заходить за кінець мор-
ди (жаби довгоногого підвиду wolterstorffi). На задніх лапах часто є візерунок з де-
кількох поперечних плям-смуг, пальці тут з’єднані плавальною перетинкою. По-
зад очей розташована добре виявлена барабанна перетинка. Самці мають внутрі-
шні резонатори, в них розвинені шлюбні мозолі на перших пальцях передніх
кінцівок.

Статевий диморфізм у забарвленні особливо добре помітний в сезон нересту і
виявляється у тому, що для самців характерна поява загального блакитного тла.
Відомості про статевий диморфізм у розмірних показниках суперечливі. Так, во-
ни відсутні в гостромордих жаб із Закарпаття (Щербак, Щербань, 1980), але вияв-
лені при аналізі морфологічної мінливості представників цього виду в інших
регіонах України (Таращук, 1984).

Ареал обіймає простір від північно-західної Франції, Бельгії, Нідерландів, Ні-
меччини, Швеції та прилеглих районів Норвегії, Фінляндії на південь до Альп, Хор-
ватії, Словенії, частково Італії, північної Румунії та на схід до Якутії, Алтаю (Росія),
доходить до північного Китаю. Вид представлений трьома підвидами: R. arvalis
arvalis, R. а. wolterstorffi та R. а. altaicia (Боркин, 1998).
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В останньому зведенні про поширення європейських земноводних та плазунів
(Ishchenko, 1997) з двох підвидів наводиться лише один — R. а. wolterstorffi — і вка-
зано, що він трапляється у південно-східній Польщі, Австрії, Угорщині, Румунії,
Словенії, Хорватії та у Західній Україні (таксономічний статус гостромордих жаб
в інших частинах Європи не вказаний).

Разом з тим точка зору на підвид wolterstorffi не завжди була однозначною. Так,
детальне дослідження зовнішньоморфологічних характеристик гостромордих
жаб на значній частині їхнього ареалу, а також аналіз мінливості діагностичних
ознак обох підвидів в одному й тому самому місці, але в різні сезони активності,
дозволив свого часу заперечувати реальність таксономічного статусу R. a. wolter-
storffi (Stugren, 1966).

Ситуація ускладнюється ще й тим, що в окремих регіонах припускалася гібри-
дизація між цим та номінативним підвидом (Василенко, 2000) або навіть з іншим
видом — прудкою жабою R. dalmatina (Щербак, Щербань, 1980). Існує також дум-
ка про можливість схрещувань (Кузьмин, 1999) у природних умовах гостромордої
та трав’яної жаб.

Разом з тим усі ці твердження потребують найсуворішої перевірки у зв’язку з
відмінностями в будові каріотипів цих тварин (в першу чергу через різну кіль-
кість хромосом — 2n = 26 в R. temporaria і R. dalmatina проти 2n = 24 в R. arvalis).
Крім того, в експериментальній гібридизації, до якої було також долучено ще 14
інших видів бурих жаб Євразії (Kawamura et al., 1981), показано, що між усіма ви-
дами існують різні форми генетичної ізоляції.

У зв’язку з цим слід вказати на діагностичні ознаки, що дозволяють чітко роз-
різняти ці три види. Так, гостромордій жабі властиві загострені й добре помітні
вершини зубів, а прудкій — притуплені й слабо виявлені. У перших у мікрострук-
турі шлюбних мозолів характерні загострені конуси чорного кольору, у других —
притуплені, і їхній колір сірий, а в трав’яної — також загострені й чорного кольо-
ру, але з наявністю численних борозен. У R. dalmatina на відміну від двох інших
відсутні внутрішні приховані резонатори, а барабанна перетинка перевищує або
дорівнює розмірам ока.

Слід також підкреслити, що гостроморда жаба найбільш відрізняється від тра-
в’яної розмірами тіла, а від R. dalmatina — пропорціями.

Згідно більшості сучасних європейських досліджень цього виду, в Україні жи-
вуть номінативний підвид та R. а. wolterstorffi (довгонога або угорська жаба).

Як зазначалося раніше, виособлення R. arvalis від спільного стовбура, сформо-
ваного разом з іншим спорідненим видом (R. temporaria), відбулося на межі ран-
нього й пізнього пліоцену близько 3 млн. років тому, а наступне формування двох
підвидів (R. a. arvalis та R. a. wolterstorffi) здійснилося вже близько 1 млн. років то-
му в плейстоцені.

В Україні амфібії цього виду виявлені у ранньоголоценових покладах з Тер-
нопільської області, хоча є докази про наявність цих тварин у пліоцен-голоцені на
території теперішніх Черкаської та Херсонської областей (Ратников, 2002).

Поширення та мінливість. В Україні гостроморда жаба живе на її більшій ча-
стині (рис. 102) і прив’язана до лісової та почасти лісостепової зон; у степовий
регіон заходить лише долинами великих річок — до пониззя Дніпра (околиці Го-
лої Пристані), Південного Бугу (середня течія р. Чичиклія), є вона й у дельті Ду-
наю. У Криму відсутня. У Карпатах трапляється лише на рівнинах та в передгір’ї,
у гори ж може проникати річковими долинами, але звичайно не вище 1000 м.

У зведенні з батрахофауни Карпат R. a. wolterstorffi вказана для Закарпаття
(Щербак, Щербань, 1980). Однак наступне порівняння двох діагностичних показ-
ників, запропонованих автором опису цього підвиду (співвідношення L./T. і T./L.
t. ci.), показало поширення «довгоногих» жаб не лише у Закарпатті, але й у ряді
інших регіонів України, як, втім, і популяцій, що характеризуються проміжними
(у порівнянні з «коротконогими») значеннями. Така специфіка просторової мін-
ливості цих ознак (брак чітких географічних меж у поширенні кожного морфо-
логічного типу), не дозволила дійти остаточного таксономічного висновку. Не ви-
ключено, що та ж сама причина стала основою для твердження про перебування
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Рис. 102. Поширення гостромордої жаби в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного
музею ННПМ НАНУ)

Рис. 103. Біотоп гостромордої жаби (Київська обл., Сквирський р-н)

в одному й тому ж самому місці у Закарпатті (Долина нарцисів) різних «морфо-
логічних типів»: «arvalis», «dalmatina» та «гібридів». Після ідентифікації генетич-
ними методами була показана приналежність усіх їх до R. dalmatina (Межжерін та
ін., 1997).

Разом з тим ситуація, коли тварин з ознаками номінативного підвиду виявляли
в районах поширення підвиду wolterstorffi відзначалася раніше й на території Австрії.
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У північно-східній Україні, за останніми даними, трапляються R. a. wolterstorffi
та R. a. arvalis, однак вони прив’язані до різних місць перебування. Перші поши-
рені уздовж степових ділянок та в деструктивних біотопах (включно з сосновими
лісами) поблизу великих річок, тоді як другі проникають з Росії нативними
(одвічними, первинними) листяними лісами. У досліджуваному регіоні обидві
форми симпатричні (Kotserzhynska, 2005). Поки що невідомо, чи є між ними гене-
тичні відмінності, чи це екологічні раси, своєрідність яких базується на епігене-
тичному феномені.

Географічна (міжпопуляційна) мінливість морфологічних ознак у межах Ук-
раїни вивчена слабо. На Закарпатті відзначені деякі відмінності в розмірних по-
казниках самців та самиць (наприклад індекс L./T. в самців 1,80–2,12 і 1,82–2,14 в
самиць), однак вони не достовірні. Разом з тим популяціям цього виду з інших ча-
стин України властиві достовірні відмінності за цим показником і самці характе-
ризуються відносно довшими задніми кінцівками. Так, у самців цей індекс коли-
вається в межах 1,72–1,88, а в самиць 1,82–2,0. Самцям також властиві дещо більші
розміри тіла (45,18–53,99 мм самці та 45,18–52,62 мм самиці). У гостромордих жаб
з території України та з Литви цей індекс у представників обох статей коливається
в межах 1,71–2,21.

Спроби з’ясувати залежність деяких розмірів від факторів зовнішнього сере-
довища дозволили стверджувати, що темп (індекс) росту гомілки більший в умо-
вах теплого клімату.

Для представників цього виду справді характерний рідкісний випадок статево-
го диморфізму, при якому самці мають більшу довжину тіла порівняно з самиця-
ми. Такий характер статевого диморфізму відрізняється від іншого близького ви-
ду (трав’яної жаби) тим, що ці відмінності спостерігаються у всіх вікових групах
R. arvalis, а в R. temporaria розміри самиць починають перевищувати розміри сам-
ців лише після 3-річного віку.

Порівняння морфологічної диференціації R. arvalis з сусідньої Білорусі показа-
ло, що жаби з довшими ногами живуть у її підвищеній частині, а тварини з пів-
денних регіонів відрізняються ширшею мордою, зменшеними очима та барабан-
ною перетинкою.

З іншого боку, географічна мінливість індексу F./T. на ділянці між 50°–60° пн. ш.
і 57,5° та 67,5° сх. д. найскоріше відсутня (Топоркова, 1964). Разом з тим серед ста-
тевозрілих самців існує зростання в північному напрямку індексу довгоногості
при великій кількості локальних відхилень. Порівняння ознак черепа жаб цент-
ральної та північної частин ареалу (Росія, Іванівська та Архангельська обл. відпо-
відно) показало, що на півночі R. arvalis більші (Окулова, Комкова, 2001).

Слід зазначити, що специфіка личинкового розвитку може справляти
помітний вплив на фенообраз окремих генерацій. Так, підвищена щільність утри-
мання пуголовків приводить не лише до дрібніших розмірів цьоголітків, але ай до
суттєвих відмін (у порівнянні з контролем) за ознаками L./T. і F./T.

R. arvalis з Угорщини відрізняється від представників цього виду у Польщі та
Румунії довшими задніми кінцівками, хоча статистичний аналіз показав низький
відсоток правильної класифікації вибірок. Крім того, не зважаючи на те, що всі
вибірки з Польщі та Румунії віднесені до номінативного підвиду, а вибірки з Угор-
щини — до R. a. wolterstorffi, з’ясувалося, що використання індексів L./T. і T./L. t. ci.
усе ж ненадійне для ідентифікації цих підвидів.

В околицях Києва частота розподілу морфи «unicolor» (особини, позбавлені
візерунка) порівняно низька й приблизно така сама, як і в степовій частині півден-
ного Уралу і на півдні півострова Ямал (2,3–8,3%). Частота морфи «striata» (сере-
динна світла смуга) в околицях Києва складає 5,1–6,5%, що відповідає даним з до-
лини р. Ангара у Східному Сибіру. У Білорусі зона поширення жаб морфи «stria-
ta» обмежена прикордонним з Україною басейном річки Прип’ять.

Разом з тим, у північному напрямку частота трапляння морфи «striata» зни-
жується: 85% (51° пн. ш.) — 36% (57° пн. ш.) — 22% (67° пн. ш.). Судячи з останніх
досліджень (Ищенко, 1999), більша частота цієї морфи пов’язана з відкритими
біотопами. Серед проаналізованих у межах всього ареалу гостромордих жаб для
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42,4% характерним є фенотип М, hМ — 19,4%, B — 13,2%, P — 1,25%, S — 37%,
достовірні відміни в особливостях забарвлення між самцями й самицями вияв-
лені лише в 3 з 21 досліджених популяцій.

Не виключено, що якась частка в загальній мінливості зовнішньої морфології
пов’язана з декількома факторами. На урбанізованих ділянках у Росії відсоток
особин з депігментованою райдуженою в цьоголітків доволі високий (5,7%), що,
вірогідно, було наслідком близькоспоріднених схрещувань та мутацій. При цьому
є відміни між ювенільними самицями й самцями (серед самців істотно вищі). Ча-
стота відхилень у будові скелета серед самців також виразно більша, ніж серед са-
миць. Не виключено, що це явище пов’язане з загальною низькою мінливістю са-
миць та їхньою більшою онтогенетичною стабільністю. Крім того, у міському
районі збільшена частота морфи «striata». Цікаво, що в цієї морфи поріг подраз-
ливості нервової тканини істотно нижчий, ніж у інших морф.

Вивчення каріотипів бурих жаб України підтвердило 24-хромосомний дип-
лоїдний набір R. arvalis (2n = 24, NF = 48), на коротких плечах другої пари хромо-
сом іноді трапляються вторинні перетяжки.

Перетворення 26-хромосомного диплоїдного набору на 24-хромосомний від-
бувалося, найвірогідніше, двічі, при цьому перше зменшення кількості хромосом
(шляхом злиття 11-ї пари з12-ю або з 13-ю ) супроводжувало формування R. arva-
lis, а друге — решту 24-хромосомних таксонів групи бурих жаб (живуть за межа-
ми України).

Рівень гетерозиготності (Hexp) гостромордої жаби з Київської області складає
0,034, а генетичні дистанції між R. arvalis і R. temporaria досягають 0,260–0,294, між
R. arvalis і R. dalmatina — 0,699–0,703, між R. dalmatina і R. temporaria — 0,613–0,651
(Межжерін та ін., 1997). Разом з тим генетична дистанція між гостромордою
жабою з Люксембургу та трав’яною жабою з околиць С.-Петербурга істотно біль-
ша — 0,742. При цьому відмічено, що серед восьми 26-хромосомних видів (R. japо-
nica, R. tsushimensis, R. okinavana, R. longictus, R. temporaria, R. asiatica, R. amurensis, R. la-
touchii) генетична дистанція коливається в межах 0,294–2,913, а серед чотирьох 24-
хромосомних (R. ornativensis, R. chensinensis, R. dybowskii, R. arvalis) 0,260–1,018. Ге-
нетична ж дистанція між 26- і 24-хромосомними представниками була в межах
0,410–2,266.

Судячи з генетичних матеріалів та даних морфометричного аналізу (включно
з остеологією R. temporaria, R. dalmatina, R. iberica, R. camerani, R. macrocnemis, R.
holtzi, R. graeca, R. latastei), трав’яна жаба (разом з R. iberica) відділилася від предко-
вого стовбура у пізньому пліоцені (близько 2,6 млн років тому).

Прудка жаба (разом з R. graeca) сформувалася під час міндельського зледеніння
четвертинного періоду (близько 700 тис. років тому).

Ще одні матеріали з генетичної диференціації південної та північної попу-
ляційних груп гостромордої жаби (перші живуть на низині Панонія, другі займа-
ють решту ареалу), свідчили про те, що дистанція Нея між гостромордими жаба-
ми з низини Панонія і цими амфібіями з решти ареалу складає 0,062, що дозволяє
стверджувати, що останні зайняли свою ділянку ареалу відносно недавно.

Разом з тим, результати статистичного аналізу ознак зовнішньої морфології
носять суперечливий характер, і крім того, ізольована популяція з Речі (Reci, Ру-
мунія), яка генетично належить до жаб з Панонії, займає проміжне становище.

Місця пробування та чисельність. Гостроморда жаба майже скрізь пов’язана з
деревно-чагарниковими насадженнями, прилеглими до боліт, лук, галявин, лісо-
вих вирубок, полів тощо (рис. 103). Порівняно з трав’яною жабою R. arvalis харак-
теризується більшою синантропністю, нерідко трапляється на дачних ділянках, у
селищах, у приміській зоні, у парках, садах. Разом з тим цей вид при виборі місць
розмноження віддає перевагу природним, а не антропогенним водоймам.

Так, при порівнянні різних типів водойм, що їх обирали гостроморді жаби,
встановлено, що в калюжах, утворених на місцях роботи бульдозера, кладок R. arvalis
не було; у схожих водоймах, але більш раннього походження і з зарослим дном
(старі кар’єри) виявлено 4 кладки, а у природному — 18 кладок (околиці м. Сик-
тивкар, АР Комі, Росія).
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Дані з чисельності гостромордих жаб у різних регіонах України фрагментарні.
Судячи з наявних матеріалів із Закарпаття, гостроморді жаби віддають тут пе-
ревагу світлим і уникають хвойних лісів, чисельність цього виду складає від
7–11 ос./1000 м до 5–20 ос./100 м маршруту.

Слід підкреслити, що чисельність R. arvalis суттєво залежить як від типу біото-
пу, так і від сезону активності. Наприклад, навесні у долині Південного Бугу
щільність гостромордих жаб складає 85–97 ос./га у водоймах, прилеглих до полів,
67–76 ос./га у прилеглих до лісу, 53–60 ос./га в чагарникових ділянках, 21–24 ос./га
на лісових вирубках і 11–14 ос./га в лісах. Восени у цьому ж регіоні чисельність
цього виду в чагарниках досягає 18–22 ос./га, на лісових вирубках до 40–45 ос./га,
а у лісах 26–30 ос./га.

На дніпровських островах у районі Херсона на початку жовтня чисельність R. ar-
valis на 100 м маршруту складає 15–20 особин. У долині річки Орель (Дніпропет-
ровська обл.) їхня чисельність в сезон активності коливається у різних типах
біотопів від 0,3 до 6,1 ос./10 циліндро-діб, по закінченні сезону розмноження кіль-
кість гостромордих жаб як у заплавних лісових ділянках, так і на відкритій приза-
плавній луці досягає 5–10 ос./100 м маршруту. У звичайних біотопах цього ж регі-
ону (степове Придніпров’я) чисельність гостромордих жаб складає 19,0–53,0 ос./га,
хоча у деструктивних місцях перебування (рудно-вугільні відвальні техногенні
ландшафти) щільність знижена до критичного рівня 0,6–3,1 ос./га.

Щільність амфібій цього виду за межами української частини ареалу (Карелія,
Архангельська обл.) коливається від 4 ос./га, у заплаві р. Північна Двіна до 0,19–
0,20 ос./га у сосняках чи темнохвойних лісах. R. arvalis у вторинних сосново-бере-
зових лісах Печоро-Іличського заповідника (північна тайга європейського північ-
ного сходу Росії) трапляється на 1 км маршруту чисельністю від 0,4 до 1 ос. Дані об-
ліків залежать від сезону активності: при обліку 17 травня на маршруті 8 км зареє-
стровано 92 особини, а 1 червня — лише одна. На іншій ділянці цього регіону щіль-
ність у червні була 6 ос./100 м2, у серпні, після виходу цьоголітків — 15 ос./100 м2

(Ануфриев и др., 1996).
У більш східних популяціях (Приєнисейська тайга), чисельність гостромордих

жаб у лісах першої надзаплавної тераси складає 9, а на другій 2–3 ос./100 циліндро-
діб, хоча у більш південних тайгових ділянках вона може бути в 3–3,5 разу більше.
На південному сході Західного Сибіру її чисельність у низинних болотах досягає
597,5 ос./га, а на луках центральної заплави р. Об — 454,4 ос./га.

Особливості біології. Весняна поява чимало залежить від особливостей пого-
ди конкретного року, але зазвичай припадає на початок–середину березня. Най-
більш ранні зустрічі на Закарпатті зареєстровані вже при температурі повітря 5°С,
хоча ці показники для басейну річки Південний Буг вище, і перші жаби відзнача-
ються при температурі повітря 11,7°С, води — 11,6°С.

Парування починається відразу після весняного пробудження й появи на міс-
цях розмноження. Для нересту гостроморда жаба звичайно обирає лісові ставки й
калюжі. Свіжовідкладена ікра спочатку плаває у товщі води на глибині 15–20 см, а
потім спливає на поверхню. Кладка ікри в самиць з довжиною тіла близько 52 мм
складає приблизно 730 штук, при довжині тіла близько 73 мм — понад 2600. Для
тварин цього виду характерне групове відкладання ікри: звичайно в одній во-
доймі відкладають ікру десятки пар. Загальна тривалість нересту в одній водоймі
складає від 3 до 28 діб. Цей показник на урбанізованих та неурбанізованих тери-
торіях у різних ділянках ареалу відрізняється.

На південному сході Західного Сибіру в кладках на урбанізованих територіях
було близько 900 ікринок, на неурбанізованих близько — 1000 (Куранова, 2001), а
в Підмосков’ї (! — Є. П.) навпаки — відповідно 1682 і 1100 (Северцова и др., 2001).
У східній частині ареалу (Камське Передуралля) плодючість нижча й складає від
400 до 933 ікринок. У середній тайзі європейського Північного сходу Росії цей по-
казник для гостромордих жаб при довжині тіла 45–53 мм складає 654 ± 39 шт., а при
довжині 54–62 мм 906 ±80 шт.

Період ембріонального розвитку на Закарпатті залежить від температурного
режиму, та найчастіше становить два тижні, метаморфоз завершується приблизно
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за 3 місяці. В умовах центрально-південних областей України тривалість личинко-
вого розвитку становить близько 60 днів.

У дещо північніших ділянках ареалу в Тамбовській області період водного роз-
витку складає приблизно 90 днів.

Загальні розміри личинок після вилуплення 5–8 мм, перед проходженням ме-
таморфозу — 15–48 мм. До появи передніх кінцівок личинки гостромордої жаби
добре відрізняються від R. temporaria загостреним кінчиком хвоста, який у трав’я-
ної жаби заокруглений.

Розміри цьоголітків відразу після метаморфозу за даними вивчення цього ви-
ду в басейні Південного Бугу становлять 7,7–15,7 мм.

Особливо слід зазначити, що різні морфи (різні генотипи), наприклад «striata»
і «maculata», хоча й ростуть в однаковому темпі, характеризуються відмінами у
швидкості метаморфозу. Так, у різні роки в період з 1966 по 1971 р. чисельність
«maculata» на околицях Челябінська складала від 55,3 до 72,2% серед усіх цьо-
голітків, що вийшли на сушу, досягаючи свого максимуму в посушливий рік
(Ищенко, Щупак, 1974). Такі відмінності в чисельності можуть бути наслідком не
лише неоднакової швидкості росту личинок з різним генотипом, але й більш ран-
нім початком розмноження відповідних батьківських пар (генотип «maculata»).

Мінливість частоти трапляння різних морф вірогідно пов’язана з дією антро-
погенного фактору, у всякому разі його посилення приводить до різкого зростан-
ня чисельності смугастих особин.

Виживаність на антропогенних ділянках залежить від ступеня їх урбанізова-
ності. Так, на початкових та середніх етапах личинкового розвитку в зоні багато-
поверхової забудови зберігається близько 0,92% усієї кількості відкладених ікри-
нок (Єкатеринбург, Росія), в районі малоповерхової забудови — 11,9%, а в лісо-
парку — 24,2%.

Підрахунок відкладених ікринок і кількість личинок у кінці водної стадії в за-
брудненій водоймі в околицях мідеплавильного заводу та у двох водоймах на
відстані 6 і 15 км від джерела забруднення показав, що у першій водоймі зберег-
лося 11,4% личинок, у другій — 1,6% і в третій — 10%. Маса цьоголітків при ме-
таморфозі складала близько 400, 329 і 562 мг відповідно (специфіка такої залеж-
ності потребує спеціального вивчення).

Аналіз дії різних факторів показує, що на особливості біології цього виду (по-
чаток відкладання ікри, строки вилуплення пуголовків, метаморфоз тощо) істот-
ний вплив справляє не тільки температура, але й, що має особливу вагу, попередні
фенологічні явища, такі як температура лютого і березня, терміни танення снігу,
червневі коливання температури і т. ін.

Гостроморді жаби пов’язані з водоймами лише в період нересту. По його закін-
ченні за сховища на суші для них зазвичай правлять порожнини у старих пнях,
ґрунті, листовій підстилці.

Дані про добову активність обмежені. Так, на Закарпатті гостромордим жабам
властива висока активність у денні та присмеркові години (Щербак, Щербань,
1980). У центральній Україні амфібії цього виду в сезон нересту активні цілодобо-
во, а після його закінчення, за умов спекотної погоди — у вечірні години; в по-
хмурну погоду або ж восени активні ранком та увечері. Це саме підтверджується
відомостями про цих тварин у заплаві Дніпра (Київська, Дніпропетровська обл.).
У середній тайзі європейської частини Росії (басейн р. Вичегда) їхня найбільша ак-
тивність відзначається з 20.00–22.00 до 2.00–4.00 годин.

Гостромордим жабам властиві сезонні міграції. Так, мічення R. arvalis в околи-
цях Львова дозволило встановити існування зворотних міграцій, при яких ці зем-
новодні по закінченні розмноження полишають місця нересту та переміщуються
на місця постійного перебування влітку. Ці дані підтверджуються й схожими спо-
стереженнями в інших ділянках ареалу. Так, у західній частині Німеччини дорослі
тварини починають мігрувати на місця нересту ще восени й продовжують такі пе-
реміщення рано навесні. Після нересту вони покидали став і здійснювали зворот-
ну міграцію на літні місця перебування. При цьому нестатевозрілим особинам
(двохліткам) також властива весняна міграція на нерестові місця навесні і зворот-
на — на літні місця пробування.
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Вивчення активності у місцях постійного літнього пробування на півночі євро-
пейської частини Росії показало доволі широку мінливість у рухомості: частину
тварин реєстрували протягом 20 днів на ділянці всього 6 м2, хоча інші за день пе-
реміщувалися до 150 м.

Вибір місць для зимівлі мінливий. Так, у Передкарпатті (Львівська обл.) R. ar-
valis виявляли взимку на глибині 1,2 м у мулі незамерзаючої торф’яної ями, запов-
неної водою. У північній частині поширення цього виду (європейська частина
Росії), зимівля тварин відбувається на суші, а у найпівнічнішому краї ареалу— у
воді. Багаторічні дослідження специфіки розмноження у різних частинах ареалу
показали, що розміри тварин, що розмножуються вперше, складають 38–55 мм.
Строки досягнення статевої зрілості у різних ділянках ареалу відрізняються, але в
середньому відповідають 2–5 рокам, а тривалість життя коливається від 6 до 11
років. Вже зазначалося, що тривалість життя R. arvalis в Україні істотно нижча, ніж
у популяціях цього виду в інших частинах його ареалу, а відносна чисельність жаб
віком понад 5 років невелика. Частота трапляння особин старших вікових груп у
різних регіонах відрізняється, і найстаріші особини частіше трапляються у висо-
ких широтах (тундра) або в горах (Алтай), де тварини 8- чи 9-річного віку в попу-
ляціях звичайні. У цьому відношенні серед популяцій Білорусі, Південного Уралу,
Московського регіону R. arvalis особини старші 5 років являють рідкість.

До складу їжі личинок входять водорості, вищі рослини, детрит та істотно мен-
ше водних безхребетних. Дорослі гостроморді жаби відносяться до числа видів, у
складі живлення яких переважають наземні форми. За даними аналізу особливо-
стей живлення цього виду на Закарпатті у раціоні переважають жуки (до 66%),
плівкокрилі та двокрилі (до 16%), метелики (до 14%), простокрилі (до 10%) та до-
щові черви (до 18%) (Щербак, Щербань, 1980). Загалом можна сказати, що спеці-
алізація у живленні відсутня, і їхній раціон, найвірогідніше, віддзеркалює віднос-
ну чисельність та доступність різних груп безхребетних у біотопах, населених
амфібіями цього виду.

Специфіка живлення R. arvalis з іншими типово наземними видами безхвос-
тих амфібій почасти збігається, наприклад частка спільних ресурсів живлення з
землянкою складає 88%.

Личинок гостромордих жаб виявляли у живленні старших за віком пуголовків
трав’яних жаб. Після метаморфозу R. arvalis стає здобиччю багатьох видів риб
(окунь, щука тощо), птахів (крижень, сіра чапля, річкова чайка, сіра ворона, грак,
сорока і т. ін.), ссавців (кріт, видра, норки, сірий пацюк, кабан і т. ін.). Відзначені
неодноразові напади на них медичних п’явок (Hirudo medicinalis), які можуть при-
зводити до летального наслідку.

Серед основних факторів, що справляють помітний вплив на скорочення чи-
сельності та площі ареалу гостромордої жаби, слід передовсім вказати на руйну-
вання природних біотопів цього виду під впливом антропогенного фактору.

Вид занесено до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особ-
ливій охороні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП)».

Джерела інформації:
Ануфриев, Бобрецов, 1996; Банников и др., 1977; Бобылев, 1981, 1985; Божанский, 1977;

Боркин, 1998; Булахов, Константинова, 1975; Бурский и др.,1977; Василенко, 2000; Верши-
нин, 1985; Гатиятуллина, 1989; Гончаренко, 2002; Ищенко, 1978, 1999; Ищенко, Щупак, 1974;
Косова, 2001; Косова и др., 1992; Котенко, 1999; Котляревская, 1964; Кузьмин, 1999; Курано-
ва, 2001; Кушнирук, 1964; Лада, 1989; Лебединский, Пигеева, 2001; Леонтьева, Глазов, 1977;
Ляпков, 2005; Межжерін та ін., 1997; Окулова, Комкова, 2001; Окулова, Сивков, 2001; Песков
и др., 2004; Пикулик, 1977; Полушина и др., 1989; Пястолова, Вершинин, 1989; Ратников,
2002; Северцов и др., 2001; Северцова, 2001; Семенов, 1980; Таращук, 1984б, 1999; Татаринов,
1973; Топоркова, 1964; Хазиева и др.,1985; Шляхтин, 1985; Щербак, Щербань, 1980; Babik,
Rafinski, 2000; Babik et al., 2004; Green, Borkin, 1993; Hels, 1997; Hermann, 1986; Ishchenko,
1997; Kawamura et al., 1981; Kotserzhynska, 2005; Mensi et al., 1992; Merila, Sterner, 2002; Miura
et al., 1995; Nishioka et al.,1992; Rafinski, Babik, 2000; Stugren, 1966; Tiedelmann, 1979; Veith et
al., 2003; Vershinin, 2005.



145

Прудка жаба
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839

Опис. Забарвлення тіла схоже з іншими видами бурих жаб і характеризується
переважанням світло-коричневих чи буро-оливкових тонів, на межі голови й ту-
луба розвинена темна L-подібна пляма, є спинно-бокові складки. Починаючи від
ніздрів і далі з обох боків через область очей та барабанних перетинок простяга-
ються коричневі скроневі смуги. На задніх кінцівках зазвичай розвинені попе-
речні темні смуги. Черево однотонно-світле. Барабанна перетинка велика, величи-
ною приблизно відповідає розмірам ока. Резонатори у самців відсутні, вони від-
різняються від самок дещо стрункішим тілом, і в сезон нересту в них на перших
пальцях передніх кінцівок розвиваються шлюбні мозолі сіро-жовтого кольору
(рис. 104, 105). Задні кінцівки довгі й заходять скоковим (надступаковогомілко-
вим) суглобом за кінець морди. Ареал цього європейського виду охоплює простір

Рис. 105. Прудкі жаби Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 (зліва — самець, справа — самиця)

Рис. 104. Прудка жаба Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 (барабанна перетинка майже дорівнює
розміру ока)
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від північної Франції та півдня Швеції на захід до північного сходу Іспанії, на
півдні захоплює практично увесь Балканський та більшу частину Апеннінського
півостровів (немає на Сардинії та Сицилії), на сході ареал обмежений Карпатами,
Молдовою та сусідніми з нею західними районами України. Трапляється на край-
ньому північному заході Туреччини. Монотиповий вид.

Порівняння мінливості R. dalmatina з прилученням даних з остеології, зовніш-
ніх морфологічних ознак та результатів генетичного аналізу інших споріднених
видів показало, що вони утворюють спільну групу так званих «дрібних» бурих
жаб (разом з грецькою R. graeca та італійською R. latastei жабами). Представники
цих трьох таксонів відділилися від спільного середземноморського стовбура вже
після формування предків R. temporaria та R. iberica. Судячи з результатів дослід-
ження, у перше таке відділення була прилучена R. graeca, а вже згодом — R. latastei
та R. dalmatina.

Останні дослідження ДНК мітохондрій та ядра підтвердили висновок про те,
що прудка жаба — найперший сформований вид з групи бурих жаб (йдеться про
види фауни України), виділення якого сталося у ранньому пліоцені близько 3 млн.
років тому (Veith et al., 2003).

Поширення та мінливість. Вважалося, що в Україні R. dalmatina поширена ли-
ше на Закарпатті (рис. 106). Згодом, при вивченні сусідніх регіонів (Молдова), бу-
ло зроблено висновок, що амфібії цього виду тут відсутні. Однак дослідження фон-
дових колекцій Зоологічного музею ННПМ НАНУ показали, що це не так, і цей
вид присутній у фауні Молдови (Суворовський р-н, околиці. с. Олонешти, 15 червня

Закарпатська 

Iвано-Франківська 

Чернівецька 

Вiнницька

Одеська 
Молдова

Хмельницька

Львівська

Рис. 106. Поширення прудкої жаби в Україні (Писанец и др., 2005, з доповненнями)
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1947 г., К. Решетник, інв. № 3238). Більше того, польові спостереження В. Ремінного
у 2006 р. в суміжній з Молдовою Вінницькій обл. України (Ямпільський р-н, окол.
с. Михайлівка, вересень 2006 р.), показали перебування тут R. dalmatina (рис. 107).
Наступний цитологічний аналіз виявив наявність властивих цьому видові 26 хро-
мосом у диплоїдному наборі. В 2007 р. прудкі жаби також знайдені в околицях м.
Сторожинець (також підтверджено каріологічно) і Н. Смірновим біля м. Чернівці
(рис. 106).

Рис. 107. Гостроморда жаба R. arvalis (самець, Київська обл., Сквирський р-н, с. Таборів, зліва) та прудка
жаба R. dalmatina (Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Михайлівка, справа), здобуті у вересні 2006 р.

Сучасні дослідження зовнішньої морфології обмежені даними про популяції з
околиць Ужгорода. Показано, що розміри цьоголітків перед зимівлею складають в
середньому 27,6 мм, перед другою зимівлею — 36,1 мм і самиць і 40,4 мм в самців.
До третьої зимівлі самиці й самці характеризуються середніми розмірами тіла 49,8
і 44,4 мм відповідно, четвертої — 52,7 і 46,5 мм.

Приблизно такі самі розміри статевозрілих тварин з північної Греції — самців
45–65 мм, самиць 50–75 мм.

Прудкі жаби закарпатської популяції характеризуються переважанням напів-
плямистого фенотипу (hM, 55,6%), чисельність плямистої (М) морфи складає
40,4%, близько 4% не мають плям зовсім (U). Що ж до візерунка «крапчастість»,
то він відзначений лише в одної з 275 особин цієї вибірки, а напівкрапчастість —
в 6. Наявність дорсомедіальної смуги не відзначена.

Каріотип прудкої жаби з Закарпаття представлений 26-хромосомним набором
(2n = 26, NF = 52), на декількох метафазних пластинках виявлені вторинні перетя-
ги на короткому плечі третьої (другої ?) та довгому плечі п’ятої пари хромосом.
Є свідчення, що ядерцевий організатор, звичайно пов’язаний з вторинним пере-
тягом, у R. dalmatina локалізований на довгому плечі третьої пари хромосом.

Порівняння хромосомного набору цього виду з R. arvalis показало, що при
різній кількості хромосом у диплоїдному наборі порівняно з гостромордою жа-
бою (у R. arvalis 2n = 24), вторинний перетяг в обох видів локалізований на 2-й
парі хромосом. Крім того, слід вказати на те, що незважаючи на відмінності у цен-
тромерних індексах R. dalmatina та R. temporaria, відносна довжина хромосом в
обох видів не відрізняється (за матеріалами з території колишньої Югославії).

Дистанція Нея між R. dalmatina та R. arvalis коливається в межах 0,699–0,703, а
порівняно з R. temporaria — від 0,613 до 0,651 (Межжерін та ін., 1997). Данні інших
досліджень відрізняються: дистанція Нея між R. dalmatina та R. arvalis складає
0,439–0,500, цей показник з трав’яною жабою — 0,274–0,276 (Green, Borkin, 1993).
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Місця пробування та чисельність. У виборі біотопів прудка жаба віддає пере-
вагу розрідженим широколистяним лісам, включно з заплавними острівними ду-
бовими масивами, галявинами, вирубками (рис. 108). Хвойних лісонасаджень та
окультурених ландшафтів (пасовища, поля тощо) зазвичай уникає.

R. dalmatina — відносно нечисленний вид і в період нересту його чисельність у
водоймах складає 3–8 ос. на 100 м берегової лінії. По закінченні сезону розмно-
ження (червень–липень), вони полишають водойми і їхня чисельність на 100 м
маршруту складає близько 0,3–2 ос.

Особливості біології. Весняна поява R. dalmatina на Закарпатті звичайно при-
падає на початок–середину березня й залежить від особливостей весняних темпе-
ратур та висоти місцевості (у передгір’ях — наприкінці березня). У цей період їх
відзначають на нерестилищах в околицях Ужгорода при температурі води 10°С.
Нижня межа температури води, при якій реєстрували шлюбні крики R. dalmatina
в північній Греції складає 4°С, верхня — близько 13°С. Кричать жаби як під водою,
так і на поверхні. Існують два типи криків: для першого характерно в середньому
32,24 пульсів на крик, для другого — лише 11,25. При підвищенні температури
тривалість криків обох типів зменшується, що досягається зменшенням трива-
лості пульсів, інтервалів між ними, а відтак і всього періоду. Але, з другого боку,
кількість пульсів на крик не пов’язане з температурою.

Парування та відкладання ікри після виходу з зимівлі припадає на кінець бе-
резня — початок квітня. Великих скупчень на нерестилищах, на відміну від інших
видів бурих жаб, R. dalmatina не утворює і у водоймах перебуває недовго. Чисель-
ність ікри у кладці, очевидно, невелика, у всякому разі при розтині двох самиць (L.
47,5 мм і 48,0 мм), в їхніх яєчниках відповідно виявлено 847 і 921 ікринок, хоча є
відомості, що число відкладуваних прудкою жабою яєць досягає 1400 (Банников
и др., 1977).

У південних регіонах (північна Греція), самці прудких жаб покидають свої зи-
мові сховища у кінці січня — першій половині лютого та мігрують на місця нере-
сту. За день-два там з’являються самиці, парування та відкладання ікри звичайно
відбувається того ж дня, щойно самиця з’являється на нерестилищі; репродуктив-
ний період триває 35–55 днів.

Діаметр ікринок досягає 3 мм, а разом з оболонками близько 10 мм. Ікру від-
кладають окремими грудочками на підводні рослини; ікра на відміну від ікри
трав’яних жаб не спливає на поверхню.

За даними лабораторних досліджень вихід личинок при температурі води 16°С
відбувається на 10-й день (довжина тіла 12–15 мм); загальний період перед почат-
ком метаморфозу складає 55 днів, а довжина пуголовків коливається в межах
52–57 мм (Щербак, Щербань, 1980).

Рис. 108. Біотоп прудкої жаби (Закарпатська обл., Ужгородський р-н)
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На відміну від усіх інших видів жаб фауни України личинки R. dalmatina посе-
редині верхньої щелепи мають круглий чорний горбок. У їхньому забарвленні
зверху переважають світло-коричневі тони, червонувато-сітчастий візерунок із
золотистими вкрапленнями на боках та знизу. Розміри пуголовків перед метамор-
фозом до 60 мм, при цьому хвіст перевищує розміри тулуба в 2–2,5 рази.

Відхід на зимівлю звичайно відбувається з падінням температури до 10–15°С і
найчастіше припадає на жовтень, а у передгірських районах, можливо, дещо рані-
ше. Зимують як у водоймах, так і на суші. Максимальна тривалість життя тварин
обох статей не менше 7 років (тривалість активного періоду складає 36–40 міся-
ців), а відмін у віковій структурі між самцями та самицями немає.

Характер добової активності залежить від сезону року. Так, під час нересту ці
амфібії активні цілодобово, а після його закінчення — у першу половину дня (при
підвищеній до 75% і більше вологості — цілий день) і в присмерку. Найбільша ру-
хомість відзначена при температурах повітря 21–24°С. Дорослі амфібії живляться
здебільшого наземними групами безхребетних, серед яких провідне місце посіда-
ють жуки (туруни, свинки та попики) і в меншій кількості двокрилі, перетинчас-
токрилі та щипавки.

Вид занесено до Червоної книги України (категорія «зникаючі види»), а також
до Додатку II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середови-
ща існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особливій охороні») та до
«Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП)».

Джерела інформації:
Банников и др.,1977; Ищенко, 1999; Межжерін та ін.,1997; Песков и др., 2004; Песков, Ре-

минный, 2005; Писанец и др., 2005; Ремінний, 2007; Щербак, Щербань, 1980; Borkin et al.,
1997; Green, Borkin, 1993; Mensi et al.,1992; Schneider et al.,1988; Spasic-Boskovic et al., 1997;
Veith et al., 2003.

Рід Зелена (водяна) жаба — Pelophylax Fitzinger, 1843
Зелені (водяні) жаби поширені у Західній Європі, Північній Африці, Передній

Азії, Середньому Сході, на більшій частині Центральної та Східної Азії (до пів-
нічно-західного Китаю) включно з північчю Ірану, Афганістану та почасти Ара-
війським півостровом. Для багатьох представників цього комплексу характерне
переважання у забарвленні тіла зелених тонів та істотна (виявлена більшою мірою
у порівнянні з бурими жабами) прив’язаність до водойм. Враховуючи ту обстави-
ну, що жабам цієї групи властиві риси, які не в усьому вписуються у рамки понять
класичної біології і не завжди можуть бути відомі широкому колу зоологів, її ха-
рактеристика потребує деякої деталізації.

Одні з перших детальних відомостей про зелених жаб України пов’язані з пра-
цею С. Каменського (1895), який на основі аналізу літератури та колекцій Хар-
ківського університету уклав таблиці для визначення хребетних, і з зелених жаб
вказав на наявність у цьому регіоні «Rana esculenta L. Лягушка зеленая» (Камен-
ский, 1895: табл. V)*. Згодом, характеризуючи у 1907 р. батрахофауну Бессарабії,
О. О. Браунер відзначив для цього регіону R. esculenta, знайдену в північно-західній
частині Хотинського повіту (Клишківці) та «R. esculenta, L. var. ridibunda Pall. », яка,
за його словами, численна по всіх річках та водоймах Бессарабії, а також по Пруту
(Кагул), Дунаю (Рені) та Дністру. При цьому, порівнюючи фауни Румунії, Бесса-
рабії та Херсонської губернії, R. esculenta він наводить лише для Бессарабії, а R. escu-
lenta, L. var. ridibunda Pall. — для усіх трьох регіонів.

У визначнику плазунів та земноводних Російської імперії О. М. Нікольського,
що вийшов того ж року, для європейської частини Росії також вказуються ці два
таксони: R. esculenta з «типовою» формою та «Var. ridibunda Pall.» (Никольский,

* У цій частині нарису використовується номенклатура у відповідності з оригінальними досліджен-
нями, у яких ці таксони відносили до роду Rana; зараз водяних (зелених) жаб, у тому й їстівну жабу,
відносять до роду Pelophylax.
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1907: 153). Кілька років згодом з’являється праця К. Платонова (Платонов млад-
ший, 1926), в якій вказано на повсюдне поширення в Україні двох таксонів: жаби
їстівної або зеленої, R. esculenta L., та жаби озерної, R. esculenta var. ridibunda Pall.

Ще згодом С. Чернов (Чернов, 1935) переглянув понад 1000 екземплярів зеле-
них жаб з Харкова, і з них 22 особини за наявністю білих резонаторів самців та ви-
сокого п’яткового горбка відніс до «R. esculenta lessonae». Слід підкреслити, що се-
ред цих особин був 21 самець і лише одна самиця.

Почавши з середини 40-х років ХХ ст. чимало праць із вивчення безхвостих
амфібій СРСР присвячені проблемі діагностики таксонів та мінливості їхніх пред-
ставників. При цьому, враховуючи ту обставину, що найбільша частина інфор-
мації з цієї групи зберігалася у наукових установах у вигляді фіксованих екземп-
лярів (музеї, інститути), батрахологи часто вдавалися до використання даних з
морфологічних показників. Питання, що виникали при цьому, зазвичай були
пов’язані з тим, які з зовнішньоморфологічних ознак можуть бути узяті як для
діагностики, так і для розв’язання проблем систематики безхвостих амфібій.

Цей напрямок розроблявся П. В. Терентьєвим (1943, 1960, 1961, 1966 та інш.),
яким було вказано, що практична систематика цієї групи має оперувати відно-
шенням L. c./L., Sp. ip./Lt. p., T./F. (при цьому зазначається, що допустимо заміню-
вати ознаки скакових (надступаковогомілкових) зчленувань та L. t. ci. / D. h. (Те-
рентьев, 1943; тут і далі використовуються сучасні позначення ознак та їхні аб-
ревіатури —див. табл. 3).

Загалом можна відзначити, що батрахологи до 50–60-х років ХХ ст. додержува-
лися думки про поширення в Україні Rana ridibunda, R. esculenta esculenta і R. e.
lessonae (Терентьев, Чернов, 1949; Таращук, 1959 и др.).

На початку 1970-х років на основі аналізу мінливості зовнішньоморфо-
логічних ознак зелених жаб (і в першу чергу вивчення розподілу–частоти двох пар
індексів (D. p./L. t. ci., L. t. ci./A. t. ci.), а також результатів гібридизації обґрунтова-
но, що R. e. esculenta та R. e. lessonae є окремими видами. Більше того, дещо пізніше
було зроблено висновок про гібридне (зараз — гібридогенетичне, гібридогенне)
походження їстівної жаби (Berger, 1964, 1967, 1968, 1970).

Разом з тим при вивченні батрахофауни української частини Карпат, викона-
ному вже після відкриття специфічного походження цього останнього таксона,
зроблено висновок, що в цьому регіоні живуть R. ridibunda і R. lessonae; що ж до
їстівної жаби, то було вказано, що вона в силу своєї гібридності не може «вважа-
тися самостійним видом» (Щербак, Щербань, 1980: 153).

Однак точка зору про видову самостійність їстівної жаби починає переважати
з середини–кінця 1990-х років у спеціальних фауністичних та систематичних зве-
деннях (Borkin et al., 1986b; Plötner et al., 1994; Gunter, 1997; Боркин, 1998; Кузьмин,
1999; Pagano et al., 2001) та затверджується думка про те, що в Центральній та
Східній Європі комплекс зелених жаб складається з двох «звичайних» видів та од-
ного гібридогенетичного таксону. Останній не є лише результатом простого схре-
щування двох видів, оскільки підтримує своє існування за рахунок гібридизації з
одним з батьківських видів та незвичайного типу спадкування. Для нього харак-
терний специфічний процес утворення статевих клітин, в результаті якого в гаме-
тах звичайно зберігається набір генів (геном) лише одного з батьківських видів, а
геном другого — вибірково елімінується. Спершу припускалося, що ці амфібії мо-
жуть жити лише за наявності одного з батьківських видів, однак були виявлені
регіони, де трапляються популяції тільки з самих гібридогенетичних земновод-
них.

Аналіз цієї ситуації дав підстави вважати, що такі угруповання не відповідають
традиційній еволюційно-таксономічній категорії «вид», і для них було запропоно-
вано (Dubois, 1991, 1998) нове позначення — «клептон» (табл. 19). Слід підкресли-
ти, що ця категорія відбиває лише форму існування природних угруповань
амфібій і до зоологічної номенклатури стосунку не має, і їхні назви не регулюють-
ся Міжнародним кодексом зоологічної номенклатури (див., напр., Bogart, 2003).
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Вважається, що західно-палеарктичні водяні жаби, до яких відносять пред-
ставників роду Pelophylax, об’єднують групу не менш ніж з 14 (16?) видів (Plötner,
Obst, 2001).

Група, найвірогідніше, виникла та дивергувала на основні таксони у нижньому
олігоцен-голоцені, при цьому таксони lessonae та ridibundus сформувалися у плей-
стоцені, досягнувши у цей період екологічної ізоляції (Berger, 1969, 1970; Ратников,
2002). По закінченні зледеніння, під час просування на північ, жаби кожного так-
сона зайняли окремі місця пробування, a основою для феномену гібридизації став
брак генетичної ізоляції у першому поколінні (F1) та виняткова активність самців
ставкової жаби під час сезону розмноження.

У фауні України рід Pelophylax представлений такими видами: озерна жаба —
Pelophylax ridibundus, ставкова жаба — Pelophylax lessonae, їстівна жаба — Pelophylax
esculentus.

Джерела інформації:
Боркин, 1998; Браунер, 1907; Каменский, 1895; Кузьмин, 1999; Никольский, 1907; Плато-

нов (молодший), 1926; Ратников, 2002; Таращук, 1959; Терентьев, 1943, 1960, 1961, 1966; Те-
рентьев, Чернов, 1949; Чернов, 1935; Щербак, Щербань, 1980; Berger, 1964, 1967, 1968, 1969,
1970; Bogart, 2003; Borkin et al., 1986b; Dubois, 1991, 1998; Günther, 1997; Leviton et al., 1992;
Pagano et al., 2001; Plötner et al., 1994; Plötner, Obst, 2001.

Табл. 19. Принципові генетичні та репродуктивні відмінності еволюцій-
но-таксономічної категорії «вид» та «клептон» (за Dubois, 1998 із змінами)

Особливості
размноження та

спадкування

Вільне схрещування
Розмноження

Гаметогенез

Запліднення
Необхідність сперми
Статевий паразитизм
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є
є
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звичайно немає
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вання одного з батьківських

геномів)
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Озерна жаба
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Опис. Тварини середніх та великих розмірів, довжина тіла яких може досягати
понад 100 мм, у забарвленні спинної частини тулуба переважають різні відтінки
зеленого кольору (інколи до коричневого), черевний бік тіла звичайно світлий з
неясно виявленими невеликими сірими плямами, які часто створюють мозаїчно-
мармурове тло (у Криму виявлені популяції озерних жаб з білим забарвленням
черевного боку та браком плям).

Характерною особливістю візерунка є розвиток світлої спинної поздовжньої
смуги (яка може заходити на голову) та наявність округлих темних плям, розміри
яких коливаються від великих (досягаючи приблизно розмірів ока), до середніх та
дрібних (рис. 109). По боках морди в області очей може бути розташована темна
смужка, що інколи може переходити на тулуб (у пониззі Дніпра виявлені попу-
ляції з розвитком сіро-брунатної смуги в області барабанної перетинки, що нага-
дує таку в бурих жаб).

Рис. 109. Озерні жаби Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) різних кольорових морф

На верхній частині передніх (передрамено) та задніх (гомілка та заплесно-
плеснева частина) кінцівок як правило, розвинені темні поперечні смуги. Є спин-
но-бокові складки. Позад очей містяться добре виявлені барабанні перетинки.

Якщо стегна розташувати перпендикулярно серединній осі тіла, то надступа-
ковогомілкові (скакові) зчленування заходять одне за одне. Пальці на задніх кінців-
ках з’єднані плавальними перетинками, внутрішній п’ятковий горбок невисокий.

Cамці звичайно відрізняються від самиць розвитком на першому пальці пе-
редніх кінцівок темно-сірих шлюбних мозолів та наявністю в кутах рота темно-
сірих звукових резонаторів.

Поширення та мінливість. Озерна жаба живе на величезній території, що про-
стягається у широтному напрямку від Східної Франції до Казахстану. Встановлен-
ня точних меж видового ареалу доволі складне у зв’язку зі змінами думок про так-
сономічний статус окремих популяцій та популяційних груп і, крім того, у зв’язку
з сучасною інтродукцією цих амфібій у ряді регіонів. Тим не менше можна ствер-
джувати, що у Західній Європі в межах своєї ділянки ареалу цей вид на півночі до-
ходить до Балтійського узбережжя, у східній — до північної Латвії (околиці Риги,
інтродуценти), північного заходу Росії (околиці С.-Петербурга) та крайнього
півдня Фінляндії, Удмуртії, Башкирії (Уфа), і далі в Азії — до північно-східного
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Казахстану. На півдні — до північного Ірану, Афганістану, Пакистану, північно-
західного Китаю.

Ізольовані популяції відомі на заході Саудівської Аравії (Азир), Бахрейні, Аль
Хазі та в деяких інших регіонах Аравійського півострова (Leviton et al., 1992). На
крайньому заході за межами свого ареалу інтродуковані популяції виявлені в
Іспанії (Arano et al., 1991), на південному заході Франції (Pagano et al., 1991) та на
крайньому сході — в околицях Якутська (Кузьмин, 1999).

В окремих випадках дата першого випуску в природу та основні етапи розсе-
лення відомі. Так, у Східному Казахстані у 1961 та 1974–75 рр. Р. ridibundus випуще-
ні в Усть-Каменогорську (Березовиков и др., 2001), згодом виявлені в Алаколь-
ській котловині біля селища Уч-Арал (1967 г.), потім в околицях Семипалатинсь-
ка та Павлодара (80-і роки), ще згодом — у північно-західній частині Зайсанської
котловини (1998). На Середньому Уралі (Єкатеринбурзька обл.) озерна жаба інтро-
дукована у 1969 р. у Верхньотагільському водосховищі з Краснодарського краю
(Топоркова, 1985), а в 1980 р. — у Рефтинське водосховище з Одеської області
(Иванова и др., 2001). У центрі Горно-Алтайська виявлені у 1970 р. (озерних жаб
постачали до місцевого педінституту з Ошської обл., Киргизстан), а через 14 років
ці амфібії заселили більшість водойм в околицях міста.

Вид, як вже зазначалося, відомий тим, що бере участь в утворенні гібридоген-
них комплексів (на території України такий комплекс утворений озерною, ставко-
вою та їстівною жабами). У цій групі озерна жаба, схрещуючись з P. lessonae, фор-
мує окремий таксон P. esculentus, існування якого, як правило, підтримується шля-
хом гібридизації з одним з батьківських видів, хоча відомі популяції, представлені
одним гібридогенним таксоном. При цьому утворення статевих клітин в особин
гібридного таксона пов’язано з вибірковим збереженням генома лише озерної жа-
би (не-менделівське спадкування). Разом з тим останнім часом виявлені популя-
ції, специфіка спадкування в яких не відповідає цій схемі.

У європейській частині в озерної жаби підвидів не виділяють (Günther, 1997).
У викопному вигляді виявлена у нижньому плейстоцені–голоцені середньої

течії Дніпра (Ратников, 2002).
В Україні озерна жаба водиться практично по всій території у місцях, де є

прісні водойми (рис. 110). У виборі водойм віддає перевагу біотопам відкритих
просторів (рис. 111).

Враховуючи те, що антропогенні зміни торкаються практично більшої части-
ни території країни (включно із зведенням лісів), можна вважати, що Р. ridibundus
живе у всіх природних зонах України. Разом з тим у своєму поширенні у гірських
районах Закарпаття вона звичайно не піднімається вище 600 м і 1150 м — в Криму.

Озерна жаба, порівняно з іншими видами, найчастіше ставала об’єктом дослід-
жень зовнішньої морфології безхвостих амфібій. Одна з перших основоположних
праць у цьому плані належить П. В. Терентьєву (1943). Він показав, що в розвитку
кінцівок та деяких параметрів очей існує зв’язок зі статтю, а відносна довжина
задніх кінцівок, відношення L. o./L. c., Sp. ip./Lt. p., T./F. та L. t. ci./D. h. мало зале-
жать від віку.

Перші узагальнення оригінальних даних з мінливості зовнішньої морфології
озерних жаб України зроблені В. І. Таращуком (1959), М. М. Щербаком (1966),
М. М. Щербаком та М. І. Щербанем (1980). Так, деякі розмірні показники, без уточ-
нення точок збору наведені В. І. Таращуком (Таращук, 1959), який відзначає, що L.
озерних жаб з території України звичайно не перевищує 10–11 см, Lt. p. більше у
1,5 (і більше) разу від Sp. ip., L. tym.вкладається у L. o. 1,23–1,60 разу, F. / T. 0,87–1,01,
L. t. ci. / D. h. відповідає 2,0–4,5.

М. М. Щербак вказує, що за 13 стандартними розмірними показниками озерні
жаби Криму істотно відрізняються від тварин цього виду з Молдови (11 статис-
тично достовірних відмін). Крім того, наведені також результати порівняння
кримських Р. ridibundus з особинами з віддаленіших ділянок ареалу — Кавказу та
Киргизстану. І хоча зроблено формальний висновок про поширення у всіх трьох
регіонах номінативної форми, його обґрунтованість ускладнена тим, що жаби у
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східних ділянках ареалу могли належити, як стало відомо багато пізніше, до різних
таксонів. З другого боку, озерним жабам Криму властива, найбільш вірогідно, гео-
графічна мінливість. У всякому разі, судячи з останніх порівнянь передгірно-гір-
ських та степових популяцій, між ними існують достовірні відміни за L. o., D. n.-o.,
D. r.-n. та Sp. in.

ДонецькаДніпропетровська

Рівенська
Волинська

Миколаївська

Одеська

Херсонська

Запорізька

АР Крим

ЛуганськаХарківська

Сумська

Полтавська

Чернігівська

Черкаська

Київська

Житомирська

Хмельницька

Чернівецька

Івано-Франківська
Закарпатська

ТернопільськаЛьвівська

Вінницька
Кіровоградська

Рис. 110. Поширення озерної жаби в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного музею
ННПМ НАНУ)

Рис. 111. Біотоп озерної жаби (Херсонська обл., околиці м. Гола Пристань)
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За зовнішньоморфологічними показниками статистично достовірні відмінно-
сті між Р. ridibundus Прикарпаття та Закарпаття існують лише за довжиною стегна.
Дещо східнішим популяціям амфібій цього виду з Київської та Черкаської облас-
тей властива залежність від статі за індексами F. / T., D. p. / L. t. ci., T. / L. t. ci. та Ix
(Ix — мультиплікативний індекс, що розраховується як T2 � D. h. / L. t. ci.2 � L. c. s.;
Таращук, 1985). Цікаво, що Ix згідно з розрахунками склав тут не менше 32, що
істотно відрізняється від цього показника, вказаного його автором для цього ви-
ду раніше — не менше 45 (Таращук, 1985). Пропоноване пояснення (Некрасова и
др., 2001) різниці у розмірах цього показника географічною мінливістю ніяк не
можна вважати обґрунтованим у зв’язку з браком відомостей про точне поход-
ження матеріалу в праці С. В. Таращука (1985).

Особливу цікавість викликає відміна між календарним (визначається за шару-
ватістю кісткової тканини) та біологічним віком амфібій. У популяціях з цент-
ральної України представлені 3 розмірно-вікові групи: напівдорослі (самиці 66,1,
самці 66,8; тут і далі розміри в мм), дорослі-1 (самиці 81,8, самці 80,1) та дорослі-
2 (самиці 92,2, самці 83,5). Із збільшенням віку виявленість статевого диморфізму
посилюється, а деякі з ознак, що традиційно використовуються в таксономії зеле-
них жаб, у представників цих трьох вікових груп можуть достовірно відрізнятися.

Порівняння зовнішньоморфологічних ознак озерних жаб українських попу-
ляцій з аналогічними показниками представників цього виду із східних частин
ареалу і в тому числі з Центрально-Чорноземного р-ну (Росія), Удмуртської рес-
публіки (Росія), Татарстану (Росія), Вірменії та Киргистану вказує на відмінності,
пов’язані, скоріше за все, з географічною мінливістю.

У західних ділянках ареалу (Нідерланди, Польща, Румунія) порогові значення
індексу T./L. t. ci. (L. t. ci. = C. int.) Р. ridibundus досягають 8,5–9,5 (Pagano et al., 1995).

Аналіз особливостей виявлення візерунка та забарвлення цих амфібій у при-
родних популяціях поки що також не дає можливості виявити будь-які виразні
закономірності просторової мінливості цих ознак, хоча специфіка спадкування
деяких з них вже відома: наявність смуги контролюється домінантним алелем, а
брак — рецесивним станом гена (Berger et al., 1982).

Озерним жабам із Закарпатської, Одеської, Херсонської, Донецької областей та
з Криму властива відсутність статевих відмінностей у розвитку спинної смуги та
характері плямистості верхньої та нижньої частин тіла. Для 58,5% особин з цього
регіону характерний брак спинної смуги, а в 42,3% вона є (з них в 11,5% носить
переривчастий характер), у 77,7% розвинені великі (близько 6–8 мм в діаметрі)
темні спинні плями, у 56,2 і 76,9% плямисте черево та горло відповідно. Однак у
жаб з передгірно-гірської частини Криму плямистість черевного боку тіла відсут-
ня більш ніж у 96% особин, а з степової зони — у 64–65%, хоча відомо, що для
більшості озерних жаб характерний мармурово-плямистий візерунок черева.

Разом з тим в Одеській області у межах однієї вікової групи смугасті особини
частіше трапляються серед самців, ніж серед самиць (92,9 і 76,2% відповідно). При
цьому серед смугастих частіше трапляються особини з асиметрією плям, однак
відмін між самцями та самицями немає. У всіх чотирьох вибірках виявлена пози-
тивна кореляція (коеф. Спірмена, рівень значущості порядку 0,05) асиметрії плям
з наявністю смуги.

Згідно аналізу понад 400 особин з території України (точні місця зборів
невідомі), наявність спинної смуги також більш характерна для самців (56%), і са-
ме в них частіше розвинена плямистість на черевному боці тіла (20,5% проти
14,7%). У плямистості спинного боку статевий диморфізм не виявлений: ця озна-
ка властива 94% самців і 99% самиць.

Більшості Р. ridibundus (86,4%) з околиць Києва характерне зелене чи зелено-
брунатне забарвлення тла спинного боку тіла. Що ж до наявності світлої спинної
смуги, то частота її трапляння тут складає 80,4%. Смуга може мати пряму або
зиґзаґувату форму (у 52,7% і 27,7% відповідно). Майже всі Р. ridibundus (понад
95%) характеризуються пігментацією горла та черва та наявністю на передніх
кінцівках 3 і приблизно 10 смуг на задніх кінцівках.
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Привертають до себе увагу особливості мінливості цих ознак P. ridibundus за
межами України. Так, в озерних жаб (Краснодарський край, Росія та Абхазія) за-
барвлення черевного боку тіла корелює з віком. Серед дорослих тварин (довжина
тіла більше 61 мм) краснодарської популяції чисельність темнозабарвлених (на-
явність різних варіантів пігментації горла, черева та стегон) складає 40,6%, а серед
молодих довжина тіла менше 60 мм — лише 5,3%, тобто коефіцієнт кореляції r до-
сягає 0,75 (p<0,001). Разом з тим, у другій вибірці (ст. Ірклієвська) зв’язок забарв-
лення черевного боку тіла з віком відсутній. Особливо слід підкреслити сезонну
мінливість частоти трапляння цієї ознаки, що виявлялося в обох вибірках. Так, у
вибірці з околиць Краснодара навесні частота світлозабарвлених складає 44,1%,
темнозабарвлених 19,3% (в окол. ст. Ірклієвська 44,4 і 9,5% відповідно), восени у
першій вибірці світлозабарвлених 9,6% проти 38,1% темнозабарвлених (в окол.
ст. Ірклієвська 13,9 проти 23,4 % відповідно). Понадто, відзначена більша частота
трапляння смугастих жаб навесні (49,0%) порівняно з осінню (26,0%).

Цікавість викликає інформація про те, що в популяціях P. ridibundus у Ли-
пецькій області Росії тварини з плямистістю спинного боку не виявлені (Статке-
вич, 2001). Ще далі на північний схід (м. Єкатеринбург) серед цьоголітків частота
трапляння жаб без медіальної смуги складає 56,6%, а серед дорослих — відсутня
повністю .

На території Татарстану частота трапляння смугастих особин не залежить від
статі й коливається у межах 65–70%, але зі збільшенням розмірів особин цей по-
казник зменшується з 80 до 50% .

Далі на схід (Середній Урал, Свердловська обл.) в інтродукованій популяції
озерної жаби морфа striata (розвиток медіальної смуги) у 1976 р. складала 66%, а
в 1981 р. — 35,1%. Особливу цікавість викликає той факт, що за умов експеримен-
ту в цьоголітків, вирощених за підвищених температур, частота трапляння цієї
ознаки зростає з 15,9% до 29,8%.

У Волгоградській області чисельність особин з розвиненою спинною смугою
переважає над безсмугими. Так, частота трапляння в одній популяції смугастих
самців та самиць складає відповідно 74,9–71,1%, в іншій 68,2–71,4% (відмінності
за статтю не достовірні в обох вибірках). Частота тварин із забарвленим горлом та
черевом у першій популяції практично не відрізняється (57,4 і 57,0 самці й самиці
відповідно), у другій відміни складають близько 12% (самці — 75,9%, самиці —
64,3%).

Серед інших морфологічних особливостей цих тварин можна вказати на роз-
виток різного роду аномалій. Так, в індустріальних районах Дніпропетровської
області кількість тварин цього виду з різними відхиленнями в будові кінцівок ко-
ливається від 34,3% до 47,6% (у 1991–1994 рр. досліджено 3505 особин).

Порівняння мінливості середньої частоти асиметричного прояву на ознаку за-
лежно від висоти місцевості (використовували тварин лише з незабруднених во-
дойм) показало, що на висоті близько 1000 м цей показник коливається в межах
0,35–0,36, а на рівнині він дорівнює 0,47. У Р. ridibundus у зонах з різним ступенем
антропогенного навантаження (у міській смузі Казані та за її межами) середня ча-
стота асиметричного прояву на ознаку дорівнює 0,72–0,75 і 0,35 відповідно.

У Самарській області у місцях з послабленим антропогенним навантаженням
цей показник коливається в межах 0,50–0,51, а на забруднених ділянках 0,55–0,66.
Ще один показник ступеня забрудненості територій відбивається у частоті трап-
ляння клітин з порушеннями: у незабруднених ділянках в межах цієї області вона
складає 1,5–3,0%, а в забруднених — 5,33%. В Астраханській області у контрольній
(незабрудненій) ділянці середня частота асиметричного прояву на ознаку
дорівнює 0,49, а в зонах з підвищеним антропогенним впливом — від 0,60 до 0,67
(результати мікроядерного тесту: 1,15 та 1,68–3,00% відповідно).

Цікаво, що у Казахстані (Семипалатинська обл.), розміри тіла особин із забруд-
нених ставів перевищують такі в жаб з незабруднених водойм на 5%, а маса — на
12%, індекс L. c. / L. — на 12%. Морфологічні аномалії в цих амфібій на ділянках з
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різним антропогенним навантаженням у Казані відрізняються. У зоні з сильним
промисловим забрудненням частота особин з подвоєнням першого пальця на
задніх кінцівках коливається від 0 до 8,7%, а в зеленій зоні 0–3,3%, при цьому
відзначені також й інші відхилення.

Каріотип P. ridibundus на території України містить 26 хромосом (2n = 26, NF =
58) та дещо відрізняється від інших видів цієї групи особливостями морфології
хромосом (значення центромерного індексу); на обох хромосомах 9-ї пари ло-
калізовані вторинні перетяги.

Каріотип озерної жаби зі східної частини Німеччини також складається з 26
хромосом (2n = 26, NF = 58), але вторинні перетяги відзначені на 10-й парі хромо-
сом.

Хромосомні набори озерних жаб з території Кабардино-Балкарії (Нальчик),
Грузії (Поті) та України (Львів) відповідають каріотипам озерних жаб з інших ча-
стин ареалу (2n = 26, NF = 52), при цьому вторинні перетяги наявні на 11-й парі і,
крім того, існує тенденція інших хромосом також утворювати вторинні перетяги.
Вищевказані відмінності у вказівках про локалізацію вторинних перетягів на
різних парах хромосом (на 9-й, 10-й або 11-й) скоріше за все пов’язані з різними
методичними підходами дослідників до ідентифікації гомологів. Хромосомні на-
бори амфібій цього виду з території Московської області Росії принципово не
відрізняються від наведених вище даних.

Особливу цікавість викликає дослідження метафазних хромосом та хромосом
типу лампових щіток за допомогою С-забарвлення (Bucci et al., 1990). Озерні жа-
би відрізняються від інших членів групи виразно розрізнюваними темними гра-
нулами та флуоресцентним ефектом у районі центромерів. Специфічність також
виявляється в особливостях центромерів, кількості та локалізації гігантських пе-
тель, а також у частоті хіазм.

В одних і тих самих особин можуть бути відмінності в кількості хромосом.
Крім звичайного для цього виду диплоїдного набору 2n = 26 у клітинах кістково-
го мозку, в клітинах сім’яників нараховують 26, 39, 52 та 78 хромосом (Манило,
2005). Крім поліплоїдних клітин (близько 10%), також відмічаються близько 5%
клітин з анеуплоїдною кількістю хромосом (матеріали дослідження потребують
уточнення та їхньої інтерпретації).

Кількість ядерної ДНК в Р. ridibundus з Одеської області та Криму складає
14,2–14,6 пг; використання іншого методу для визначення цього показника в озер-
них жаб у східних областях (Харківська, Луганська та Донецька) показало, що
розмір генома досягає в середньому 16,12 пг, коливаючись у межах 15,74–16,35 пг.
В інших частинах ареалу (Росія) цей показник змінюється незначно.

Популяції озерної жаби право- та лівобережної України характеризуються ви-
соким рівнем їх гетерозиготності (Н = 0,05–0,087) при відносно невеликій гене-
тичній віддаленості одного від одного (DN = 0,151 і DN = 0,129 відповідно); при
цьому слід вказати, що рівень гетерозиготності їх дещо перевищує середній для
всіх амфібій (Не = 0,067) і коливається в межах H0 = 0,05–0,087.

Біоакустичний аналіз шлюбних криків зелених жаб з території колишньої
Югославії, вказує на видоспецифічність цього показника в представників усіх так-
сонів цієї групи (P. ridibundus, Р. lessonae, Р. esculentus). При порівнянні шлюбних
криків (тривалість, частота, кількість імпульсів) озерної жаби з представниками
інших таксонів цього комплексу (Франція) виявилося, що P. ridibundus відріз-
няється від двох останніх представників, які на дендрограмі показують більшу
близькість між собою, ніж с озерною жабою.

Вивчення мінливості цього показника в даних тварин на території Ізраїлю по-
казало його залежність від температури навколишнього середовища. Іншим фак-
тором, що впливає на специфіку цього показника, є розміри тварини. Для біль-
шості параметрів шлюбних криків P. ridibundus також властива залежність від
температури, за винятком впливу останньої на групові пульси (вони в середньому
складають 3,55; популяції з території колишньої Югославії).
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Місця пробування та чисельність. Спектр біотопів, що їх займає озерна жаба,
доволі широкий і включає місця, які обов’язково характеризуються наявністю
постійних прісних водойм: береги річок, озер, ставів, стариць, дренажні канави,
водойми-відстійники тощо. На півдні України (Присивашшя, північно-східна ча-
стина степового Криму та Керченського півострова) озерні жаби можуть займати
водойми з підвищеною твердістю та солоністю.

Загалом можна зазначити, що детальні дослідження динаміки чисельності
озерних жаб та факторів, що зумовлюють її мінливість у різних біотопах як на те-
риторії України, так і за її межами, обмежені. Наявні дані говорять про істотну
мінливість чисельності цих тварин у різних ділянках ареалу та в різних біотопах.

Так, на Закарпатті їхня чисельність складає 15–45 ос. на 100 м маршруту. При
розрахунку числа особин на одиницю площі цей показник досягає 1 ос. на 0,3–2 м2

водойми, при цьому на Прикарпатті щільність цього виду дещо менша й коли-
вається в межах 1 ос. на 7,5–40,0 м2.

На території Криму чисельність Р. ridibundus у різних ділянках коливається від
поодиноких особин на 1 км маршруту до декількох десятків або навіть сотень.

Кількість озерних жаб у Кривому Розі та його околицях (р. Інгул та р. Сакса-
гань) на 10 м2 берегу досягає 30–50 ос., у міських водоймах до 10–16, на каналі
Дніпро — Кривий Ріг до 50 ос. На одному кілометрі каналу Дніпро — Донбас на
початку 90-х років інкубувалося понад 82 млн ікринок. При цьому чисельність пу-
головків, що успішно завершили метаморфоз, складала близько 0,3 млн.

Із схожих даних, одержаних при вивченні цих амфібій за межами України, вар-
то згадати те, що в гирлі Ками (до створення Куйбишевського водосховища)
відзначалось по 5–6 озерних жаб (з них 1–2 самиці) на 2–4 м2 берегу, у Пестре-
чинському районі Татарстану — до 30 особин на 200 м2 нерестової водойми (Гара-
нин, 1983). Загалом на території Волзько-Камського краю Росії чисельність цих
амфібій коливалася в межах 0,1–28,0 ос. на 100 м берегової смуги, хоча безпосеред-
ньо на річках та ставках вона істотно більша й досягала 50,6–97,5 ос.

Судячи з оглядових матеріалів С. Кузьмина (1999), чисельність Р. ridibundus у
південних регіонах Росії складає близько 170–1410 ос./км берегової лінії, а в долині
Амудар’ї в Туркменистані приблизно 180–860 ос./км.

Доволі висока чисельність амфібій цього виду й у Верхньотагільському во-
досховищі Свердловської області (інтродуковані з Краснодарського краю) — до
1500 ос./км.

Особливості біології. Амфібії цього виду виходять с місць зимівлі залежно від
погодних умов весни кожного року, але найчастіше у березні–квітні. Понадто, у
теплі зими на півдні України (південний берег Криму) озерні жаби можуть бути
активними цілорічно. Це справедливо й для тих водойм у дещо північніших
ділянках ареалу, що пов’язані з теплими водами накопичувачів електростанцій,
скидним ділянками очисних споруд, артезіанськими свердловинами, що функці-
онують цілорічно, тощо. Парування починається незабаром після виходу з місць
зимівлі й зазвичай припадає на квітень (кінець березня у теплі роки), і сезон не-
ресту триває майже до кінця червня–липня.

Особливу цікавість викликають дані з двох інтродукованих популяцій на Се-
редньому Уралі (Свердловська обл.), у яких відзначалась різна тривалість строків
відкладання ікри. Так, в інтродукованій популяції Рефтинського водосховища (з
Одеської обл., Україна) відкладання ікри починається у травні й тривалість нере-
сту складала всього три тижні. Озерні жаби у Верхньотагільському водосховищі, узя-
ті з краснодарських популяцій півдня Росії характеризується, тривалістю нересту
з кінця квітня до середини липня (Иванова и др., 2001). При цьому частина личи-
нок не встигає завершити метаморфоз і зимує на личинковій стадії, що призво-
дить до мінливості розмірів цьоголітків однієї й тієї самої генерації від 16,7 до 50,0 мм.

Є вказівка про те, що ікра відкладається на глибині не менше 0,4–1,5 м (тверд-
ження потребує перевірки).
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В озерних жаб кримських популяцій кількість ікринок в одній кладці коли-
вається в межах 5–10 тис. У Придніпров’ї (Дніпропетровська обл.) середня абсо-
лютна плодючість Р. ridibundus складає близько 5400 (850–12400) ікринок, а
відносна 106 (40–280) ікринок на 1 г маси тіла самиці.

Кількість ікринок в одній кладці залежить від розмірів самиці (за даними з по-
пуляцій Краснодарського краю). Так, самиці з розмірами тіла в межах 50,1–60 мм
характеризуються величиною кладки в 1,1–4,2 тис. ікринок; 60,1–70,0 мм — від 3,0
до 5,3 тис.; 70,1–80,0 мм — від 3,0 до 5,8 тис.; 80,1–90 мм — від 4,1 до 8,8 тис.;
90,1–100,0 мм — від 7,1 до 16,4 тис. і понад 100 мм—от 4,9 до 9,6 тис. ікринок. Чи-
сельність личинок, що вийшли з ікринок з цих кладок, складає 40,0–68,8%, а
кількість тих, що пройшли метаморфоз 0,4–2,2% (по відношенню до кількості
відкладеної ікри). З 16 кладок озерних жаб з цього ж регіону, число ікринок від
однієї самиці приблизно 4240 штук, а вихід — близько 31,8%. Що ж до чисельності
личинок, що пройшли метаморфоз, то вона складає близько 20,8% (або 6,6% по
відношенню до кількості відкладеної ікри).

На території Українських Карпат загальні розміри личинок 6–8 мм при виході
з яйця, а перед метаморфозом (настає через 70–90 днів), близько 65 мм.

Пуголовки озерної жаби з цього регіону характеризуються величиною проміж-
ку між очима приблизно у 2 рази більшими, ніж дистанція між ніздрями. Аналь-
ний отвір розташований з правого боку, зябровий — зліва й скерований назад–
угору.

У східних частинах ареалу (Караганда, Казахстан) відзначено випадок масово-
го гігантизму личинок, які досягали загальних розмірів близько 150 мм; матеріали
схожого дослідження у західних ділянках ареалу (Латвія) показали, що такі личин-
ки можуть характеризуватися розвитком органів, властивих наземній стадії — ле-
генів та статевої системи (Лусис, Цауне, 1984; Aitbaeva et al., 1991).

Порівняння співвідношення статей серед дорослих озерних жаб у кримських
популяціях показало незначне переважання кількості самиць (59 проти 41%).
Інші дані, щодо статевої і вікової структури українських популяцій озерних жаб
практично відсутні. Докладніша інформація з цього питання існує щодо амфібій
цього виду в інших частинах ареалу. Так, серед самиць Р. ridibundus 6–9(10)-річно-
го віку, що розмножуються, з території Вірменії близько 20% досягають статевої
зрілості вже у 3 роки, а 80% починають розмноження після 3-ї (4-ї) зимівлі (самці
стають статевозрілими у віці 2–4 років).

Чисельність самців та самиць озерних жаб на території Волзько-Камського
краю (Росія) відразу після метаморфозу співвідноситься як 1 : 2, хоча є відомості,
що частка самиць збільшується у старших вікових групах (тобто зі збільшенням
розмірів особин) від 40 до 100% (Татарстан). У північніших ділянках ареалу (Ро-
сія, Івановська обл.), виявлено, що максимальний вік Р. ridibundus складає 7–11
(12) років, при цьому статевої зрілості жаби досягають в середньому в 4–5 років,
а середній вік самиць приблизно на 0,7–1,4 року перевищує вік самців.

Серед інтродукованих на Середньому Уралі (Свердловська обл.) озерних жаб
майже не трапляються тварини старші 6 років, більшу частину популяції (до 70%)
складають 3–4-річні особини.

Матеріали з добової активності в Україні обмежені твердженнями про цілодо-
бову активність Р. ridibundus у Карпатах протягом весни — початку літа (Никитен-
ко, 1959), а за іншими спостереженнями — переважанням активності вдень від 12
до 15 години та в присмерку від 20 до 21 години (Щербак, Щербань, 1980). На те-
риторії Криму озерні жаби рано навесні та восени активні тут протягом дня, а
влітку — цілодобово.

Амфібії цього виду досить добре переносять високі температури, і їх неодно-
разово відзначали за температур повітря й води близько 30–35°С і 25–28°С від-
повідно. Межі нижніх температур повітря близько 2,5–10°С, води — приблизно
8°С (дані для кримських популяцій; Щербак, 1966). В інших джерелах (Кузьмин,
1999) наведені інші показники без зазначення конкретного регіону (Центральна
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Азія?): верхні межі температури повітря до 35–40°С і води близько 30°С, нижні —
10–18°С повітря і 5–17°С води.

Тривалість личинкового розвитку складає близько 80–90 днів, але істотно зале-
жить від специфіки умов водойми, у якій відбувається розвиток і, передовсім, від
її температурного режиму. Наявність у колекціях (Зоологічний музей ННПМ
Національної академії наук України) серії личинок з весняними та пізньоосінніми
датами зборів (31 березня 1961 р., с. Зеленогір’я та 4 листопада 1961 р., околиці
Алушти) дає підстави твердити, що не всі пуголовки встигають пройти метамор-
фоз і вони зимують на цій стадії.

На зимівлю йдуть звичайно у жовтні–листопаді, й ці строки залежать від особ-
ливостей осені кожного року. Зимують у воді.

Пуголовки живляться детритом, водоростями, вищими рослинами та тварин-
ними об’єктами, при цьому різноманітність об’єктів з віком личинок
збільшується, але бентосні об’єкти все одно й надалі складають основу живлення.

Аналіз живлення дорослих жаб на Кримському півострові (Щербак, 1966) по-
казав, що найчастіше в їхньому раціоні трапляються личинки двокрилих, павуки,
туруни, мурашки, свинки, полукрильці тощо (відповідно 22,3, 21,4, 18,1, 13,6,
11,7%). Спектр живлення амфібій цього виду з території Закарпаття приблизно
схожий і тут відзначені мурашки (49,3%), личинки двокрилих та попиків (по
29%), турунів (20,3%), мершавиць (17,4%).

У раціоні неодноразово відзначалися й хребетні (мальки риб, ящірки, пташе-
нята біляводних птахів і т. ін.). У більшості випадків P. ridibundus полюють на бе-
регах водойм у межах 1 метра або трохи більше того від урізу води.

Вивчення живлення цих амфібій в інших частинах ареалу (дельта Волги) пока-
зало, що озерні жаби з середини червня припиняють покидати водойми, і осно-
вою їхнього живлення у цей період стають пуголовки свого виду, а згодом — цьо-
голітки (виявлені у 80% шлунків при аналізі спектра живлення 500 особин). З
інших кормів виявлені личинки та імаго бабок і великих водяних жуків (23%),
11% молюсків, 8% вовчків та 5% мальків риб. У деяких місцях (у вузькій зоні біля
шлюзу Ільменя), частка риби досягала 50% частоти трапляння від інших об’єктів
живлення, але після відкриття шлюзу й відходу мальків, останні зникають із спек-
тру живлення. Крім того, якісний склад об’єктів живлення залежить від багатства
окремих видів. Так, у місцях з високою чисельністю вовчків частота їх трапляння
складала 93%; у шлунках жаб, спійманих біля вуликів, бджоли зареєстровані май-
же з 100%-ю частотою; у місцях концентрації молоді сазана вони також відзначені
в 100% Р. ridibundus. Разом з тим важливо підкреслити, що за матеріалами цього
дослідження відносна чисельність вилучених амфібіями мальків риб (від загаль-
ного числа випущених рибгоспом), складала всього близько 0,06–0,08% (за дани-
ми аналізу шлунків 1400 особин).

Серед прямих ворогів дорослих озерних жаб відзначені чимало видів білявод-
них рептилій, птахів та ссавців. Понадто, ці земноводні можуть складати основну
частину живлення окремих видів хребетних — вужів (Natrix natrix, N. tesselata),
гомілкових птахів (Ciconiiformes), норки (Mustela) та деяких інших. Незважаючи
на те, що Р. ridibundus є чи не найлабільнішим видом серед амфібій вітчизняної
фауни, поміж основних факторів, що справляють вплив на чисельність попу-
ляцій, слід вказати усе ж на антропогенний прес. Одним з прикладів може слугу-
вати випадок прориву греблі, що огороджувала скидання вод Рижовського цукро-
вого заводу в р. Синюху (притока р. Південний Буг) у 1985 р. Обсяг скидних вод
склав близько 7000 м3 і при цьому температура води підвищилася до 42°С, а
показник рН досяг рівня 7. Чисельність озерних жаб після цього знизилася до
1–2 ос./100 м берегової лінії (проти 69–128 до скидання вод).

Вид занесено до Додатку IІI «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охо-
роні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП)».
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Ставкова жаба
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882 «1881»)

Опис. Жаба невеликих та середніх розмірів (порівняно з іншими видами зеле-
них жаб України), довжина її тулубу рідко перевищує 80 мм. Спинний бік тіла зви-
чайно яскраво-зеленого, зеленого або брунатного кольору, часто розвинена поз-
довжня спинна смуга та плямистість, черевний бік однотонно білого забарвлення.
Трапляються особини без спинного візерунка та з дрібними плямами в області
горла або передньої частини черева. Барабанні перетинки розвинені добре, на
нижній частині ступні є високий п’ятковий горбок, наявні плавальні перетинки.
Задні кінцівки відносно короткі і, якщо стегнові частини розташувати перпенди-
кулярно поздовжній осі тіла, то надступаковогомілкові (скакові) зчленування зви-
чайно не заходять одне за одне. По боках голови часто наявні смуги, що почина-
ються від кінчика морди проходять через область ніздрів, очей, а інколи й барабан-
них перетинок (рис. 112).

У самців на перших двох-трьох внутрішніх пальцях передніх кінцівок розви-
нені темно-брунатні шлюбні мозолі, а на обох боках голови є пара зовнішніх зву-
кових резонаторів білого кольору. В розмноження тулуб може бути з жовтуватим
відтінком.

Поширена від західної частини Франції до Поволжжя на сході (переходить на
лівий берег Волги). Північна межа у Західній Європі проходить через Голландію,
південну Швецію, далі через північний захід Росії (Ленінградська, Новгородська
обл.), Башкирію та Татарстан (Боркин, 1998). Інтродукована у південній Норвегії.
На основі історичних записів, музейних експонатів та сучасних зоогеографічних
досліджень робиться припущення, що Р. lessonae є аборигенним видом Великої
Британії. На півдні межа почасти збігається з лісовою (та лісостеповою) зоною і
обмежена північчю Італії, північними передгір’ями Альп та Балканами, північчю
Румунії, центрально-південними регіонами України.

Раніше вважалося, що ставкова жаба є підвидом їстівної жаби Р. esculentus (Р. es-
culentus lessonae), і остання трапляється в межах більшої частини України, а Р. escu-
lentus esculentus живе у пониззі Дунаю (Пащенко, 1955) та на Закарпатті (Таращук,
1959). Наступні дослідження, включно з експериментальними даними, як вже за-
значалося, підтвердили видову самостійність ставкової жаби, яка разом з озерною
жабою є одним з батьківських видів таксону гібридогенного походження Р. escu-
lentus, і всі вони входять до роду Pelophylax.

У зв’язку з цим чимало матеріалів з морфології та біології зелених жаб, опублі-
кованих раніше, потребують урахування цих обставин, оскільки викладені у них
відомості можуть стосуватися цього комплексу в цілому, тобто Р. ridibundus, Р. les-
sonae і Р. esculentus.
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За сучасними уявленнями Р. lessonae
вважається монотиповим видом. Її від-
ділення від спільного з озерною жабою
предка, судячи з даних імунологічного
дослідження, відбулося близько 12 млн.
років тому.

В Україні відома з нижнього плей-
стоцену-голоцену середньої течії р. Дні-
пра (Ратников, 2002).

Поширення та мінливість. Ставкова жаба водиться на більшій частині Ук-
раїни, поширення на півдні пов’язане з межею лісостепової зони (рис. 113). Пере-
бування цих амфібій у степовій частині України, зумовлено, найвірогідніше, на-
явністю інтразональних форм ландшафту (дельта Дунаю, гирло Дніпра). В межах
України висотний розподіл (Карпати) обмежений рівнем до 600 м, але в інших
ділянках ареалу ставкову жабу в Західній Європі інколи знаходили на висоті до
1550 м.

Матеріали з мінливості зовнішньоморфологічних ознак Р. lessonae в межах Ук-
раїни обмежені.

Порівняння 8 показників закарпатських та прикарпатських популяцій свід-
чить про найістотніши відміни лише за довжиною голови (18,4 і 19,8 мм) та вну-
трішнього п’яткового горбка (3,8 і 4,2 мм). Тваринам цього комплексу з Київської
та Черкаської областей властиве перекривання багатьох мірних ознак зовнішньої
морфології, відтак найбільша точність діагностики досягається з використанням
комплексу ознак.

Рис. 112. Ставкова жаба — Pelophylax lessonae (Ca-
merano, 1882 «1881») (А); співаючий самець став-
кової жаби (Б)

А

Б
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Рис. 113. Поширення ставкової жаби в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного музею
ННПМ НАНУ)

Рис. 114. Біотоп ставкової жаби (Київська обл., окол. м.Чорнобиль)
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За межами України найповніше зовнішньоморфологічні ознаки вивчені в Р. les-
sonae у Ленінградській області Росії (Боркин, Тихенко, 1979). Було з’ясовано, що са-
миці одного віку завжди більші від самців, і це особливо добре виявлено у групі
п’ятирічних тварин: 58,0 мм самці і 66,9 мм самиці. Статевий диморфізм також
відзначений за індексами F./T., L./T., D. p./L. t. ci., T./L. t. ci., L./L. t. ci. (самиці й самці
відповідно). На сході ареалу (Удмуртія, Росія) ці показники ставкової жаби відріз-
няються.

Особливу цікавість викликають докази того, що індекс T. / L. t. ci. зелених жаб
західних популяцій коливається залежно від географічного регіону, і його величи-
на в ставкових жаб з Нідерландів менше 6, в R. lessonae з Румунії, Польщі та Німеч-
чини — менше 7, з Франції — менше 8 (околиці Парижа) або менше 9,5 (північно-
східні популяції).

Мінливість зовнішніх ознак, що виявляється у розвитку різного роду анома-
лій, пов’язана з антропогенним чинником. Так, із 4 зон Казані (зона сильного про-
мислового забруднення, багатоповерхової забудови, малоповерхової забудови, зе-
лена зона), у жаб 2-ї зони (у 1-й зоні Р. lessonae була відсутня) виявлено подвоєння
першого пальця на задніх кінцівках (0–7,6%), у 3-й зоні — крім цієї аномалії
(5,2–6,0%) ще й розвиток додаткового пальця на задніх кінцівках (0–6,1%). У 4-й
зоні порушення були незначні й виявлялися у подвоєнні першого пальця на зад-
ніх кінцівках, хоча відзначений також і розвиток тут додаткового пальця. У 0,2%
жаб виявлена циклопія.

Дані з мінливості візерунка й забарвлення (загальне тло тіла, дорсальні плями,
спинна смуга, плями-смуги на кінцівках, пігментація черевного боку) ставкових
жаб центральної України вказують на певні відміни між Р. lessonae, Р. ridibundus та
Р. esculentus. Разом з тим кожна з використаних ознак характеризується слабкою
діагностичною цінністю, хоча їхня відмінна здатність збільшується при комплекс-
ному використанні. У всіх випадках доволі легко діагностувалися Р. lessonae та Р.
ridibundus.

Світла спинна смуга у ставкових жаб у Росії (Ленінградська обл., Луга) розви-
нена у понад половини особин. Однак її частота у різних вікових групах має тен-
денцію до зменшення від 71% у тварин, які щойно пройшли метаморфоз, до 55%
у п’ятирічних. Це ж саме відзначається і у мінливості частоти трапляння тварин зі
спинними плямами. В щойно відбулих метаморфоз частка особин без смуги та
плям складає 29%, після першої зимівлі вона спадає до 4%, а тоді збільшується
(14%, 32%, 24%, 45% на 2-й, 3-й, 4-й та 5-й рік відповідно). Проява однієї з діагно-
стичних ознак (брак плями на горлі та череві) у всіх вікових групах приблизно од-
накова, і жаби з такою ознакою складають у популяції 74–88%.

Диплоїдний набір ставкової жаби з України містить 26 двоплечих хромосом,
хромосоми 9-ї пари мають вторинні перетяги. Такі самі характеристики хромо-
сомного набору в Р. lessonae з Московської області Росії. Каріотип зелених жаб зі
Швеції та Німеччини не має принципових відмін. В останньому регіоні також
відзначена наявність вторинних перетягів, але на гомологах 10-ї пари.

Вимірювання кількості ядерної ДНК Р. lessonae з околиць Києва та з Мукачева
показало, що вона в них складає 14,1 ± 0,4 пг. Величина геному (умовні одиниці,
порівнювали з R. temporaria) в ставкових жаб на північній межі свого ареалу у
Східній Європі склала 1,27–1,31.

Вивчення мінливості (CV%) цього показника в Р. lessonae з чорнобильської зо-
ни України та Білорусі не виявило в них статистично значущого збільшення ко-
ефіцієнту варіації у порівнянні з контролем з Ленінградської області.

Вивчення шлюбних криків ставкових жаб (Німеччина, околиці Бонна) показа-
ло, що в сезон розмноження на їхню активність впливають температура, опади,
освітленість. Одним з лімітуючих факторів є температура води, нижня межа якої
складає 14°С. Самці ставкової жаби характеризуються чотирма типами криків —
шлюбного, двох видів територіального та крику звільнення (та двох варіантів
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проміжного). Збільшення температури води зменшує тривалість крику, інтервал
між ними та тривалість групових пульсів. Одним з інших провідних факторів
зміни цих параметрів є розміри самців — більші розміри пов’язані позитивною
залежністю зі зменшенням кількості пульсів у групі та різницею в частоті крику.

Основні параметри шлюбних криків жаб цього таксону з південніших регіонів
(колишня Югославія) практично не відрізняються при температурі 20°C, і їхня
структура представлена 29 груповими пульсами, що повторюються на рівні 24
герц.

Особливу цікавість викликають механізми, які визначають напрямок потоку
генів унаслідок вибору партнера при паруванні, у популяціях, представлених
різними таксонами. Експериментальним шляхом було встановлено, що понад
70% самиць Р. lessonae віддають перевагу шлюбним крикам самців свого виду
порівняно з криками самців їстівної жаби. Коли самицям ставкової та їстівної жаб
пропонували вибір з шлюбних криків самців Р. lessonae та Р. esculentus, то перевага
віддавалася першим. Якщо ж вибір здійснювався між хором з шлюбних криків з
трикратним переважанням самців ставкової чи самців їстівної жаб, то відмін не
спостерігалося.

Місця пробування та чисельність. У виборі біотопів ставкова жаба віддає пе-
ревагу слабопроточним або стоячим мілководним водоймам лісової та лісостепо-
вої зон на висотах до 600–1550 м (рис. 114), кислотність таких водойм коливається
в межах рН = 5,8–7,4.

Спеціальні дослідження чисельності цих амфібій у різних біотопах України
вкрай обмежені, за винятком, мабуть, карпатського регіону. Так, за матеріалами
1980-х років чисельність ставкових жаб на 100 м берегової лінії іригаційних ка-
налів чи рибоводних ставків у Закарпатській області складала 25–98 особин (Щер-
бак, Щербань, 1980). На Прикарпатті відзначається 1 особина на 5,6–100 м2 залеж-
но від специфіки біотопу.

Чисельність дорослих жаб цього виду у східних ділянках їхнього ареалу може
складати 1 особину на 3–8 м2, а цьоголітків у перші дні після метаморфозу — до
5–10 ос. на 1 м2.

У Київській області, в околицях селища Біличі, чисельність ставкових жаб
складала 68,4%, селища Новобіличі — 58,4%, селища Феофанія — 6,5% у мішаній
(були також присутні P. ridibundus та P. esculentus) популяції зелених жаб.

Особливості біології. Навесні з’являється у квітні залежно від весняних темпе-
ратур (регіону пробування), температура води при цьому має бути не нижче 8°С,
а ґрунту 1°С. Дослідження цього виду в Австрії (Tunner, 1994) виявило унікальний
випадок, коли післязимувальні міграції цього виду на місця нересту склали від-
стань у 15 км.

Нерест починається приблизно через 2–3 тижні після виходу з місць зимівлі, і
початок розмноження на Закарпатті припадає на другу половину квітня — тра-
вень; сезон нересту тут триває приблизно до середини червня. Під час нересту
самці здатні охороняти свої індивідуальні ділянки. Середня чисельність ікринок у
Р. lessonae на Закарпатті складає близько 2470 штук, а їхній діаметр 1,4–1,8 мм.

Вихід личинок з ікри відбувається через 4–12 днів, що певною мірою зумовле-
но температурою води. Це також визначає тривалість строку до метаморфозу,
який починається приблизно за 60 днів. Розміри цьоголітків відразу після мета-
морфозу близько 20 мм або дещо більше. Статева зрілість настає у віці 2–3 роки.

Дані щодо специфіки добової активності ставкових жаб України обмежені.
Спостереження, проведені в околицях Ужгорода у травні 1975 р., показали, що ак-
тивність тварин цього виду посилюється від вранішніх годин до післяобідньої по-
ри, потім знижується до 18-ї години і знову зростає до 20–22 години (Щербак,
Щербань, 1980). Інші автори також підтверджують, що ставковим жабам у сезон
нересту характерна двохфазна активність: з 12-ї до 16-ї години вдень та з 20-ї до
22-ї години увечері (Кузьмин, 1999; але див. Боркин, Тихенко, 1979).
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Матеріали з чисельного співвідношення статей у популяціях України свідчать
про переважання самців (65%, вибірка з 75 особин із Закарпаття).

У популяціях ставкової жаби за межами України (північ європейської частини
Росії) чисельність самців спочатку перевищує кількість самиць у 2,5 рази (після
першої зимівлі), а потім поступово спадає й до 5–6-річному віку співвідношення
статей приблизно вирівнюється. Самці стають статевозрілими вже після першої
зимівлі з досягненням розмірів тіла 43,3–49,7 мм, але все ж більша частина гене-
рації починає брати участь у розмноженні після 2-ї зимівлі; максимальний вік цих
тварин складає близько 6 років (у східніших ділянках ареалу у Волзько-Камському
заповіднику — 12 років). Тут же (Росія, Ленінградська обл., м. Луга) вікова струк-
тура характеризувалася переважанням жаб віком 1 рік (37,8%); чисельність Р. les-
sonae віком 2 років складала 13,4%, 3 років — 23,9%, 4 років— 18,2%, 5 років —
5,7% та 6 років — лише 1%. Таким чином, більша частина популяції представлена
тваринами віком 1–4 роки.

Середній вік статевозрілих самиць ставкових жаб з Івановської області Росії на
0,7–1 рік перевищує вік самців, а максимальний вік складає 7 років, при середніх
строках настання статевої зрілості 3–4 роки.

Чисельність цьоголітків у Волзько-Камському краї (Поволжжя, Росія) складає
понад 83% загальної чисельності популяції, але ці відміни, порівняно з раніш на-
веденими даними, можуть бути зумовлені різними методами обліку.

Личинки живляться в основному водоростями, а в складі живлення дорослих
переважають комахи, яким найчастіше властива денна активність. Судячи з
аналізу складу вмісту шлунків 25 особин із Закарпаття перевага віддається дво-
крилим (близько 20% трапляння), мурашкам та свинкам (по 16%), турунам та
їздцям (по 12%), а також іншим комахам: водоміркам, попикам, колорадським жу-
кам тощо.

В інших ділянках ареалу в складі їжі також наявні молюски, дощові черви, ра-
куваті. У порівнянні з озерною жабою, частка хребетних (передовсім риб), істот-
но нижча.

Загибель на водній стадії (личинки) часто пов’язана с пересиханням водойм.
Ставковими жабами живляться практично всі біляводні види рептилій, птахів та
ссавців, а для окремих видів хребетних — вужів (Natrix natrix, N. tesselata), гоміл-
кових птахів (Ciconiiformes), норок (Mustela) та деяких інших, вони можуть скла-
дати основну частину живлення.

Порівняно з іншим близьким видом водяних жаб (Р. ridibundus), ставкові жа-
би не такий лабільний вид і серед основних факторів, що впливають на чисель-
ність популяцій слід усе ж відмітити антропогенний прес. Раніше ставкові жаби
складали близько 65% серед земноводних, що їх заготовляли на медичну та учбо-
во-методичну мету, стан цього питання у нинішній час невідомий.

Вид занесено до Додатку IІI «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охо-
роні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП)».
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ранин, 1983; Замалетдинов, 2003; Кузьмин, 1999; Межжерин, Морозов-Леонов, 1993; Некра-
сова, 2002; Некрасова, Морозов-Леонов, 2001; Пащенко, 1955; Ратников, 2002; Розанов и др.,
1990; Сурядная, 2003;Таращук, 1959; Щербак, Щербань, 1980; Borisovskiy, Rosanov, 2003;
Buckley, 2003; Ebendal, 1979; Günther, 1997; Koref-Santibanez, 1979; Lazareva, 2003; Lode, 2001;
Mazin, Borkin, 1979; Orizaola, Lauria, 2005; Pagano, Joly, 1999; Radwan, Schneider, 1988; Roesli,
Reyer, 2000; Schneider, Joermann, 1988; Tunner, 1994; Uzzel, 1982.
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Їстівна жаба
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)

Опис. Жаби гібридогенного таксону, за своїм зовнішнім виглядом схожі з бать-
ківськими видами: Р. ridibundus та Р. lessonae. Це амфібії середніх розмірів, довжи-
на їхнього тулуба може досягати приблизно 90 мм. В забарвленні спинного боку
тіла звичайні зелені тони, хоча в частини особин у популяції можуть переважати
брунатні відтінки. Візерунок зазвичай представлений різними сполученнями
спинної смуги та плям, або ж їх відсутністю. Черевний бік, як правило, має незнач-
ну дрібну плямистість, що створює «мармурове» забарвлення черева та горла. Від
переднього краю морди часто простягається вузька темна смужка, що проходить
через ніздрі, очі й далі (часто в неясно виявленому вигляді) через барабанну пере-
тинку. На передніх та задніх кінцівках можуть бути темні поперечні плями-смуги
(рис. 115).

Рис. 115. Їстівна жаба — Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)

Задні кінцівки помірної довжини (коротші, ніж в озерної жаби, але довші, ніж
у ставкової) і якщо їх розташувати перпендикулярно поздовжній осі, то надступа-
ковогомілкові (скакові) зчленування звичайно дещо заходять одне за одне. П’ят-
ковий горбок дещо більший (вищий), ніж у Р. ridibundus, але дрібніший (нижчий),
ніж у Р. lessonae.

Для самців їстівної жаби, так само як і для більшості безхвостих земноводних,
характерний розвиток на перших пальцях передніх кінцівок темно-брунатних
шлюбних мозолів. Крім того, вони мають парні резонатори сірого (брудно-біло-
го) кольору. Походження третього таксону комплексу зелених, або водяних жаб, як
вже зазначалося, пов’язане з гібридизаційними процесами між двома батьків-
ськими видами: озерною та ставковою жабами. Очевидно, це зумовлює частковий
збіг контурів ареалу цього виду з ареалом ставкової жаби у європейській частині
її поширення, хоча на заході представники цієї групи досягають Іспанії, на півночі
захоплюють майже всю північну частину узбережжя Європи (інтродукована в
Англії), на сході доходять до середньої та верхньої течії Волги, на півдні — до
Австрії, північної Болгарії, в Україні — до пониззя Дніпра та дельти Дунаю.
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З’ясування таксономічного статусу їстівних жаб пов’язане з працями польсь-
кого зоолога Л. Бергера (Berger, 1964), яким були вивчені дані з гібридизації та
мінливості зовнішньоморфологічних ознак. Досліджувалися жаби, що їх тради-
ційно відносили на той час до різних підвидів одного й того ж самого виду: R. escu-
lentus esculentus та R. esculentus lessonae. Результатом праці став висновок, що ці так-
сони мають розглядатися як самостійні біологічні види. Згодом цей самий автор
вказав на гібридогенне походження їстівної жаби (Berger, 1968, 1970 та ін.). Як вже
зазначалося, подальший розвиток таксономічних досліджень амфібій сформував
думку про те, що озерна, ставкова та їстівна жаби входять до роду Pelophylax (Frost
et al., 2006). Незважаючи на те, що гібридогенний таксон звичайно підтримує своє
існування шляхом схрещування з одним з батьківських видів, популяції, що скла-
даються лише з представників P. esculentus (без озерної та ставкової жаб) відомі у
Данії, Швеції, Німеччині, Польщі, Нідерландах, Франції, Чехії, Словаччині, Росії
(Christiansen et al., 2005).

Виникнення гібридогенного таксону пов’язують, найбільш вірогідно, з остан-
нім (вюрмським) зледенінням, що дає можливість оцінити вік цих амфібій близь-
ко 10 тис. років (Vorburger, 2001с).

Поширення та мінливість. В Україні їстівна жаба Р. esculentus живе на більшій
частині території, проникаючи на південь у степову зону долинами великих річок
(рис. 116, 117).

Матеріали з мінливості зовнішньоморфологічних ознак P. esculentus в Україні
обмежені. На Закарпатті розміри постметаморфозних тварин 27,6–100 мм, а се-
редні величини більшості індексів в об’єднаній вибірці статевозрілих тварин (L =
49,03–86,98) коливаються у межах: F./T. = 1,0–1,1, L. c./Lt. c. = 1,1–1,3, L. c./L. o. =
3,9–5,3, L. o./L. tym. = 1,3–1,4, L. c./D. r.–o. = 2,8–3,2, Sp. ip. /D. r.–o. = 0,7–0,9, D. p./D.
r.–o. = 2,1–2,4, T./D. r.–o. = 7,3–8,5, L./T. = 2,1–2,3, L./F. + T. = 25,9–39,6. Ці показники
дещо відрізняються від ознак P. esculentus з Київської та Черкаської областей.

Порівняння окремих ознак P. esculentus закарпатських тварин з зеленими жаба-
ми зі східних ділянок за межами України (Удмуртія і Мордовія, Росія) показало,
що останні почасти відрізняються від особин з Закарпаття за ознаками F./T., L./T.,
T./L. t. ci. і D. p./L. t. ci. Особливо цікавою є мінливість діагностичного індексу D. p.
/ L. t. ci. у Р. lessonae, P. esculentus та P. ridibundus, який у цих амфібій в Удмуртії прак-
тично не перекривається — відповідно 1,6 (1,4–1,8), 2,0 (1,9–2,2) і 2,7 (2,3– 3,2) (у
дужках вказані межі мінливості). Хоча в зелених жаб у сусідньому з Україною цен-
трально-чорноземному регіоні Росії при відмінах середніх значень цієї ознаки
(1,7, 2,2 і 2,9), межі його мінливості перекриваються: 1,3–2,1, 1,6–2,7, 2,3–3,7 (P. les-
sonae, P. esculentus та P. ridibundus відповідно). Приблизно така сама картина відзна-
чаються й для жаб цих таксонів мордовських популяцій: самці — середні значен-
ня D. p./L. t. ci. 1,7, 2,2 і 2,6 (межі мінливості: 1,2–2,1, 1,8–2,5, 2,1–3,2), самиці — се-
редні значення 1,7, 2,3, 2,8 (межі мінливості: 1,3–2,0, 2,2–2,4, 2,1–3,2).

Вивчення мінливості зовнішньоморфологічних ознак представників цієї гру-
пи у Західній Європі потвердило, що для багатьох з них характерне часткове пере-
кривання з аналогічними показниками батьківських видів (P. ridibundus та P. lesso-
nae). Діагностичний індекс T./L. t. ci. у P. esculentus у Франції коливається у межах
8–9,5 або 9–10,4, у Німеччині 6,5–8,6, у Нідерландах 6–8,5, у Польщі 7–9, в Румунії
7–9,5.

Особливу цікавість викликає питання можливого впливу на морфологію гіб-
ридогенних жаб генетичного оточення (популяційної системи). Цей вплив визна-
чається тим, з ким з батьківських таксонів співіснує P. esculentus. З’ясувалося, що
виразної кореляції між морфометрією жаб P. esculentus та популяційними систе-
мами не існує. Однак P. esculentus одноманітніші за своїми характеристиками
порівняно з батьківськими видами, оскільки спадкований клонально геном не дає
рекомбінантів. Та це справедливо для однієї гібридної лінії, що ж до різних ліній
P. esculentus, то між ними є велика різноманітність.

Частота різного роду аномалій у зовнішній морфології у їстівних жаб, порівня-
но з батьківськими таксонами достовірно вища, понадто, в них було також за-
реєстровано два випадки гермафродитизму.
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Рис. 116. Поширення  їстівної жаби в Україні (за матеріалами фондових колекцій Зоологічного музею
ННПМ НАНУ та герпетологічної лабораторії НДІ біорізноманіття при Мелітопольському педунівер-
ситеті)

Рис. 117. Біотоп їстівної жаби (Одеська обл., пониззя р. Дністер)
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Вивчення особливостей забарвлення їстівних жаб українських популяцій
рідше приваблювало увагу батрахологів. Разом з тим є дані про те, що P. esculentus
з околиць Києва за кількістю смуг чи плям на кінцівках мають проміжне поло-
ження між батьківськими видами.

В описові каріотипу їстівної жаби з України показана його специфічність, яка
полягає в гетероморфності 12-ї пари хромосом, представленої мета- та субмета-
центриком (або, рідше, субмета- та субтелоцентриком). Ця особливість пов’язана
з гібридогенним походженням P. esculentus. Про це свідчить вивчення каріотипу
амфібій цього комплексу з Німеччини, у якому доведено наявність маркерних хро-
мосом в P. esculentus на основі порівняльної морфометрії хромосом усіх трьох так-
сонів, що дозволило показати метацентричний характер гомологів 12-ї пари Р. ridi-
bundus, субметацентричний у Р. lessonae та наявність у цій парі одного метацент-
рика та одного субметацентрика у P. esculentus.

Серед найцікавіших відкриттів, зроблених при вивченні каріотипів зелених
жаб слід відмітити знахідки особин з триплоїдним набором (3n = 36; варто ще раз
нагадати, що батьківські види у соматичних клітинах мають по 26 хромосом). При
цьому в P. esculentus спостерігалася значно нижча частота вторинних перетягів на
11-й (як і на деяких інших) парі гомологів порівняно з Р. ridibundus.

Вивчення каріотипів показало, що усі триплоїдні тварини мають два хромо-
сомні набори ставкової жаби (26 хромосом) і один озерної (13 хромосом). При
схрещуванні диплоїдної самиці Р. ridibundus та триплоїдного самця P. esculentus, а
також диплоїдної самиці та триплоїдного самця P. esculentus були одержані трип-
лоїдні самці P. esculentus. Ці результати показують, що триплоїдні самці цього так-
сона продукують сперматозоїди, що містять два геноми ставкової жаби. Та обста-
вина, що в обох комбінаціях були виключно самці, говорить про те, що в гаметах
Р. lessonae скоріш за все міститься фактор визначення чоловічої статі.

Цікавість викликає знахідка в околицях Риги тетраплоїдного самця P. esculen-
tus (4n=52). Однак уважний аналіз фотографії метафазної пластинки з 52 елемен-
тами показує, що в цьому випадку може йтися про те, що клітина зафіксована не
на стадії метафази, а скоріш за все, анафази. У всякому разі, було б бажано ще раз
вивчити це питання.

Одне з перших досліджень з використанням спеціального методу забарвлення
(С-забарвлення) хромосом показало виразну специфічність каріотипу P. esculentus
порівняно з батьківськими видами, яка полягала у наявності маркерних смуг на
коротких плечах 11-ї пари хромосом, чого немає в Р. ridibundus. Хромосомному на-
борові їстівної жаби властивий гетерозиготний стан — така смуга була лише на
одному з гомологів цієї пари.

Використання диференціального забарвлення свідчило про те, що в «гібрид-
ному» каріотипі усі хромосоми, що походять від озерної жаби, виразно відрізня-
ються темними ділянками (гранулами) або флуоресцентними плямами в районі
первинних перетягів (ці особливості не характерні для хромосом Р. lessonae).

Вивчення амфібій цієї групи в Чехії показало поліморфізм за довжиною 1-ї па-
ри хромосом приблизно в половини досліджених озерних та в половини їстівних
жаб. Цей факт дозволяє припустити, що причиною цього явища були події в мо-
мент утворення статевих клітин (мейоз) — або транслокація, або нерівний крос-
синговер у Р. ridibundus, що, таким чином, доводить інтрогресію на хромосомно-
му рівні.

Інший метод, не менш широко використовуваний у вивченні популяційно-
таксономічних відносин цієї групи, базується на визначенні розміру генома. Вміст
ядерної ДНК в еритроцитах Р. ridibundus на 16% перевищує Р. lessonae та на 8% —
P. esculentus (Боркин и др., 1987). Понадто, порівняння вмісту ДНК у соматичних
(еритроцити) та статевих (спермії) клітинах дозволило припустити виключення
(елімінацію) в гібридогенної P. esculentus батьківського набору хромосом Р. lesson-
ae, що веде до утворення гамет, які містять гени лише озерної жаби.

Спеціальні цитогенетичні методи показали, що в гібридів може відбуватися як
«недо-», так і «наделімінація» геномів. З урахуванням цього та передачі лише
одного генома від триплоїдних батьків (гаплоїдна сперма гібридних самців) було
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запропоновано іменувати неменделівський тип спадкування в гібридів «мерокло-
нальним» (від грецьк. me/roj — частина), а не гемі- чи напівклональним (від грецьк.
ºmi — половина), оскільки один геном від триплоїдного набору менше половини.

Згодом цим самим методом було виявлено спорадичне трапляння самців гіб-
ридогенного таксона, які можуть альтернативно передавати наступному поколін-
ню або геном Р. ridibundus, або геном Р. lessonae.

Раніше вважалося, що нежиттєздатність потомства від схрещування батьків-
ських особин P. еsculentus зумовлено накопиченням шкідливих мутацій. У зв’язку
з цим особливу цікавість викликають одні з останніх результатів вивчення цієї
групи в Швейцарії, якими були підтверджені попередні дані про те, що схрещу-
вання гібридогенних P. еsculentus усе ж може давати в своєму потомстві життєздат-
них Р. ridibundus., однак це справедливе для гібридогенних жаб однієї популяції.
Якщо ж у схрещуванні братимуть участь батьківські P. еsculentus, що походять від
батьків з різних регіонів (з різних геміклонів), тобто такі, що фактично мають
різні за походженням геноми озерних жаб (різними шкідливими мутаціями), то
останні не будуть виявлятися, даючи життєздатних Р. ridibundus.

Спершу повідомлялося, що висунуте теоретичне обґрунтування підтверджено
практичними результатами (Vorburger, 2001b), однак згодом доволі висока жит-
тєздатність потомства виявлена й при схрещуваннях P. еsculentus з однієї вибірки
(Vorburger, Reyer, 2003).

Нещодавно виявлені триплоїдні та тетраплоїдна особини з популяцій P. escu-
lentus Харківської, Луганської та Донецької областей. У численному відношення
поліплоїди складали 24%. При цьому одні триплоїди мали генотип з двох геномів
ставкової жаби та одного озерної (54,8%), інші — з двох геномів озерної та одно-
го ставкової (41,5%). У поширенні поліплоїди пов’язані з середньою течією р. Сі-
верський Донець.

Цікаво, що цей показник (кількість ядерної ДНК) у жаб гібридогенного таксо-
ну в радіоактивно забруднених після чорнобильської катастрофи регіонах на 4%
менший, ніж в особин з незабруднених районів. На відміну від P. esculentus, у тва-
рин батьківського виду, Р. lessonae, розмір генома не зменшується (порівнювалися
ділянки з рівнем радіації 15 g/год., 60 g/год. і 200 g/год.).

Особливості організації генома P. esculentus та специфіка популяційно-генети-
чних процесів у комплексі зелених жаб чимало залежить від того, з ким з батьків-
ських видів співіснує гібридогенна їстівна жаба. Сполучення таксонів зелених жаб,
що живуть в одному місці, дістало назву «популяційних систем». Вони познача-
ються початковими літерами назв таксонів: R — Р. ridibundus, L — Р. lessonae і E —
P. esculentus.

Так, українській та румунській частинам дельти Дунаю властивий комплекс
(популяційна система) R–E. У популяціях зелених жаб околиць Києва представле-
ні усі таксони (Р. ridibundus, Р. lessonae та P. esculentus), при цьому в одній з них від-
значено майже дво- чи трикратне переважання P. esculentus (61% проти 33 та 19%).
У Волинській області є популяції цієї групи, що складаються лише з озерних жаб
і такі, що характеризуються наявністю усіх трьох таксонів. У Закарпатській об-
ласті виявлена популяція їстівних жаб представлена лише самицями. Висунуто
припущення, що найвірогідніший спосіб розмноження P. esculentus може бути
пов’язаний з партеногенезом (Межжерин и др., 2005), що згодом не підтвердило-
ся. Тут слід зазначити, що в світі поки що взагалі немає однозначних доказів пар-
теногенезу серед амфібій.

У цілому можна зазначити, що існує 4 регіональні групи зелених жаб: 1) з по-
низзя Дунаю, 2) з рівнинного Закарпаття, 3) з більшої частини Правобережного
Лісостепу, Прикарпаття, Поділля та 4) з Середнього Подніпров’я. Для кожного з
цих регіонів характерні своя специфіка генетичної структури зелених жаб та ске-
рованість генних потоків, а також плоїдність Р. esculentus.

З досліджень зелених жаб цього комплексу за межами України найбільшу ціка-
вість викликають декілька. Так, виявлено, що на північному сході Польщі живуть
«чисті» Р. lessonae, «чисті» Р. esculentus та «мішані» Р. esculentus — Р. lessonae (L–E).
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Серед зелених жаб Латвії знайдена популяція P. esculentus, представлена прак-
тично самими самцями, — Е-система. У південніших регіонах (Угорщина) в за-
плавних ділянках Дунаю поширені 2 або 3 типи популяційних систем. Перша:
L–E–R та L–E (при цьому відзначається дуже низька чисельність самців P. esculen-
tus); друга: L–E у трьох варіантах (пробування самих самиць P. esculentus та Р. lesson-
ae; Р. lessonae співіснує з P. esculentus в однаковому співвідношенні; представлені в
основному P. esculentus, що живуть з декількома особинами Р. lessonae); третя: R–E
та L–E–R (Gubányi, 1991).

Серед зелених жаб Центральної Європи у двох основних типів популяційних
систем (L–E і R–E) трапляється декілька варіантів (табл. 20).

Табл. 20. Типи популяційних систем та їхні варіанти у Центральній Європі
Тип популяційної системи: L–E

L + 2nE самиці й самці 
L + 2nE самиці
L + 2nE та 3nE самиці й самці
L + 3nE самці

Тип популяційної системи: R–E
R + 2nE самці й самиці
R + 2nE самці
R + 2nE та 3nE самці й самиці
R + 3nE самці

Ці дані доповнені уточненнями про поширення в Європі 7 типів популяційних
систем (послідовність генотипів вказує на їхню відносну частоту): R + L + E; L + E
або E + L; E самиці; L + E самці; E + R; R + E самці; E (Plötner et al., 1994).

У системах «R + E самці» особини чоловічої статі гібридогенного таксону фор-
мують гамети з геномом ставкової жаби, хоча в системах «L + E» сперматозоїди P. es-
culentus містять геном Р. ridibundus.

Останні дослідження жаб цього комплексу на Балканах (Borkin et al., 2005) доз-
волили виявити тут дві популяції P. esculentus, що були представлені тільки сами-
цями.

Слід підкреслити, що генетичне оточення (тип популяційної системи) справ-
ляє певний вплив на мінливість P. esculentus. Однак, як вказувалось раніше, вираз-
ної кореляції між морфометрією жаб P. esculentus та популяційними системами не
існує. При цьому можна відзначити різну чисельність триплоїдних гібридогенних
особин у Центральній Європі: наприклад, в одній з проаналізованих популяцій
вони складали 47,5%, в іншій — 21,9%. Самі ж P. esculentus одноманітніші за
своїми характеристиками у порівнянні з батьківськими видами, більшість трип-
лоїдних самиць мали генотип LLR. Що ж до триплоїдних самців, то припускаєть-
ся, що у зв’язку зі своєю відносно більшою чисельністю (порівняно з диплоїдни-
ми самцями та триплоїдними самицями) вони частіше включаються у схрещу-
вання (Plötner et al., 1994).

У східних районах поширення зелених жаб (в основному територія Росії) по-
казано існування 4–7 різних типів популяційних систем. Викликає цікавість одне
з останніх припущень про те, що в популяціях, що розмножуються і які склада-
ються лише з P. еsculentus, поряд с гібридними дорослими особинами, щорічно ви-
никають і не-гібриди, але вони гинуть протягом личинкового розвитку (Сhris-
tiansen et al., 2005). Встановлено, що генотипи гібридних особин представлені
трьома варіантами: перший — двома геномами ставкової та одним озерної, дру-
гий — одним геномом ставкової та одним озерної, третій — одним геномом став-
кової та двома озерної. При цьому майже всі самиці диплоїдні, а самці — трип-
лоїдні. Більшість триплоїдів характеризувалася наявністю двох геномів ставкової
жаби та одного озерної.

Інтродукція Р. ridibundus у регіони з аборигенною Р. lessonae згодом, скоріш за
все, призводить до її витіснення за допомоги генетичного механізму. Цей ме-
ханізм являє собою витіснення аборигенних ставкових жаб внаслідок первинної
гібридизації озерної та ставкової жаб (потомство представлено їстівною жабою),
гібридогенезу, тобто схрещування P. еsculentus з Р. ridibundus (потомство представ-
лено озерною жабою) та продукування життєздатного потомства у схрещуваннях
P. еsculentus (Vorburger, Reyer, 2003).
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Спеціальний аналіз шлюбних криків зелених жаб трьох таксонів з колишньої
Югославії (з урахуванням температури порівнювали декілька параметрів: інтер-
вал між криками, його тривалість, кількість пульсів за секунду тощо) показав, що
їстівні жаби характеризуються проміжним станом цих параметрів порівняно з
батьківськими видами Р. ridibundus та Р. lessonae (Schneider, Joermann, 1988). З
іншого боку, основна частина параметрів шлюбних криків Р. еsculentus демонструє
в них наявність істотної частини модифікацій шлюбних криків Р. ridibundus (Lode,
2001). Самиці ставкової та їстівної жаб віддають перевагу шлюбним крикам
самців Р. lessonae (Roesli et al., 2000).

Місця пробування та чисельність. У виборі місць пробування їстівна жаба тя-
жіє до біотопів, типовіших для ставкової жаби — ставків, стариць річок, мілко-
водним каналам, невеликим озерам тощо(рис. 117). Водойм у суцільних лісонасад-
женнях або великих річок зазвичай уникає.

Матеріали з чисельності Р. esculentus перед з’ясуванням специфіки таксономіч-
них взаємовідносин у групі характеризували найчастіше озерну чи ставкову жабу,
або ж увесь комплекс у цілому. Однак навіть після детального розв’язання питань,
пов’язаних зі специфікою цієї групи, сучасна ідентифікація їстівної жаби при по-
льових дослідженнях, без їх відлову та лабораторного вивчення, додає певних
труднощів, і достовірність результатів візуальних обліків чисельності часто зале-
жить від кваліфікації дослідника та його досвіду роботи. У зв’язку з цим далі на-
водяться відомості про чисельність в основному за частотою трапляння Р. esculen-
tus у загальній вибірці зелених жаб після її вилучення з природи.

Так, в одній популяції цього комплексу у Київській області з 95 особин їстівні
жаби складають 8,4 і 10,5%, з 77 тварин іншої — 14,3 та 18,2%, з 46 амфібій тре-
тьої — 45,7 та 15,2% (відповідно F1 та F2).

У трьох вибірках цього комплексу (132 особини) з околиць Ужгорода (Закар-
патська обл.) у перших двох були особини виключно гібридогенного таксону, а у
третій з 7 тварин 1 також відносилась до Р. esculentus, а 6 — до Р. ridibundus.

Серед 46 зелених жаб з околиць Луцька (Волинська обл.), близько 24% були Р. escu-
lentus (решта була представлена озерною жабою; Межжерин, Морозов-Леонов, 1996).

В українській частині дельти Дунаю з 57 особин цього комплексу навесні 1992 р.
близько 45% складали їстівні жаби, восени 1994 р. з 33 жаб — 15%. В Угорщині у
R–E популяційній системі (R + 3nE — самці) з 111 особин 52 жаби належали до Р. escu-
lentus (50 триплоїдних самців, одна диплоїдна самиця та один диплоїдний самець;
решта 32 самці та 27 самиць — P. ridibundus).

У різних регіонах Росії у популяціях з Р. esculentus останні трапляються у них з
частотою 5% (Івановська обл.), 7% (Нижньогородська обл.), 8% (Удмуртська рес-
публіка) або ж (Центрально-Чорноземний регіон) 21% (Borkin et al., 2002). У Каза-
ні (Татарстан, Росія) з 1287 особин 389 були представлені їстівними жабами, реш-
та 618 та 280 — відповідно озерною та ставковою жабами (Замалетдинов, 2003).

Особливості біології. Точні відомості про початок сезону активності їстівних
жаб відсутні, однак вони навряд чи сильно відрізняються від цих строків у бать-
ківських видів. Найбільш вірогідно, вихід їх з місць зимівлі також зумовлений по-
годними умовами весни кожного року й припадає на кінець березня — квітень.
Дещо пізніше починається нерест, який зумовлений специфікою взаємостосунків
з батьківськими видами у цій групі та її популяційною структурою. Нерест три-
ває майже до кінця червня — липня.

При дворічному вивченні мішаної популяції з усіх трьох таксонів зелених жаб
у Швейцарії (Abt, Reyer, 1997), було встановлено, що формування шлюбних пар (та
відкладання ікри) супроводжувалося істотним відхиленням від випадкового. Так,
парування всередині батьківського виду Р. lessonae було частішим або таким са-
мим, як і в комбінаціях з участю жаб інших таксонів, ніж можна було сподіватися
виходячи з їхньої чисельних співвідношень.

В утворенні шлюбних пар часто відзначалися пари самців їстівних жаб з велики-
ми самицями Р. lessonae, пари ж між самицями та самцями Р. esculentus якщо й від-
значали, то вкрай рідко. Таким чином, існує припущення про те, що репродуктивна
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ізоляція у групі зелених жаб може почасти забезпечуватися за рахунок міжвидо-
вих відмінностей у розмірах тіла.

Відомості про характеристики ікри та личинок Р. esculentus у більшості праць,
що передували описові гібридогенного комплексу зелених жаб, також обмежені
складнощами в ідентифікації цього таксону і, скоріш за все, можуть стосуватися
також пуголовків озерної та/або ставкової жаб. На найбільшу довіру заслуговують
праці експериментального характеру, у яких батьки личинок відомі достеменно.
Так, при вивченні потомства від двох самиць їстівної жаби з Польщі (Berger et al.,
1986) з’ясувалося, що відкладена ікра формує три розмірних класи: дрібні ікрин-
ки (діаметр 1,09–1,28 мм), середні (1,31–1,56 мм) та великі (1,59–1,89 мм), які в чи-
сленному відношенні складали 1,1 і 2,1%, 97,3 і 97,7%, 0,6 і 1,2% відповідно. Після
хромосомного аналізу личинок, що вивелися з цієї ікри виявилося, що з дрібних
ікринок 8 дали пуголовків з диплоїдним набором хромосом 2n=26, а дві — трип-
лоїдів з 3n=39; усе проаналізоване потомство з 16 середньорозмірних ікринок бу-
ли диплоїдами з 2n = 26, а личинки з великих ікринок — триплоїдами з 3n=39.

Вивчення особливостей міграції дорослих тварин групи (Р. esculentus, Р. lesso-
nae, Р. ridibundus) показало, що частина жаб звичайно мігрує між сусідніми став-
ками, що їх вони займають для нересту. Так, з 2735 помічених жаб 3–10% мігрува-
ли з однієї водойми до іншої протягом сезону активності і приблизно така ж сама
кількість (2–12%) — між сезонами (Holenweg, Reyer, 1997).

Їстівні жаби можуть зимувати як у воді (при їх спільному пробуванні з Р. ridi-
bundus), так і на суші (у випадку співіснування з Р. lessonae). Особливу цікавість
викликає вивчення специфіки зимівлі їстівних жаб на озері Neusiedl в Австрії
(Tunner, 1991, 1994). Так, тут було встановлено, що Р. esculentus у виборі місць
зимівлі віддавали перевагу озеру чи довколишним канавам, зроблені незвичайні
знахідки разом з Р. lessonae на зимівлі декількох особин Р. esculentus у 15 км від
місць мічення.

Спеціальне дослідження живлення цього виду не проводилося, однак можна
припустити, що за складом здобичі Р. esculentus навряд чи відрізняється від пред-
ставників інших таксонів цього комплексу. Відомості про специфіку реакції на
дію антропогенного фактора Р. esculentus порівняно з іншими представниками
цього комплексу вкрай обмежені. Серед схожих досліджень слід вказати на працю
з вивчення впливу двох чинників (конкуренції та пересихання водойм) на пуго-
ловків ставкової та їстівної жаб (Semlitsch, 1991). Показано, що личинки перших
швидше проходять метаморфоз в умовах постійного рівня водойм. Якщо ж во-
дойми характеризуються тенденцією до пересихання, то личинки Р. esculentus
дістають у такому разі перевагу. Перевага пуголовків їстівних жаб також виявля-
лася в умовах їхнього розвитку при підвищеній щільності.

Вид занесено до Додатку IІI «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та при-
родного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають охо-
роні») та до «Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП)».
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Juszczyk W., Świerad J., 1984a. Morphometric struc-
ture of populations of 4 newt species (Triturus
Raf.) from the West Beskid Mountains (Carpa-
thian, South Poland). — Acta biol. cracov. — Ser.
Zoologia. — 26: 7–23.



188
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ków, 26–27 września 1996). — Kraków : Wydaw-
nictwo Naukowe WSP. — P. 45–46.

Khromov V. A., Pilguk O. N., Shkupatov D., 2003.
Morpho-anatomical characters of green frogs
(Rana ridibunda) from various ponds of Semi-
platinsk.— Abstr. 12th Ord. Meet. Soc. Eur. Her-
petol. (St.-Petersburg, 12–16 August 2003): 82

Kiss I., Laár K., 1997. Some climatic factors determi-
ning the breeding characteristics of common toad
(Bufo bufo L.). — Herpetology ’97. — Abstr. 3rd
World Congr. Herpetol. (Prague, 2–10 August
1997): 112.

Klekowski R., 1958. Ropucha paskówka (Bufo cala-
mita L.) w okolicach Warszawy. — Przegl. zool.
— 1: 41–44.

Klewen R., 1986. Population ecology of Salamandra
salamandra terrestris in an isolated habitat. —
Studies in Herpetology. — Proc. Eur. Herpetol.
Meet. (3rd Ord. Gen. Meet. Soc. Eur. Herp.,
Prague, 19–23 August 1985): 395–398.

Kneitz S., Kupfer A., 1997. Long-term data on the bre-
eding migration of two syntopic Newt species of
the genus Triturus at a pond in Central Europe,
Germany. — Herpetology ’97. — Abstr. 3rd World
Congr. Herpetol. (Prague, 2–10 August 1997): 114.

Kodel K., 1975. Freilandstudiens zur Überlebenstu-
dien von Kreuz-Krötenlarven (Bufo calamita
Laur). — Rev. suisse zool. — 82(2): 237–244.

Kohler G., Steinfartz S. 2006. A new subspecies of the
fire salamander, Salamandra salamandra (Linna-
eus, 1758) from the Tendi valley, Asturias, Spain.
— Salamandra. — 42(1): 13–20.

Kónya M., Korsós Z., 1997. Comparative food analy-
sis of two Triturus species in Hungary. — Herpe-
tology ’97. — Abstr. 3rd World Congr. Herpetol.
(Prague, 2–10 August 1997): 115.

Koref-Santibanez S., 1979. The Karyotypes of Rana
lessonae Camerano, Rana ridibunda Pallas and of
the hybrid form Rana “esculenta” Linné (Anura).
— Mitt. zool. Mus. Berlin. — 55(1): 115–124.

Koref-Santibanez S., Günther R., 1980. Karyological
and serological studies in Rana lessonae, R. ridi-
bunda and in their hybrid R. ‘esculenta’ (Amphi-
bia, Anura). — Genetica (Dordrecht). — 52–53:
195–207.

Kotserzhynska I., 2005. Habitat variation in Rana
arvalis of northeastern Ukraine. — Herpetologia
Petropolitana. — Herpetologia Petropolitana. —
Proc. 12th Ord. Gen. Meet. Soc. Eur. Herpetol.
(St.-Petersburg, 12–16 August 2003). — Russ. J.
Herpetol. — 12 (Suppl.): 161–163.

Kovar R., 1997. The breeding strategy of the com-
mon toad Bufo bufo. — Herpetology ’97. —
Abstr. 3rd World Congr. Herpetol. (Prague, 2–10
August 1997): 116.

Kuramoto M., 1983. Studies on the speciation of
pond frogs in East Asia. — Sci. Rep. Lab. Amphib.
Biol. Hiroshima Univ. — 6(7): 253–267.

Kyriakopoulou-Sklavounou P., Karakousis Yi., Vasara
E., 1997. Genetic variation in Greek populations
in alpine newt Triturus alpestris. — Amphibia-
Reptilia. — 18(3): 303–307.

Lada G. A., Borkin L. J., Vinogradov A. E., 1995. Di-
stribution, population systems and reproductive
behavior of green frogs (hybridogenetic Rana es-
culenta complex) in the Central Chernozem ter-
ritory of Russia. — Russ. J. Herpetol. — 2(1): 46–57.

Lada G. A., Borkin L. J., Litvinchuk S. N., 2005.
Morphological variation in two cryptic forms of
the common spadefoot toad (Pelobates fuscus)
from Eastern Europe. — Herpetologia Petropo-
litana. — Proc. 12th Ord. Gen. Meet. Soc. Eur.
Herpetol. (St.-Petersburg, 12–16 August 2003) —
J. Herpetol. — 12 (Suppl.): 53–56.

Latreille P. A., 1825. Famillies naturelles du Règne
Animal. — Paris : Baillière. — 570 p.

Laurenti J. N., 1768. Specimen medicum, exhibens
Synopsin Reptilium emendatam cum Experi-
mentis circa Venena et Antidota Reptilium austri-
acorum. — Vienna : Joan. Thom. Nob. de Trat-
tnern. — 2+214 pp., 5 pls.

Lazareva O. G., 2003. A comparative skeletochrono-
logical analysis and demography of four amphib-
ian species (Anura, Ranidae) from Ivanovo pro-
vince, European Russia. — Abstr. 12th Ord. Meet.
Soc. Eur. Herpetol. (St.-Petersburg, 12–16 August
2003): 95.

Leviton A., Anderson S., Adler K., Minton S. 1992.
Handbook to Middle East Amphibians and Rep-
tiles. — Society for the study of Amphibians and
Reptiles. — 252 p.

Leontyeva O. A., 1994.The character of hunting
behaviour of four amphibian species inhabiting
one biotope. — Abstr. 2nd World Congr. Her-
petol. (Adelaide, 29 December 1993 – 6 January
1994): 151–152.

Litvinchuk S. N., 2001. First record of the paedomor-
phosis for the Smooth newt (Triturus vulgaris) from
the Ukraine. — Russ. J. Herpetol. — 8(1): 77–78.

Litvinchuk S. N., 2005. A record of the Danube newt,
Triturus dobrogicus, from the Dnieper river delta
(Ukraine). — Russ. J. Herpetol. — 12(1): 69–72.

Litvinchuk S. N., Borkin L. J., 1995. First record of
the Danube newt, Triturus dobrogicus, in Mol-
davia. — Russian Journal of Herpetology. —2(2):
176–177.

Litvinchuk S. N. Borkin L. J., 2000. Intraspecific tax-
onomy and nomenclature of the Danube crested
newt, Titurus dobrogicus. — Amphibia-Reptilia.
— 21(4): 419–430.

Litvinchuk S. N., Borkin L. J., D ukić G., Kalezić M.
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