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ECOLOGICAL FEATURES OF AMPHIBIAN POPULATIONS
IN URBAN ECOSYSTEMS OF DNIPRO CITY

V. Y. Gasso, S. V. Yermolenko, A. M. Hahut, I. A. Hasso

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
e-mail: viktor.gasso@gmail.com

We studied different ecosystems along the Dnieper River within the limits of

the city of Dnipro. Field studies were conducted in May–June, 2010–2016.

The region is situated in the northern subzone of the Steppe Zone, and is

characterized by a humid continental climate that is slowly turning into a

Mediterranean-influenced hot-summer humid continental one. Current climate

change leads to the shortening of relatively wet spring and to the elongation of

a hot, dry summer. In May, the temperatures may be as high as 37 °C. All of

that forms the unfavourable conditions for amphibians. Therefore, any long-

lived waterbodies have become essential for their surveillance.

Taking into account wide official borders of the city, some nearly natural

biotopes contribute the biodiversity. We found seven amphibian species in the

Dnipro city. They are Marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771),

European green toad Bufotes viridis (Laurenti, 1768), common toad Bufo bufo

(Linnaeus, 1758), European tree frog Hyla orientalis Bedriaga, 1890, fire-

bellied toad Bombina bombina (Linnaeus, 1761), Pallas' spadefoot toad,

Pelobates vespertinus (Pallas, 1771) and common smooth newt Lissotriton

vulgaris (Linnaeus, 1758).

Number of species (seven) provide us an illusion of high amphibian

biodiversity in the largest city of the region. However, the abundance of

common toad, spadefoot and smooth newt is quite low and the existence of
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those populations are uncertain. For the period of six years we found from five

(common toad) to eight (the newt) adult individuals.

On the other hand, the abundance of fire-bellied toad averages 20–50

specimens per hectare. The marsh frog population is expectedly most numerous

among all the amphibian species. Its number was counted up to 23 individuals

per 100 m of the coastline. The tree frog population has a tendency to decrease

and depends on the human activity around. Its number varies from 25 to 33

individuals as counted per hectare. Our study demonstrates the general

prevalence of females in the populations’ structures from 65 up to 82% for

different species. New sites of amphibian species inhabitations were found. The

size-weight structure, sex ratio and number of froglets were described for most

studied populations.
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ТРОФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОПУХИ СІРОЇ (BUFO BUFO)
І ЖАБИ ТРАВ’ЯНОЇ (RANA TEMPORARIA) НА ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

Н. І. Баландюх, Б. О. Андріїшин, О. С. Решетило

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна
e-mail: ntl1957k@ukr.net

N. Balandiukh, B. Andriyishyn, O. Reshetylo. Trophic peculiarities of
Bufo bufo and Rana temporaria on the territory of Ukrainian Roztochya

Земноводні – це амфібіонтні тварини, які живляться багатьма безхребе-

тними, будучи самі поживою для багатьох вищих хребетних. Відтак, осно-

вна екосистемна функція земноводних полягає в тому,  що вони є важли-

вою трофічною ланкою ланцюгів живлення, поєднуючи водні та наземні

екосистеми.

Збір матеріалу проводили вручну протягом осінньо-весняного сезонів

2018-2019 рр. на територіях природного заповідника «Розточчя», села Ло-

зина та села Дубровиця Яворівського  р-ну, які входять до складу або без-

посередньо межують з територією Яворівського національного природно-

го парку. Зібрано та проаналізовано шлунки 32 особин, причому до уваги

брали лише тварин, загиблих на автошляхах, аби не вилучати живих осо-

бин з популяцій,  а саме:  21 особина ропухи сірої (Bufo bufo) та 11 особин

жаби трав’яної (Rana temporaria).

Встановлено, що у трофічному спектрі досліджуваних видів земновод-

них переважають герпетобіонтні безхребетні: Bufo bufo – близько 80%,

Rana temporaria – 67%. Із 32 досліджених шлунків земноводних нами було
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відібрано 390 зразків безхребетних. Середня кількість жертв на один шлу-

нок восени становила по чотири для Bufo bufo і Rana temporaria, а у весня-

ний період: Bufo bufo – 16, Rana temporaria – 13.

Основними компонентами поживи Bufo bufo є представники ряду

Coleoptera (53,8%) і надкласу Myriapoda (23,5%), а в Rana temporaria –

Myriapoda (23,1%) й окремі представники типу Annelida (23,5%). Також у

трофіці двох досліджуваних видів земноводних прослідковується сезонна

вибірковість живлення. Так, восени у раціоні жаби трав’яної найбільш

чисельними є представники ряду Dermaptera (19%), родини Lithobiidae

(15%) та ряду Diptera (12%); натомість, у весняний період цей вид надає

перевагу представникам родини Lumbricidae (24%) та ряду Dermaptera

(19%). Щодо раціону ропухи сірої, то в осінній період найбільшу частку

поживи становлять представники родини Julidae, а також личинки ряду

Diptera (по 17%); у весняний період в трофічному спектрі переважають

представники родин Carabidae (31%) та Formicidae (19%).

Таким чином, бачимо, що земноводні відіграють вагому роль у трофіч-

них ланцюгах і виступають регуляторами чисельності герпетобіонтних

безхребетних Українського Розточчя.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ У МЕЛКИХ ЯЩЕРИЦ

Э. А. Галоян

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Ленинс-
кий проспект д. 33,Москва, Россия
e-mail: saxicola@mail.ru

E. А. Galoyan. Social organization in small lizards

Некоторые мелкие виды ящериц образуют стабильные социальные

группировки, где индивидуально распознают друг друга , на чем основаны

иерархические (Stamps, 1977), территориальные отношения (Galoyan,

2018) и партнерские связи между самцами и самками (Целлариус, Целла-

риус, 2001; Kerr, Bull, 2006). Сложность социальных отношений у назем-

ных позвоночных животных связана с продолжительностью жизни, време-

нем полового созревания и размером тела (Blumstein, Armitage, 1998). Од-

нако мелкие ящерицы по «скорости жизни» напоминают относительно

крупных теплокровных тетрапод: долго живут и поздно достигают поло-

вой зрелости (Целлариус, Целлариус, 2009), что может быть предпосылкой

для формирования сложно организованных сообществ. Изучив социальное

поведение и характер использования пространства у тропических сцинков

Sphenomorphus maculatus, размер тела которых составляет около 60–70 мм,

продолжительность жизни не превышает год–два (Galoyan, Geissler, 2013),

а участки разных особей значительно перекрываются, мы выяснили, что

единственный тип отношений, формирующийся между ними – это иерар-

хия доминирования, где самки занимают подчиненное положение

(Galoyan, 2018). При этом никаких партнерских отношений между самца-

ми и самками не наблюдали, а спаривание всегда происходило по насильс-
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твенному сценарию, что отличает их от, например, сходных по размеру

скальных ящериц (Darevskia), у которых характер сексуальных связей

определяется степенью знакомства между самцом и самкой (Целлариус,

Целлариус, 2005). Таким образом, у короткоживущих видов не хватает

времени на то, чтобы сформировать достаточно прочные социальные свя-

зи, основанные на неагонистических формах взаимодействия . Можем ли

мы утверждать, что высокая продолжительность жизни гарантирует фор-

мирование подобных отношений? Похоже, что ответ на этот вопрос отри-

цательный. В 2019 г. мы приступили к изучению круглоголовок

Phrynocephalus vlangalii, обитающих на тибетском плато. Половой зрелос-

ти этот некрупный вид (длина тела 50–60  мм)  достигает на третьем году

жизни, а живут они около 5–7 лет. Однако отношения между особями но-

сят исключительно агонистический характер, что объясняется необходи-

мостью борьбы за норы в песке,  постоянной переменой убежищ и,  как

следствие, нестабильностью социальной организации.
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ЕФЕКТИ ДОВГОТРИВАЛОГО ВПЛИВУ
МЕТАЛООБРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПОПУЛЯЦІЇ
ПРУДКОЇ ЯЩІРКИ

В. Я. Гассо, С. В. Єрмоленко, А. М. Гагут, І. А. Гассо

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
e-mail: viktor.gasso@gmail.com

V. Y. Gasso, S. V. Yermolenko, A. M. Hahut, I. A. Hasso. Effects of
long-term influence of metalworking manufacturing on the sand lizard
populations

Прудка ящірка входить до складу багатьох біогеоценозів та вважається

найбільш стійким до промислового забруднення видом плазунів України.

Ми досліджували популяції прудкої ящірки, що мешкають на різних

відстанях від основного виробництва заводу «Автоштамп» (м. Олександрія

Кіровоградської області) навесні та влітку 2013–2018 рр. Були закладені

три пробні площі (ПП): № 1 – імпактна зона, відстань 0–1 км від заводу;

ПП № 2 – буферна зона, відстань до 5 км, ПП № 3 – інтактна зона, відстань

до 9 км.

Отримані дані демонструють стабільно більш високу чисельність попу-

ляції в інтактній зоні.  І хоча вона значно змінюється по роках,  від 243 до

337 особин на гектар на окремих ділянках, але щільність населення в імпа-

ктній зоні виявляється завжди нижчою в 5,2–7,5 разів. Окрім того, на діля-

нках, що безпосередньо межують з підприємством, статева структура по-

пуляції завжди характеризується переважанням самок (навіть у весняний

період).

Проаналізовано динаміку накопичення важких металів у нирках і печі -

нці тварин. Статевих відмінностей за вмістом важких металів не виявлено.
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Отримані дані свідчать, що в зоні безпосереднього впливу металообробно-

го комплексу вміст кадмію в печінці у різні роки був у 3,6–4,2 рази біль-

ший, ніж у тварин контрольної (інтактної) ділянки. Накопичення в печінці

свинцю в забрудненій зоні майже у 2 рази (1,6–2,1) перевищує показники

ящірок інтактної зони,  і у 1,3–1,5 рази більше значень для буферної зони.

Те ж саме стосується і показників вмісту марганцю. Щодо концентрацій

заліза, то як це на перший погляд не дивно, в печінці тварин з різних точок

відбору відмінностей не зазначено.

Біоакумуляція металів в нирках прудкої ящірки в імпактній зоні відбу-

вається інтенсивніше порівняно з їх накопиченням в печінці . Так, показни-

ки кадмію імпактної зони майже в 5  разів більше інтактної,  і в 2  рази –

буферної. Свинцю в нирках плазунів потенційно більш забрудненої зони

міститься в середньому в 2,4 рази більше,  ніж у тварин інтактної,  та в 1,5

рази – ніж у буферній. Марганець в нирках накопичується інтенсивніше –

в 1,8 та в 1,5 рази відповідно.  Вміст заліза в нирках прудкої ящірки з біо-

топів імпактної зони в 1,4 рази більше, ніж з контрольної.

Зазвичай металообробні підприємства не вважаються небезпечними

джерелами забруднення. Однак, у випадку тривалого їх існування, загаль-

ний кумулятивний ефект для біоти може стати суттєвим.
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ПОЯВИ Й УКУСИ ЗМІЙ НА ЛЬВІВЩИНІ: СТАТИСТИКА,
РЕАГУВАННЯ, РЕАКЦІЯ МАСМЕДІА

Т. Ю. Гринчишин1, Н. С. Брида 2

1Західне відділення Українського герпетологічного товариства, м. Львів
2Львівський національний університет ім. І. Франка
e-mail: tarasiy@gmail.com

T. Hrynchyshyn, N. Bryda Appearances and bites of snakes in Lviv
region: statistics, reacting, reaction of mass-media

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, загальнодоступність теле-

бачення та Інтернету, популярність пізнавальних передач сприяли значному

зросту обізнаності громадян України з життям природи світу, ознайомивши

у т.  ч.  і з герпетофауною далеких континентів.  На противагу цьому,  рівень

знань про місцевих плазунів, насамперед – змій, часто залишається вкрай

низьким, а ставлення до них у щоденному побуті – далеким від цивілізова-

ного.  Зумовлено це не лише небезпекою,  яку окремі види можуть завдати

життю та здоров’ю людини, а й властивим християнству уявленням про

змію як уособлення «нечистої сили» та давніми місцевими звичаями (від-

мінними для різних етнографічних груп).

Для подолання панічно-агресивних настроїв населення щодо усіх без-

ногих плазунів, що має наслідком загибель великого числа особин різних

видів, у рамках діяльності Західного відділення УГТ було розпочато низку

заходів як превентивно-просвітницького характеру, так і оперативного

реагування на повідомлення про виявлення змій.

У 2009 році розпочато контакти із службами цивільного захисту насе-

лення, з 2014 – налагоджено регулярну взаємодію з підрозділами ДСНС
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(які не вважають відлов плазунів своєю функцією, однак переадресовують

повідомлення про виявлення змій та збирають інформацію про випадки

укусів). У 2019 році проведено навчально-практичний семінар для праців-

ників з усіх підрозділів ДСНС області. Планується низка інших заходів.

Отримані за посередництвом ГУ ДСНС у Львівській області дані про по-

над 130 випадків шпиталізації у 2016–2019 роках з діагнозом «укус змії»

проаналізовано за низкою критеріїв: географічний (райони) та календарний

(місяці й декади) розподіл випадків укусів, стать і вік потерпілих осіб, міс-

цеві це мешканці чи приїжджі з інших міст та областей, місце укусу.

У 2013 році було створено мультимедійну презентацію для першої пуб-

лічної лекції про змій. З того часу проведено кілька десятків лекцій та бесід

для різноманітних аудиторій, зокрема з демонстрацією живих тварин різних

видів. Окрім цього, здійснено запис кількох десятків інтерв’ю та коментарів

для різних ЗМІ,  взято участь у кількох прямих ефірах (докладний перелік

проведених влітку цього року заходів з гіперпосиланнями на розміщені в

Інтернеті текстові та відеоматеріали знаходиться в авторському дописі за

25.08.2019 в групі УГТ у фейсбуку).
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ЗМІНИ У СПІВВІДНОШЕННІ ЧИСЕЛЬНОСТІ
ВІРМЕНСЬКОЇ СКЕЛЬНОЇ ЯЩІРКИ (DAREVSKIA
ARMENIACA MEHELY, 1909) ТА СКЕЛЬНОЇ ЯЩІРКИ
ДАЛЯ (D. DAHLI DAREVSKY, 1957), ІНТРОДУКОВАНИХ У
КАНЬЙОН Р. ТЕТЕРІВ

І. Б. Доценко

Національний науково-природничий музей НАН України, м. Київ
e-mail: icoronella@gmail.com

I. Dotsenko. Changes in the species abundance ratio of Armenian Rock
lizard (Darevskia armeniaca Mehely, 1909) and Dahl’s Rock lizard
(D. dahli Darevsky, 1957) which where introduced into the river Teteriv
canyon

У 60-х роках 20 ст. І. С. Даревский та М. М. Щербак переселили з метою

експерименту із Закавказзя у каньйон р. Тетерів поблизу с. Дениші Житомир-

ської обл. 129 особин партеногенетичної вірменської скельної ящірки

Darevskia armeniacа (Даревский, Щербак, 1968). Згодом виявилось, що разом з

цим видом у зазначене місце випадково потрапили особини Darevskia dahli, які

також успішно акліматизувалися та існують спільно з D. armeniaca (Доценко,

2005). Те, що в зборах до 1980-х рр. колекції ННПМ НАН України відсутні

екземпляри D. dahli (Доценко, Даревский, 2005), дає підстави припускати, що

випадкове завезення цього виду відбулося не при першому випуску скельних

ящірок в каньйоні р. Тетерів, а при наступних підселеннях, які І. С. Даревский

здійснив,  відвідуючи цю ділянку спільно з М.  М.  Щербаком та І.  Б.  Доценко

наприкінці 70-х – на початку 80-х років.

Нині у каньйоні р. Тетерів скельні ящірки двох видів (D. armeniaca та D.

dahli) заселили гранітні виходи уздовж лівого берега річки, а також прилеглі до

них ділянки змішаного лісу вище та нижче скель,  поверхню та опори греблі,

узбіччя дороги, що веде до греблі. Крім того, нещодавно виявилось (Некрасова,

Костюшин, 2016, Доценко та ін., 2017), що ящірки розселилися вздовж лісистих
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берегів притоку р. Бобрівка, на відстані до 6–7 км, утворивши нову популяцію,

яка має за замінник скель, що є їх природним біотопом, вивітрені бетонні плити

на березі річки поблизу мосту.

Обидва види ящірок зустрічаються спільно у всіх типах біотопів (Доценко,

2007). Відомостей про ворогів скельних ящірок в умовах інтродукції практично

нема (як припущення можна назвати дрібних хижих і комахоїдних птахів, пруд-

ку ящірку, веретільницю та звичайного вужа). Спектри кормів обох видів доволі

широкі та не мають видимих відмінностей,  також ящірки обох видів спільно

використовують укриття. Між видами не спостерігалося проявів агресивної по-

ведінки. Тобто прямих конкурентних відносин між цими видами не спостеріга-

ється. Однак кількісні співвідношення їх в різних ділянках території поширення

змінюються з часом. Дані, отримані до 2007 р. (Доценко, 2007), свідчать про

значно меншу частоту зустрічей особин D. dahli в порівнянні з D. armeniaca, ніж

та, що відзначається нині. У 2004–2006 рр. на більшій частині описуваної тери-

торії зустрічалися поодинокі особини D. dahli, в деяких ділянках максимально до

10-20%, а на греблі та прилеглих до неї узліссях вони не зустрічалося зовсім. У

2016–2017 роках на греблі та в ближніх до неї ділянках скельного масиву пере-

важали D. armeniaca (при вилові співвідношення з D. dahli близько 2 : 1), тоді як

на найбільш віддаленому від неї краю скельного масиву види до 2017 р. зустрі-

чаються в приблизно рівних кількостях. І, нарешті, за даними 2019 р. у остан-

ньому зі згаданих місць кількість особин D. dahli перевищує таку D. armeniaca

майже у 1,4 рази, а на рівні середини скельної гряди – у 1,2 рази (виявлено з ре-

зультатів візуального спостереження, обліку та відлову, та за результатами обро-

бки трьох серій фотографій). Відмітимо, що в останній рік у каньйоні побудова-

но з натуральних матеріалів декорації для зйомок фільму, що дещо змінило умо-

ви існування ящірок.

Отримані результати вказують на існування популяційних хвиль, які у двох

видів, вочевидь, знаходяться у протифазі внаслідок більш пізнього заселення у

каньйон р. Тетерів виду D. dahli. «Крок» такої хвилі у часі (min – max), найвіро-

гідніше, максимально складає близько 40 років. Тому тимчасовий значний під-



17

йом чисельності D. dahli, який співпадає із можливим падінням її у D. armeniaca,

найвірогідніше, пояснює тенденцію до вирівнювання чисельності видів та, поде-

куди, навіть домінування першого з названих. Фактори, що зумовлюють саме

такий проміжок часу, нині не з’ясовані.

У той же час при дослідженні популяції на р. Бобрівка, яка є значно молод-

шою, відмічене майже 3-кратне кількісне переважання D. armeniaca над D. dahli

(дані 2019 р.).

За даними генетичних досліджень (Омельченко и др., 2016, Гирнык и др., in

press) мутаційні процеси привели до того, що в українській популяції інтродуко-

ваних D. armeniaca різноманітність генотипів (5) перевершила таку для популя-

цій з усієї території Вірменії (4 генотипи). Автори визначають верхній часовий

кордон виникнення та закріплення нової одноланкової мікросателлітної мутації у

популяції як такий, що дорівнює 38 р. Збагачення генетичного коду популяцій

має фундаментальне значення. В популяціях партеногенетичних видів, де нема

можливості збагачувати його через гетерозиготність, мутаційний процес, який

спричиняють фактори зовнішнього середовища, є найважливішим для його зба-

гачення. Тому можливо, що саме виникнення нових генотипів шляхом мутацій

урізноманітнює генетичний код та чинить вплив на протяжність популяційних

хвиль.

Треба зазначити, що розрахунок вчених, які започаткували експеримент з ін-

тродукції, на те, що скельні ящірки не будуть розселятися внаслідок своєї стено-

топності, вочевидь не справджується. Розселення відбувається, хоча повільно, і

серед факторів, які його спричиняють, є популяційні хвилі. У нових умовах змі-

нюються біологічні особливості видів. Слабшає залежність від скель, їм знахо-

дяться замінники антропогенного походження.
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ДОСВІД РОЗВЕДЕННЯ ГІГАНТСЬКОГО
МАДАГАСКАРСЬКОГО ЛИСТОХВОСТОГО ГЕКОНА
(UROPLATUS GIGANTEUS GLAW, KOSUCH, HENKEL,
SOUND & BÖHME, 2006) В КОНТРОЛЬОВАНИХ УМОВАХ

А. Д. Дубина 1, О. Ю. Марущак 2, І. П. Неїжко 1, О. Д. Некрасова 2

1 БІОН Терраріум Центр, Київ,Україна
2 Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Київ, Україна
 e-mail: nastya.dubyna88@gmail.com

A.  D.  Dubyna,  O.  Yu.  Marushchak,  I.  P.  Neizhko,  O.  D.  Nekrasova.
Breeding experience of giant Malagasy leaf-tailed gecko (Uroplatus
giganteus Glaw, Kosuch, Henkel, Sound & Böhme, 2006) under
controlled conditions

Uroplatus giganteus (IUCN (VU)) є одним із видів рептилій, які стрімко

втрачають свої природні ареали внаслідок знищення та трансформації

сприятливого середовища існування. Одним із дієвих підходів до збере-

ження виду є розробка методики його розмноження в контрольованих ла -

бораторних умовах для подальшої реінтродукції або підсилення диких

популяцій. Маточне поголів'я (4♂:6♀) було отримане у 2008–2009 рр. Тва-

рини пройшли карантин протягом 1 місяця з метою звільнення від гельмі-

нтів та відсіву слабких особин. Відрізнити самця від самки за наявністю

геміпенальних випуклостей можна в 12-місячному віці. Статева зрілість

настає у віці 2,5 роки. Парувати тварин, розведених у неволі, рекоменду-

ється на 3-му році життя (Gehring et al., 2018). Тварини зимують індивіду-

ально. Пасивна фаза підготовки включає інтенсивну годівлю за місяць до

початку зимівлі. Активна фаза включає переміщення тварин у спеціальну

лабораторію і зниження температури з +24-+26°С до +20-+22°С вдень і з

+21°С до +19-+20°С вночі та світлового дня на 1–1,5 години на тиждень,
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протягом 2-х тижнів. Тривалість зимівлі – 60 діб (січень–лютий). Обприс-

кування відбувається 1 раз в день (при найвищих температурах) недалеко

від місця знаходження тварини (але не на неї). Освітлення вмикається 4

години на добу, вологість складає 60%. В якості їжі даємо 1–2 нежирних

кормових об'єкта (таргани, цвіркуни) 1 раз в тиждень. Вивід із зимівлі

прямо протилежний за алгоритмом процесу вводу. Зсаджування пар відбу-

вається після завершення зимівлі. Попередньо самця саджають в індивіду-

альний просторий тераріум. Парування відбувається зазвичай з 20:00 до

23:00. Зсаджування відразу після кладки у самки стимулює парування.

Самка за сезон може зробити 3–4 кладки (1–2 яйця в кожній) і зариває їх в

спеціально підготовлений яйцекладник в субстраті . Яйця переносяться в

інкубатор зі збереженням полярності та зануренням в субстрат (вермику-

літ) не більше ніж на 1/3. Температура інкубації +22-+25 єС. Молодняк

линяє одразу після виходу з яйця. Температура утримання молодняка: +24-

+26°С вдень і +19-+21°C вночі з рівнем вологості 75–85%. Годування (цві-

ркуни, таргани) відбувається 3 рази на тиждень. Тераріум – 30х30х30 см на

1 ос. Устаткування включає: гілки відповідного діаметру, вологу серветку,

сфагнум, штучні чи живі рослини, кору в якості сховку.
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕНОСТІ ТА НЕВИРІШЕНІ
ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ Й ЕКОЛОГІЇ ГАДЮК УКРАЇНИ

О. І. Зіненко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail:oleksandrzinenko@gmail.com

O. Zinenko. Current state of knowledge and unanswered questions in
vipers ecology and evolution research in Ukraine

Фауна гадюк України складається з чотирьох достовірно присутніх ви-

знаних таксонів: звичайної гадюки – Vipera berus berus (L., 1758), гадюки

Нікольського – Vipera berus nikolskii (Vedmederja, Grubant et Rudaeva,

1986), степової гадюки – Vipera renardi renardi (Christoph, 1861) та гірсь-

кокримського підвиду степової гадюки Vipera renardi puzanovi Kukushkin,

2009.

Попри давню історію вивчення та низку дослідників, що працювали

над вивчення гадюк України, наразі залишається цілий ряд цікавих питань,

що стосуються різних аспектів екології та еволюції цих видів .

Обидва підвиди звичайної гадюки (гадюка Нікольського часто розгля-

дається як окремий вид), мають зону контакту, що проходить приблизно

по границі степу та лісостепу та гібридизують, утворюючи широку гібрид-

ну зону, населену популяціями змішаного походження. Давня гібридизація

призвела до того, що майже всі лівобережні популяції гадюки Нікольсько-

го мають мітохондріальний геном звичайної гадюки, але зберігають при

цьому комплекс ознак та ядерні маркери гадюки Нікольського. Всередині

гібридної зони мереживо популяцій з різним відсотком генетичного мате-

ріалу від батьківських таксонів, можливо, є результатом взаємодії екологі-
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чних умов з геномом і може бути цікавою системою для вивчення адапти-

вної гібридизації, або є наслідком складної післяльодовикової історії регі-

ону.

Межі поширення цих двох таксонів потребують уточнення на Правобе-

режжі, де, можливо, гібридна зона між ними частково зникає через велику

відстань між придатними місцями перебування і, таким чином, ці таксони

поводять себе тут як види, розділені екологічно. Гадюка Нікольського,

таким чином, може бути гарним об’єктом для вивчення і розуміння кате-

горії виду у рептилій, у яких види не обов’язково репродуктивно ізольова-

ні.

Степова гадюка є видом,  що в останні десятиріччя стрімко скорочує

свій ареал. На півночі поширення на Лівобережжі степова гадюка зникла в

останні 50 років у ряді місць, де степові угрупування та ландшафти в істо-

ричних місцях знахідок збереглися. Невідомо які ключові фактори впли-

нули на вимирання: фрагментація, інбридинг або селективна дія забруд-

нювачів чи отрутохімікатів. Частину цих гіпотез ще можливо перевірити

через дослідження популяцій, що збереглись, або залучаючи колекційний

матеріал. Спостерігається також тенденція до збереження виду в нетипо-

вих місцях перебування: у розріджених соснових і заплавних лісах, власне

заплавах, тощо. Особливо цікавою з точки зору екології та еволюційних

наслідків є можлива симпатрія степової та звичайної гадюк уздовж лівого

берега Дніпра та в Краснокутську Харківської області .

Не менш загадковим, ніж зникнення ізольованих популяцій на півночі

ареалу на Лівобережжі, виглядає зникнення степової гадюки на Правобе-

режжі, звідки останні колекційні надходження датуються початком 20-го

сторіччя (околиці Одеси), а свідчення місцевих жителів про зустрічі дато-

вані другою половиною 20-го сторіччя. Ті популяцій, що залишились на

Правобережжі (Кіровоградська область, Кривий Ріг) належать до Кримсь-
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кої мітохондріальної гаплогрупи, на відміну від Лівобережних, що мають

свій власний гаплотип.

На додаток,  на території Республіки Молдова та в дельті Дунаю в Ру-

мунії мешкає близький таксон – Vipera ursinii (Bonaparte, 1835), наявність

якого в Україні не підтверджена, але і виключити яку не можна, особливо

через брак докладних досліджень на території Одеської чи Чернівецької

області, де не визначені до виду степові гадюки жили ще у 20-му сторіччі.

Нарешті, валідність та обсяг гірськокримського підвиду V. r. puzanovi

потребує додаткових досліджень; наразі мітохондріальний гаплотип, по-

ширений в Гірському Криму,  зустрічається і в його рівнинній частині,  і в

континентальній частині України, а ядерні маркери, які у разі незалежної

еволюційної історії могли б делімітувати морфологічно відмінні гірські та

рівнинні популяції, не вивчались.

Нарешті, існує потреба в моніторингу популяцій усіх гадюк України,

змін у чисельності, пов’язаних із антропогенним тиском, що продовжуєть-

ся і, часом, посилюється кліматичними змінами.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ САМКИ
ЛЕВАНТИНСКОЙ ГЮРЗЫ (MACROVIPERA LEBETINA
OBTUSA DWIGUBSKY,1832) В ПЕРИОД ОТКЛАДКИ ЯИЦ

Т. М. Искендеров

Институт Зоологии НАН Азербайджанской Республики, Баку
e-mail: Iskenderov52m@mail.ru

T. Iskenderov. In the period of egg laying, the reproductive activity of
the female Levantine gyurza (Macrovipera lebetina obtusa Dwigubsky,
1832)

У яйцекладущих видов рептилий период яйцекладки характеризуется неко-

торыми поведенческими особенностями самок, имеющими, несомненно, адап-

тивное значение для их репродуктивной деятельности. Данная работа посвяще-

на исследованию некоторых аспектов репродуктивной биологии левантинской

гюрзы (Macrovipera lebetina obtusa Dwigubsky, 1832), связанных с периодом

откладки яиц.

С этой целю в мае–июле 2015-2016 годов проводили наблюдения в полевых

и стационарных условиях над самками левантинской гюрзы. Установили их

пространственное перемещение в пределах местообитания (Ширванская степь,

Гобустанское плато), изучали активность движения и питания. Результаты исс-

ледования позволили констатировать у самок гюрзы некоторые адаптивные

поведенческие особенности в период откладки яиц.

Ширванская степь и Гобустанское плато имеют множество характерных би-

отопов для рептилий (открытые полупустынные участки, заросшие полынью,

эфемерными травами и зарослями разных кустарников, сухие каньоны, скалис-

тые и каменистые склоны, овраги, и т.д.). Накануне яйцекладки мы обнаружили

самок гюрзы в основном в биотопах, богатых мелкими млекопитающими и раз-
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ными подземными укрытиями, т.е. в период яйцекладки самки гюрзы переме-

щаются в биотопы, имеющие наиболее оптимальные условия для откладки яиц.

Это свидетельствует о том, что мелкие млекопитающие играют косвенную роль

в репродуктивной деятельности гюрзы.

Исследование показало, что уровни двигательной и питательной активностей

самок левантинской гюрзы в период откладки яиц отвечают тем требованиям ,

которые необходимы для благополучного размножения вида . В период откладки

яиц у самок активность движения снижается до минимума , и они выходят из

укрытия лишь для терморегуляции температуры тела. Возможно, это связано с

необходимостью экономии энергетического ресурса организма и мобилизации

его лишь для формирования яиц и развития зародышей. Кроме того, в этот пе-

риод самки почти полностью прекращают питание. По-видимому, это объясняе-

тся физической несовместимостью в брюшной полости полных пищевого кана-

ла и яйцеводов. Активность питания самки восстанавливается лишь после отк-

ладки яиц и опустошения яйцеводов. Все эти поведенческие особенности самки

гюрзы имеют адаптивное значение и являются результатами репродуктивной

эволюции вида.



25

Матеріали Х міжнародної конференції
Українського герпетологічного товариства
Кам’янець-Подільський, 2019

СТАН ГЕРПЕТОФАУНИ НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ
УКРАЇНИ (ЗМІНИ ЗА 20-РІЧНИЙ ПЕРІОД ДОСЛІДЖЕНЬ)

І. М. Коцержинська

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ,
01030, Україна
e-mail: inna.kotserzh@gmail.com

I. M. Kotserzhynska. The reptile fauna of northeast Ukraine (changes
for a 20-year-long research)

Дослідження проводили на північному сході України в 1998–2004 та

2008–2012, 2017–2019 роках у типових біотопах і різних водоймах НПП

«Деснянсько-Старогутський» та в його околицях (сс. Дібровка, Глазове,

Вовна, Кренидівка, Журавка, Боровичі, Очкине, Красноярське, Зноб-

Новгородське, Білоусівка, Василівка, Стара Гута, м. Середина Буда), а

також в 2008–2013 рр. в Мезинському НПП та його околицях (сс. Мезин,

Свердловка, Іваньків, Розльоти, Радичів, Бужанка, Рихли, Городище, Авді-

ївка, смт Понорниця).

В ході досліджень було виявлено, що після спаду в період 2002–2004

рр. чисельність деяких видів (гостромордої жаби, квакші) в 2010–2012 рр.

почала відновлюватись і в деяких біотопах досягла високих показників .

Так, в околицях с. Очкине у вільшняку на околиці сосново-березового лісу

чисельність гостромордої жаби досягла 500 ос/га, сосново-крушиновому –

400 ос/га, сосняку злаково-зеленомоховому – до 405 ос/га (де в попередні

роки чисельність впала до 2–10 ос/га), квакші у вільшняку – 67 ос/га (в

попередні роки в цьому місці зазначений вид взагалі не спостерігався).

Характерним було розширення місць існування квакші на північному схо-
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ді ареалу в ці роки (декілька знахідок в околицях сс. Стара Гута, Очкине та

Кренидівка,  де багато років до того квакш не знаходили).  Проте в 2017–

2019 рр.  чисельність і розповсюдження цих видів знову скоротились.  Пе-

ресохло багато водойм розмноження та заболочених місць поблизу сс .

Очкине, Кренидівка та ін. За останні роки відмічене скорочення біотопів і

місць знахідок тритонів, кумки звичайної, трав’яної жаби, веретільниці та

живородної ящірки в регіоні. Особливе занепокоєння викликає стан попу-

ляцій трав’яної жаби та тритонів. Чисельність і розповсюдження прудкої

ящірки, вужа, часничниці та сірої ропухи залишається більш-менш стабі-

льним. Знахідки черепахи болотяної поодинокі, а мідянка знайдена тільки

в Мезинському НПП (окол. сс. Покошиі, Бужанка, Розлети, Радичів).
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ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРПЕТОФАУНИ НПП
«ГУЦУЛЬЩИНА»

І. М. Коцержинська1, Н. А. Смірнов2, І. О. Синявська
1Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ,
01030, Україна
2Чернівецький обласний краєзнавчий музей, вул. О. Кобилянської, 28, м. Чернів-
ці, 58002
e-mail: inna.kotserzh@gmail.com

I. M. Kotserzhynska, N. A. Smirnov, I. O. Synyavska. Preliminary
investigations of the herpetofauna in the National Park
«Hutsulshchyna»

Польові дослідження здійснені у травні–липні 2019 р. в НПП «Гуцуль-

щина» в околицях сіл Кути, Старі Кути, Шешори, Космач, Пістинь, Люча,

Нижній та Вижній Березів, м. Косів (Косівський р-н Івано-Франківської

області). На території НПП «Гуцульщина» вісім представників герпетофа-

уни (Salamandra salamandra, Lissotriton montandoni, Bombina variegata,

Pelophylax ridibundus, Pelophilax esculentus, Lacerta agilis, Zootoca vivipara,

Anguis colchica) є звичайними, широко розповсюдженими та багаточисе-

льними; Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris, Rana dalmatina, Rana

temporaria, Pelophylax lessonae, Vipera berus – широко розповсюдженими з

невисокою чисельністю; Ichthyosaura alpestris та Emys orbicularis – рідкіс-

ними. Zamenis longissimus відомий за поодинокими знахідками: у Вижньо-

му Березові в 2018 р. і в Чеганівці приблизно в 2010 р. Статус Rana arvalis

невідомий, поки що наявність цього виду не підтверджено. Серед обсте-

жених популяцій зелених жаб переважають популяції Pelophylax

ridibundus – Pelophylax esculentus.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА ЕВРОПЕЙСКОЙ
БОЛОТНОЙ ЧЕРЕПАХИ (EMYS ORBICULARIS) НА
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СТВИГА

В. Н. Лукашевич

г. Калинковичи, Республика Беларусь
e-mail: Lukashevich2@tut.by

V. Lukashevich. Teritorial grouping of European pond turtle (Еmys or-
bicularis) on the right bank of the middle course of the Stviga river

Поиск мест обитаний европейской болотной черепахи (Emys

orbicularis) на правобережье среднего течения реки Ствига проводили в

2004–2019 гг. в окрестностях д. Дзержинск Лельчицкого района Гомельс-

кой области Республики Беларусь.

В пойменных водоёмах р. Ствига европейская болотная черепаха зафи-

ксирована практически на всём исследуемом протяжении от озера  «Гуска»

до впадения реки Плав. Стабильная встречаемость вида отмечена для ни-

жнего течения правых притоков р. Ствига – канализированной р. Плав (кв.

14, 171, 172, 201, 202 Дзержинского лесничества ГЛХУ «Милошевичский

лесхоз») и её обводного канала (кв. 75–78). Высокая для региона плотность

(до 10 ос. / 50 м (n = 20)) зарегистрирована в верховьях старых мелиорати-

вных каналов, вытекающих из малотрансформированной центральной

части лесоболотного комплекса «Топила» (кв. 5, 6, 20). В мелиоративном

канале, граничащем с с/х угодьями (кв. 44), встречены лишь единичные

особи. В трёх замкнутых водоёмах антропогенного происхождения (кв. 31,

71, 84), пересыхающих в засушливые годы (площадь 0,05–0,6 га), отмеча-

ли не более пяти особей.
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Также обнаружено 14 коллективных стаций размножения, 11 из кото-

рых на территории Дзержинского лесничества ГЛХУ  «Милошевичский

лесхоз»: 1) кв. 6 выд. 17, 18, 22, кв. 20 выд. 5, 6, кв. 21 выд. 1; 2) кв. 19 выд.

17, кв. 20 выд.8; 3) кв. 37 выд. 35, 37; 4) кв. 70 выд. 13, 22, 52; 5) кв. 71 выд.

54, 58; 6) кв. 71 выд. 53; 7) кв. 84 выд. 33; 8) кв. 85 выд. 1; 9) кв. 200 выд.

32, 34; 10) кв. 200 выд.3, 4, 23, кв. 171 выд. 29, 30, 32, 34–36, 42; 11) кв. 171

выд. 12, кв. 172 выд. 7. Ещё одна стация зафиксирована на прилегающей

территории Рубринского лесничества в кв. 161 выд. 7. Ещё две на крайнем

юго-востоке Вильенского лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз»: 1) кв.

318 выд.6, 7, 9; 2) кв. 335 выд. 7. Каждую из этих стаций ежегодно посе-

щают от 2 до около 50 самок.

В целом выявленная территориальная группировка европейской болот-

ной черепахи является одной из крупнейших в Беларуси и её численность

на исследуемом участке составляет по оценочным данным не менее 300

особей.

Инвентаризацию и дообследование, проведённые в 2019 году, осущес-

твляли при финансовой поддержке проекта ОО «АПБ» «Полесье –  дикая

природа без границ: защита одного из крупнейших ландшафтов Европы».
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АСИММЕТРИЯ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
ФОЛИДОЗА ЗЕЛЕНОЙ ЯЩЕРИЦЫ:
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ

А. Ю. Малюк1, И. А. Синявская2

1Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, г. Киев
2Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины, г. Киев
e-mail: a.maljuk@gmail.com

A. Maliuk, I. Synyavska. Asymmetry of pholidosis bilateral traits in
Green lizard: spatial-temporal aspect

Изучением асимметрии, как отклонения от нормы (строгой билатера-

льной симметрии), занимаются не одно десятилетие. Особое внимание

уделяется именно флуктуирующей асимметрии (ФА) как показателю ста-

бильности развития организма. Задача данной работы –определить уро-

вень асимметрии билатеральных признаков фолидоза в разных популяциях

зеленой ящерицы, изолированных пространством и временем (разница во

времени составляет около 75 лет). По 11 билатеральным признакам про-

анализированы 6 выборок зеленой ящерицы из Днепропетровской, Винни-

цкой и Одесской – Николаевской областей.

Первичный статистический анализ показал, что различия между вели-

чиной признаков слева и справа (L-R) нормально распределены вокруг

нуля, что указывает на наличие флуктуирующей асимметрии (кроме коли-

чества нижнегубных щитков (p<0,05 по критериям Колмогорова-

Смирнова, Шапиро-Уилкса и Лиллиефорса)). По количеству бедренных

пор только в выборке из Винницкой области, собранной в начале XX века,

распределение (L-R) отлично от нормального. В остальных выборках два

из трех используемых критериев не показали отклонений от нормальности ,
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что позволяет утверждать о наличии ФА по этому признаку в других вы-

борках. Чтобы определить вид асимметрии (ФА или антисимметрия) мы

использовали величину и знак эксцесса. Отрицательные значения эксцесса

для 10 из 11 признаков меньше критических (Palmer, Strobek, 2003), то есть

можно считать асимметрию флуктуирующей, кроме количества глазнич-

но-височных щитков, где отмечена антисимметрия.

Исследование направленности асимметрии признаков фолидоза зеленой

ящерицы показало, что статистически значимые различия между величи-

нами признака на левой и правой сторонах тела отмечаются по числу пе-

реднескуловых щитков в выборке из Одессы и Николаева , датированной

концом ХХ столетия, и числу предглазничных щитков в выборке, собран-

ной в начале ХХ ст. из того же региона. Отмечено, что количество асимме-

трических признаков во всех выборках конца ХХ ст. больше чем в выбор-

ках из тех же территорий,  датированных началом ХХ века.  Различия ста-

тистически не достоверны, но тенденция к увеличению асимметрии про-

слеживается, что требует дополнительных исследований.
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ДОСВІД РОЗМНОЖЕННЯ ГАЛАПАГОСЬКОЇ ЛАВОВОЇ
ЯЩІРКИ MICROLOPHUS ALBEMARLENSIS У
КОНТРОЛЬОВАНИХ УМОВАХ НА БАЗІ БІОН
ТЕРРАРІУМ ЦЕНТРУ

О. Ю. Марущак1, І. П. Неїжко2

1Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ,
01030, Україна
2БІОН Терраріум Центр, Київ
e-mail: vse_okei@bigmir.net

O. Yu. Maruchahk, I. P. Neizhko. Experience of Galapagos lava lizard
Microlophus albemarlensis breeding in controlled conditions at BION
Terrarium Center

Галапагоська лавова ящірка Microlophus albemarlensis (Baur, 1890) є

ендеміком Галапагоських островів. Даний вид є найбільш поширеним на

архіпелазі, населяючи острови Ізабелла, Фернандіна, Сантьяго, Санта-

Круз, Санта-Фе, Сеймур, Балтра, Плаза-Сур та Рабіда. Враховуючи інтен-

сивну урбанізацію Галапагоського архіпелагу, цей вид знаходиться під

загрозою знищення. Як і в більшості інших випадків, ефективним методом

збереження дикої популяції є розробка методики розмноження в контро-

льованих умовах. Така методика є універсальною, не залежить від місця

розташування лабораторії і дозволить не лише задовольнити потреби рин-

ку екзотичних тварин, на якому цей вид набирає популярності, а й отриму-

вати здорове потомство з метою його реінтродукції в дику природу. Мато-

чну групу (3:3) було офіційно імпортовано з Нідерландів у 2017 році. З

того часу протягом 3 років ми отримуємо здорове потомство, яке в свою

чергу дає життєздатне друге покоління (F2). Статева зрілість настає у 10–

12 місячному віці. Розмноження стимулюється зміною світлового дня.
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Світловий день поступово знижується з 14  до 6  годин на добу (на 1–1,5

години щотижня)  і тримається протягом 2  тижнів.  Після цього за зворот-

нім алгоритмом тривалість світлового дня повертається до нормальних

показників. Інтенсивність зволоження збільшується. Тварини утримуються

парами, оскільки проявляють агресію по відношенню до представників

своєї статі.  Вагітність триває близько 3  місяців,  яйця відкладаються в пі-

сок. Кількість кладок за сезон: 2–3 (1–4 овальних яйця (2х1 см) у кожній).

Коли самиця вагітна (про що свідчить інтенсивно забарвлене у оранжевий

колір горло) необхідно дещо інтенсивніше зволожувати субстрат під плас-

кими каменями щоб стимулювати відкладку яєць. Якщо самиця різко сху-

дла, значить, кладка відбулася. Інкубаційний період при +28°С складає

близько 90 діб. Субстрат – вермикуліт вологістю 75-85%. Середня вага

малюків після виходу складає 1,4  г,  а довжина –  8,4  см.  Після виходу з

яйця молодняк заривається в субстрат, тому треба поставити контейнер у

більшу ємність і лише після цього починати пошук молодняка . Молодняк

утримується індивідуально з розрахунком площі 40х60 см на особину.

Раціон складають на 80% комахи (таргани, цвіркуни) і на 20% салат (куль-

баба,  кропива,  руккола,  базилік,  м'ята тощо).  Годування щоденне.  Нез'їде-

ний корм прибирається.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБАРВЛЕННЯ ВЕНТРАЛЬНОЇ
ЧАСТИНИ ТІЛА ДВОХ ВИДІВ КУМОК ФАУНИ УКРАЇНИ
(BOMBINA (BOMBINA) BOMBINA (LINNAEUS, 1761) &
BOMBINA (BOMBINA) VARIEGATA (LINNAEUS, 1758)
ПОПУЛЯЦІЙ ПОЛІСЬКОГО ТА КАРПАТСЬКОГО
РЕГІОНІВ

О. Ю. Марущак1, О. Д. Некрасова1, В. С. Войтенко2

1Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ,
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O. Yu. Maruchahk, O. D. Nekrasova, V. S. Voitenko. Ventral body part
coloration features of 2 species of fire-bellied toads of Ukrainian fauna
(Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761) & Bombina (Bombina)
variegata (Linnaeus, 1758) from Carpathian and Polissia regions

B. variegata (ЧКУ, IUCN LC) та B. bombina (IUCN LC) є видами батра-

хофауни України, які перебувають під особливою охороною. Характерною

особливістю цієї групи є забарвлення черева візерунком з червоних та

жовтих плям, які виконують захисну функцію, відлякуючи при демонстру-

ванні хижаків і сигналізуючи про отруйність даної тварини. Візерунок цей

є індивідуальним, а загальні його особливості (ступінь поєднання плям,

форма, розмір тощо) можуть бути використані під час проведення морфо-

генетичних досліджень. Для дослідження були використані фото тварин

(B. bombina, n=91; B. variegata, n=102) з експедиційних виїздів 2017–2019

років, а також фото колекцій Національного науково-природничого музею

НАН України та Смірнова Н. А. (Чернівецький обласний краєзнавчий му-

зей). Тварин фотографували в одній позиції. Обробка результатів проводи-

лася в програмах Excel 2010 та Statistica v.10 (Anova). Підрахунок відсотка
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забарвленості черева проводили з використанням програми Vidana

1.0.1beta (Available from http://www.ex.ac.uk/msel) за стандартною методи-

кою (Walker, 2011). Типи плям визначалися за методикою, описаною в

літературі (Pupins, Pupina, 2009). Серед досліджених екземплярів кумки

червоночеревої було виявлено наступні типи плям: гачкоподібні (5,49%),

ієрогліфні (29,67%), галько-корончасті (23,08%) та ієрогліфні фрагменти

(41,76%), які траплялись найчастіше. Особливістю малюнка черевця у

жовточервої кумки є високий ступінь поєднання плям, що, зокрема, є одні-

єю з діагностичних ознак. Тому кількість варіантів плям значно менша,

ніж така у кумки червоночеревої.  Так,  ієрогліфні плями склали 87,25%,  в

той час як 12,75% плям мали цілісний характер. Середнє значення відсотка

площі черева, зафарбованого світлим кольором для кумки жовточеревої

склало 65,71%, і 37,2% для кумки червоночеревої. Anova аналіз також

показав наявність достовірних відмінностей за ступенем пігментації чере-

ва. Зворотній кореляційний зв'язок (Spearman correlation) прослідковано

між ступенем пігментації черева та координатою знахідки (0,6)  для обох

видів. Серед B. bombina також відмічено достовірний кореляційний зв'язок

(Spearman correlation) з довготою координат місць знахідок (0,4).
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ГЕРПЕТОФАУНА НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

М. Д. Матвєєв1, М. О. Тарасенко1, М. В. Дребет2, В. Ю. Мартинюк2,
А. А. Григорчук2

1Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.
Кам’янець-Подільський
2 НПП «Подільські Товтри», м. Кам’янець-Подільський
e-mail: matveevmd@ukr.net

M. Matveev, M. Tarasenko, M. Drebet, V. Martyniuk, A. Hryhorchuk.
Herpetofauna of the Podilski Tovtry National Nature Park

На території НПП «Подільські Товтри» з 1986 по 2019 рр. зареєстрова-

но 13 видів земноводних і 10 видів плазунів.

Тритони звичайний і гребінчастий, кумка червоночерева, райка дерев-

на, ропухи звичайна і зелена,  жаби трав’яна, озерна, ставкова та їстівна –

звичайні види, поширені на всій території парку у різноманітних природ-

них і антропогенних біотопах. Часничниця звичайна, жаба гостроморда –

рідкісні види фауни парку.

Жаба прудка –  дуже рідкісний вид (20.05.2015 виявлена в лісовому

струмку у широколистяному лісі в долині р. Тернавка).

Веретільниця ламка – нечисленний вид (широколистяні та штучні ліси,

чагарники Товтрового кряжу).

Мідянка звичайна – рідкісний вид (долини річок, лісові галявини, уз-

лісся Староушицького (48°37'13.30"Пн 26°59'1.19"Сх), Наддністрянського

(48°37'6.21"Пн 26°52'40.06"Сх; 48°38'1.18"Пн 26°47'29.48"Сх), Кам’янець-

Подільського (48°40'32.18"Пн 26°34'11.13"Сх; 48°39'5.27"Пн

26°38'10.23"Сх; 48°35'21.20"Пн 26°21'28.81"Сх) природоохоронних науко-

во-дослідних відділеннях НПП;  долина р.  Мукша за с.  Мукша-
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Китайгородська (28.04.2013; 2 особини) і за с. Тарасівка (5.10.2014); дере-

зняки (12.06.1998; 5.08.2016) і насадження сосни кримської (23.07.2019) у

межах Бакотської затоки; балка у долині Дністра, с. Рогізна (10.08.2019), с.

Залісяя Перше (18.06.2018).

Полоз лісовий – реєстрація в долині р. Збруч, с.Ісаківці (20.05.1995).

Ящірка прудка – звичайний вид на всій території парку.

Ящірка зелена – звичайний вид південної частини парку (ксеротермні

біотопи (чисельність – 10 особин на 100 м маршруту – ВБУ «Бакотська

затока», заказник «Наддністрянський»), узлісся широколистяних лісів і

штучних насаджень, населені пункти.

Ящірка живородна – дуже рідкісний вид, спорадичний на лучно-

чагарникових ділянках Товтр.

Гадюка звичайна – рідкісний вид (чагарникові зарості долин річок, лі-

сові біотопи, чагарникові зарості).

Вуж звичайний поширений на всій території парку (ліси та узлісся, бе-

реги річок, луки, населені пункти).

Вуж водяний – звичайний вид (долини річок, чагарниковий степ, ске-

лясті стінки, дерезняки, Товтровий кряж, населені пункти).

Черепаха болотяна – дуже рідкісний вид (долини р. Збруч, Смотрич,

Почапенецькі ставки).
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ДО ПИТАННЯ ІНТРОДУКЦІЇ СКЕЛЬНИХ ЯЩІРОК РОДУ
DAREVSKIA

Р. К. Мельниченко, Є. С. Юрчук

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир,
e-mail: melnychenko1971@ukr.net

R. K. Melnychenko, Ye. S. Yurchuk. To issue of introduction of rock
lizards of the genus Darevskia

У герпетофауні України є група партеногенетичних скельних ящі-

рок, інтродукованих І. Даревським та М. Щербаком у 1960-х рр. поблизу

с. Дениші Житомирського р-ну у каньйоні річки Тетерів. Окрім аклімати-

зованого виду Darevskia armeniaca Mehely, 1909, тут згодом було виявлено

D. dahly Darevsky, 1957.

Нова локація скельних ящірок виявлена нами поблизу с. Буки на

мосту через р. Бобрівка на трасі Житомир–Чернівці (50° 21' пн. ш, 28° 36'

сх.  д.).  Не зважаючи на відсутність виходів гірських порід,  ящірки утво-

рюють велике поселення на ділянці під мостом. Тут берег вкрито бетон-

ними плитами, що розташовані під кутом 30° і утворюють чотири сектори.

Два з них (140 м2 і 1120 м2) спрямовані на південь, на них падає найбільша

кількість сонячних променів, тому вони є найзручнішими для баскінгу.

Щільність поселення скельних ящірок 2–3 ос / м2, але у великих щілинах,

на поверхні бетонних плит, влітку і на початку вересня сягає 10–12 ос. / м2.

Виявлено, що вірменська ящірка переважає за чисельністю скельну ящірку

Даля.

Від мосту уздовж річки Бобрівка в напрямку селища Буки і дачно-

го масиву скельні ящірки заходять недалеко, по правому березі – до 220 м,



39

молодь поодиноко до 500 м. Рептилії мешкають на підмитому водою ко-

рінні прибережних дерев, серед трав’янистої рослинності. По лівому бере-

зі, ймовірно, відбулося розселення рептилій від села Дениші (місця їх по-

чаткової інтродукції у природу). Тому скельні ящірки зустрічаються сму-

гою довжиною близько 2,5  км від мосту і до дамби поблизу с.  Дениші.

Ящірки мешкають біля води, не заходячи в глиб лісу далі, ніж на 5–6 мет-

рів. Тварини зустрічаються невеликими скупченнями у зручних для баскі-

нгу місцях, відстань між якими 120–160 метрів. Чимало їх на коренях і

стовбурах дерев, камінні. Цікаво, що на цій території разом з інтродукова-

ними мешкають і автохтонні види – ящірка прудка (Lacerta agilis Linnaeus,

1758) та веретільниця ламка (Anguis fragilis, Linnaeus, 1758). Веретільниці

були помічені разом зі скельними ящірками під час живлення в мурашни-

ках.

Скельні ящірки часто мешкають в антропогенно змінених біото-

пах (міст, огорожі, дамба, бетонні плити), зустрічаються у рекреаційній

зоні.
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ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ:
ВИДОВИЙ СКЛАД, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ
СТАН ПОПУЛЯЦІЙ

Г. І. Микитинець1, Н. М. Сурядна2

1Приазовський НПП, м. Мелітополь
Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій Університету
«Україна», м. Мелітополь
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G. Mykytynets, N. Suriadna. Amphibians and reptiles Zaporiz`ka
oblast`: species composition, distribution and present state of
populations

Дослідження регіональної фауни, особливо в адміністративному розрізі,

надзвичайно важливе з точки зору розробки і впровадження ефективних захо-

дів з контролю, охорони, збереження, просвітництва, екологічного виховання,

забезпечення науковою інформацією тощо. Особливо важливими представни-

ками фауни є земноводні і плазуни, які постійно піддаються прямому знищен-

ню та інтенсивному впливу природно-антропогенних факторів. На сьогодні

накопичені значні дані з особливостей їх популяцій у межах Запорізької обла-

сті, яка є однією з найбільш антропогенно змінених територій України та окра-

їною ареалу для деяких видів. Всі види мають охоронний статус різного рівня,

чотири види рептилій занесені до Червоної книги України (ЧКУ), що говорить

про нагальну необхідність розробки регіональних охоронних заходів. Метою

дослідження є уточнення видового складу, розповсюдження, аналіз стану по-

пуляцій амфібій та рептилій.

В результаті довготривалих досліджень встановлено, що в області мешкає

17 видів земноводних і плазунів, що складає більше 37% всієї батрахогерпето-

фауни України (7 видів амфібій – 32% та 10 видів рептилій – 43%).
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За останні 30 років підтверджене мешкання тритона звичайного на о. Хор-

тиця. Виявлені локальні популяції червоночеревої джерелянки на о-вах Біле-

нько-Розумовської гряди та Великі Кучугури, в містах Запоріжжя та Енергодар

вид зберігся в умовах антропогенного навантаження. Популяції тритона зви-

чайного та джерелянки мешкають в умовах периферії ареалу і дуже вразливі.

Вперше встановлено мешкання двох видів землянок: звичайної, яка займає

північно-західну частину області, та землянки Паласа, яка заселяє решту тери-

торії. Територія області є зоною контакту даних видів в Україні (найближчі –

м. Енергодар, с. Маячка Василівський р-н), що має особливий інтерес з точки

зору сучасних процесів видоутворення. Мешкання східної райки на сьогодні

не підтверджене, ймовірно, можна припустити її зникнення з території області.

Зелена ропуха та озерна жаба є широко розповсюдженими численними вида-

ми. Ці амфібії стабільно чисельні, регіонально специфічні та чутливі до різно-

якісних впливів.

Плазуни мають свої популяційні особливості. Болотяна черепаха тісно

пов’язана з прісноводними водоймами: заселяє малі річки Приазов’я та Дніп-

ро, чисельна в р. Молочна та Берда, в озерах Обитічної коси. Піщана ящурка

має локальні популяції на косах Бердянській, Обитічній, Пересип, Степанівсь-

кій, Федотовій та піщаному Азовському узбережжі поблизу гирла р. Берда.

Чутлива до зростаючого рекреаційного навантаження. Зелена ящірка локально

поширений рідкісний вид (ЧКУ). Відносно чисельна на о. Хортиця, в меншій

мірі берегами Дніпра на півночі області (Запорізький, Вільнянський р-ни.)

Найпоширенішою є прудка ящірка, яка займає широкий спектр біотопів, у

тому числі антропогенно змінених. Мідянка звичайна дуже рідкісна, наявні

поодинокі знахідки на берегах Каховського вдсх. Вперше знайдена нами на

півдні області у верхів’ї Утлюцького лиману (2018–2019 рр.). Звичайний вуж

зустрічається повсюдно, є стабільним благополучним видом на всій території

області. Водяний вуж широко розповсюджений, більш чисельний порівняно зі

звичайним. Висока щільність виду зареєстрована на Атманайській дамбі, бере-

гах Каховського вдсх. та Дніпра, мешкає на всьому узбережжі Азовського
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моря та лиманів, на піщаних косах та в гирлах річок. Перебуває в небезпеці

через пряме знищення та необізнаність населення. Сарматський полоз дуже

рідкісний для області (ЧКУ). Зустрічається на о-ві Хортиця, лівому березі

Дніпра північніше м. Запоріжжя. На півдні відома єдина знахідка в окол. с.

Атманай Якимівського району. Вид підтверджений на п-ві Камчатка у верхів’ї

Утлюцького лиману (2019 р.). Також рідкісним для області є каспійський по-

лоз (ЧКУ). Займає північну частину, мешкає на схилах Дніпра, о. Хортиця,

зустрічається в Василівському р-ні (Лиса гора). Відома достовірна знахідка з

Азовського узбережжя (окол. с. Куликівське Бердянського р-у, 2018 р.). Успі-

шно інтродукований на схилах Молочного лиману. Східна степова гадюка в

цілому благополучний вид для області (ЧКУ). Чисельна в центральній та пів-

денній частинах, особливо в верхів’ї Утлюцького та Молочного лиманів. Засе-

лила Обитічну косу. Зустрічається в населених пунктах (м. Енергодар, м. Ме-

літополь, села Мелітопольського та Якимівського р-нів), уздовж траси Василі-

вка-Запоріжжя, Старобердянському лісництві. Є знахідки з Правобережжя

(окол. с. Біленьке Запорізького р-ну). Потребує охорони через цілеспрямоване

знищення, сільськогосподарське та рекреаційне навантаження на біотопи.

Отже, рідкісними малочисельними видами є: тритон звичайний, червоно-

черева джерелянка, звичайна землянка, східна райка, зелена ящірка, звичайна

мідянка, каспійський та сарматський полози. Землянка Паласа, болотяна чере-

паха, піщана ящурка та степова гадюка східна – звичайні види, у відповідних

біотопах бувають досить чисельні. Зелена ропуха, озерна жаба, прудка ящірка,

водяний та звичайний вужі – широко розповсюджені види області, але також

мають певні регіональні особливості. Всі досліджувані види потребують регі-

ональних управлінських, охоронних та просвітницьких заходів.
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O. S. Oskyrko. The Southern Bug eco-corridor in the Steppe zone as a
valuable territory for conserving herpetofuna of Ukraine

Південний Буг бере початок у західній частині Хмельницької області ,

перетинає Вінницьку, Кіровоградську і на території Миколаївської та

Херсонської областей впадає у Бузький лиман Чорного моря . Близько чве-

рті річки (її нижня течія) знаходиться в степовій зоні. Бузько-степове біос-

ферне ядро знаходиться в північно-західній частині Миколаївської області .

Його ключовою територією є Гранітно-степове Побужжя – долина річки

Південний Буг з її степовими схилами, гранітними кручами та прилеглими

плакорами (Коломієць, Мовчан, 2008; Костюшин та ін., 2007). Хоча Пів-

денний Буг є єдиною великою річкою,  яка від витоків до гирла протікає

лише територією України, дані щодо біорізноманіття цієї території дуже

обмежені, а сучасних даних обмаль (Щербак, 1993; Таращук, 2003). Дані

було зібрано протягом 4 років (2016–2018). Враховуючи значну протяж-

ність Південного Бугу на території степової зони України , його герпетофа-

уна включає унікальні популяції плазунів, а саме: черепахи Emys

orbicularis (Linnaeus, 1758), ящірок Lacerta viridis (Laurenti, 1768), L. agilis

Linnaeus, 1758), вужів Natrix natrix (Linnaeus, 1758), N. tessellata (Laurenti,

1768), та полозів Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) і Zamenis longissimus
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(Laurenti, 1768). Таким чином, деякі види занесені до Червоної книги

України та до списків регіональної охоронної книги Миколаївської облас-

ті, а E. orbicularis включена до Червоного списку МСОП (вид, близький до

стану загрози зникнення) і до Додатку II до Конвенції про збереження

європейської дикої природи і природних середовищ існування  (Берн,

1979). Найбільш цінними для мешкання цих рідкісних тварин є екотонні

скелясті біотопи, розташовані саме біля берегової лінії, де збереглись при-

родні ділянки та є макросхили з особливими мікрокліматичними умовами ,

необхідними для існування даних видів. На сьогоднішній день, на даній

території стоїть дуже гостро проблема підняття рівня води в Олександрів-

ському водосховищі. Територія, яка потрапляє під затоплення у разі під-

няття нормального підпірного рівня водосховища , охоплює цінні біотопи

для рептилій. Робота була здійснена за підтримки Rufford Foundation, в

рамках проекту «Assessment of conservation status of habitats important for

reptiles within the Southern Bug eco-corridor in the Steppe zone of Ukraine»

(ID 28002-1).
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N. A. Petrenko, A. Y. Maliuk. Pole of Mykola Mykolaiovych Sczerbak in
the formation batracho- and herpetological collection of the National
Museum of Natural History, NAS of Ukraine

Микола Миколайович Щербак – видатний герпетолог, автор понад 300

наукових праць. З його прізвищем пов’язано створення зоологічної експо-

зиції Національного науково-природничого музею НАН України (ННПМ).

Але внесок Миколи Миколайовича полягає не лише в створенні багатої

експозиції музею та натхненній науковій праці, але й у збагаченні фондо-

вої колекції музею більш ніж на 35 тисяч екземплярів тварин, зібраних під

час його чисельних експедицій. На сьогодні відомо, що приблизно 1/4 ко-

лекцій амфібій та рептилій зібрано М. М. Щербаком та його колегами.

Фондосховища земноводних та плазунів поповнювалися матеріалами з  16

країн, протягом 1954–1994 рр. Найбільші надходження були з Туркменіс-

тану, куди М. М. Щербак організував 15 експедицій.

З 1956 р. по 1989 р. Щербак здійснив експедиційні виїзди майже по

всій території України, включаючи Крим та Карпати, за матеріалами яких

написано ряд статей та дві монографії — «Амфибии и рептилии Крыма»

(Щербак, 1966) та «Земноводные и пресмыкающиеся Украинских Карпат»

(Щербак, Щербань, 1980). Всього з території України М. М. Щербаком

зібрано більше 3000 амфібій, близько 1000 ящірок та 200 змій.
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Перша віддалена експедиція за участю Миколи Миколайовича відбу-

лась з 23 лютого по 14 березня 1958 р. в Ленкоранську низовину (Азербай-

джан).  З тієї експедиції в музеї зберігається 2  види безхвостих амфібій.

Крім того, в Азербайджані зібрано матеріал у 1974–1976 рр. Всього з цієї

країни в музейній колекції зберігається 15 видів ящірок (366 екз.), 12 видів

змій (63 екз.), 1 вид хвостатих (195 екз.) та 4 види безхвостих амфібій (244

екз.).

На рис.1 зображено кількісний розподіл герпетологічного матеріалу за

країнами світу, який було зібрано за участю та під керівництвом Миколи

Миколайовича Щербака.

Рис. 1. Розподіл за країнами світу кількості зразків амфібій та рептилій,

які зібрані за участю М.  М.  Щербака,  за даними фондових колекцій

ННПМ.

Рептилії. Найбільшу кількість ящірок зібрано в Туркменістані (37 ви-

дів, 3299 екз.), Таджикистані (24 види, 671 екз.), Узбекистані (24 види, 959

екз.), в Росії (17 видів, 844 екз.), Вірменії (16 видів, 387 екз.), Азербайджа-
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ні (15 видів, 366 екз.), Казахстані (14 видів, 200 екз.), по 10 видів в Грузії

(177 екз.) та Україні (1054 екз.), по 9 видів в В’єтнамі (157 екз.) та Киргиз-

стані (285 екз.). Найменша кількість видів ящірок, які були зібрані за учас-

тю Щербака М. М., представлені з території Болгарії (3 види, 53 екз.), Мо-

нголії (3 види, 172 екз), Ізраїлю (2 види, 13 екз.), Німеччини (1 вид, 2 екз.),

Білорусі (1 вид, екз.). Загальна кількість ящірок у колекції 8640 екз.

Змії в науковій колекції М. М. Щербака представлені 62 видами (всього

980 екз.) з наступним географічним розподілом: В’єтнам (18 видів, 79

екз.), Росія (16 видів, 121 екз.), Азербайджан (12 видів, 63 екз.), Таджикис-

тан (11 видів, 40 екз.), Туркменістан (9 видів, 421 екз.), Вірменія (8 видів,

36 екз.), Україна (8 видів, 172 екз.), Узбекистан (7 видів, 16 екз.), Казахстан

(6 видів, 15 екз.), Киргизстан (3 видів, 12 екз.), Грузія (2 видів, 3 екз.), Бол-

гарія (1 вид, 2 екз.).

Амфібії. У зборах М. М. Щербака третє місце за кількістю видів і друге

за кількістю зразків посідають амфібії.  Всього М.  М.  Щербаком зібрано

11 видів хвостатих (1862 екз.) та 20 видів безхвостих (4329 екз.) амфібій.

Колекція хвостатих амфібій поповнювалася з 1958 р. по 1987 р., безхвос-

тих – з 1954 по 1991 р.

Надходження хвостатих амфібій зареєстровані з Азербайджану

(Triturus karelinii,  195  екз.),  Грузії (Mertensiella caucasica —  21  екз.,

Triturus vittatus — 61 екз., Triturus karelinii —  26  екз.),  Казахстану

(Ranodon sibiricus —  7  екз.),  Росії (Lissotriton vulgaris — 30 екз., Triturus

karelinii — 10 екз., Salamandrella keyserlingii — 7 екз.), України (Lissotriton

vulgaris — 238 екз., Lissotriton montandoni — 840 екз., Triturus karelinii —

19 екз, Triturus dobrogicus — 37 екз., Triturus cristatus —  212  екз.,

Mesotriton alpestris — 85 екз., Salamandra salamandra — 67 екз.), Німеччи-

ни (Salamandra salamandra —  1  екз., Lissotriton vulgaris —  1  екз.,

Mesotriton alpestris — 4 екз.).
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Збори безхвостих амфібій представлені 11 країнами: Азербайджан

(Bufo viridis —  97  екз., Pelophylax ridibundus — 117 екз., Rana macro-

cnemis — 22 екз., Hyla arborea — 8 екз.), Вірменія (Hyla arborea — 7 екз.,

Rana macrocnemis — 72 екз., Pelophylax ridibundus — 3 екз., Bufo viridis —

22 екз.), Грузія (Hyla arborea — 3 екз., Rana macrocnemis — 241 екз.,

Pelophylax ridibundus —  202  екз., Bufo viridis — 21 екз), Казахстан

(Pelophylax ridibundus —  5  екз., Bufo viridis —  10  екз.),  Киргизстан (Bufo

viridis — 19 екз., Bufo danatensis — 2 екз., Pelophylax ridibundus — 3 екз.,

Rana amurensis —  1  екз., Rana chensinensis — 185 екз.), Росія (Rana

amurensis —  176  екз., Hyla arborea —  8  екз., Rana arvalis —  3  екз., Вufo

bufo — 24 екз., Rana chensinensis — 45 екз., Pelobates fuscus — 18 екз., Hyla

japonica — 105 екз., Rana macrocnemis — 18 екз., Rana nigromaculata —

2 екз., Pelophylax ridibundus — 128 екз., Bufo viridis — 224 екз., Bufo

raddei — 66 екз., Bombina orientalis — 1 екз.), Таджикистан (Bufo viridis —

152 екз., Bufo danatensis — 71 екз., Pelophylax ridibundus — 14 екз.), Турк-

меністан (Bufo viridis —  241  екз., Bufo danatensis — 30 екз., Pelophylax

ridibundus —  24  екз.)  Узбекистан (Bufo viridis —  112  екз., Pelophylax

ridibundus —  2  екз.),  Україна (Hyla arborea —  84  екз., Rana arvalis —

53 екз., Bombina bombina —  88  екз., Bombina variegata —  465  екз., Bufo

bufo — 90 екз., Rana dalmatina — 54 екз., Pelophylax esculentus — 20 екз.,

Pelophylax lessonae — 59 екз., Pelophylax ridibundus — 364 екз., Pelobates

fuscus — 26 екз., Rana temporaria — 295 екз., Bufo viridis — 75 екз.), Німе-

ччина (Bufo bufo — 1 екз.).

За 40 років експедиційних виїздів М. М. Щербака герпетологічні фонди

музею збільшилися майже вп’ятеро. Величезна кількість серійних зборів, з

якими працювали та працюють фахівці з усього світу – це вагомий здобу-

ток для музейної справи. Таким чином, завдяки Миколі Миколайовичу

Щербаку наукова колекція амфібій та рептилій набула неоціненної значу-

щості.
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(RANA) ЖАБ ФАУНИ УКРАЇНИ
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V. Peskov, N. Petrenko. Сorrelation of different forms of group
variability of green (Pelophylax) and brown (Rana) frogs of the fauna of
Ukraine

Морфологічне різноманіття жаб (Ranidae) фауни України складається з

суми відмінностей між групами особин різного віку (вікова мінливість),

статі (статева), виду (таксономічна) за ознаками фенотипу. Співвідношен-

ня зазначених форм групової мінливості жаб становить основу формуван-

ня їх морфологічного різноманіття на різних рівнях таксономічної та еко-

системної ієрархії. Мета дослідження – проаналізувати співвідношення

різних форм групової мінливості жаб (вікової, статевої та таксономічної)

за лінійними розмірами та пропорціями тіла на рівні родини Ranidae фауни

України.

Морфологічні відмінності між віковими (juvenis, subadultus, adultus),

статевими (самці й самиці) та видовими вибірками (Pelophylax ridibundus

(n = 200), P. lessonae (n = 235), Rana arvalis (n = 210) та R. temporaria (n =

194)) розраховували з використанням метрики Євкліда (DE) за лінійними

розмірами (DEL) та пропорціями тіла (DEP). Всього проаналізовано 26 ви-

бірок жаб за 26 морфометричними ознаками. Матриці DEL і DEP обробля-

лись з використанням ієрархічного кластерного та факторного (метод го-

ловних компонент) аналізів.
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За результатами факторного аналізу матриці DEL, яка характеризує ві-

дмінності між 26 вибірками жаб за лінійними розмірами тіла, можна зро-

бити висновок, що перші два фактори описують 99,9 % від загальної дис-

персії. При цьому на перший фактор (F1) припадає 62,1 %. Він найбільше

пов'язаний із вибірками ювенильних (juvenis) самців і самиць P. ridibundus

(-0,99), P. lessonae (-0,98), R. arvalis (-0,97) та R. temporaria (-0,97).

Достовірно, але дещо менше, зв’язані з цим фактором вибірки напівдо-

рослих самців (-0,88) і самиць (-0,89) P. lessonae.  Приблизно на такому ж

рівні є зв'язок між F1 та вибірками напівдорослих самців (-0,98) і самиць (-

1,00) R. arvalis, а також напівдорослих R. temporaria обох статей (-0,98).

Другий фактор (F2), частка від загальної дисперсії якого становить 37,8

%, має достовірні зв’язки з вибірками напівдорослих самців (-0,96) і са-

миць (-0,80) P. ridibundus та дорослих P. ridibundus (-0,75 – -0,85), P.

lessonae (-0,83 – -0,98), самців R. arvalis (-0,76),а також самців і самиць R.

temporaria (-0,96).

Таким чином, наведені вище дані дозволяють зробити висновок про те,

що диференціація зелених і бурих жаб за лінійними розмірами тіла  (абсо-

лютні значення 26 морфометричних ознак) визначається їх віком.

Відмінності між зеленими і бурими жабами різного віку, статі та виду

за пропорціями тіла (DEP) описуються першими трьома факторами на 88.7

% (F1 – 48,7, F2 –25,5, F3 – 14,5).

З F1 високо достовірно пов’язані усі 7 вибірок P. ridibundus (-0,72 – -

0,88) та 7 вибірок P. lessonae (0,73 – 0,86), але показники навантаження на

фактор мають протилежні знаки. Це свідчить про те, що за пропорціями

тіла самці й самиці озерної жаби різного віку приблизно однаково відріз-

няються від самців і самиць різного віку трьох інших видів жаб, але струк-

тура цих співвідношень кардинально протилежна такій у ставкової жаби .

Трав’яна та гостроморда жаби мають недостовірні коефіцієнти зв’язку з  F1,

але у R. temporaria усі коефіцієнти зі знаком «-» (-0,36 – 0,72), у R. arvalis –
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«+» (0,22 – 0,69), що на даному етапі дослідження можна розглядати як

певну тенденцію.

Виходячи з наведених фактів, можна зробити висновок, що диференці-

ація жаб родини Ranidae за пропорціями тіла насамперед визначається їх

таксономічною приналежністю. Так, найбільш диференційованими за

структурою співвідношень виявились озерна і ставкова жаби у порівнянні

з трав’яною та гостромордою.

Результати кластерного аналізу матриць DEL та DEP повністю підтвер-

джують результати факторного аналізу, викладені вище.
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O. Reshetylo, V. Strus, B. Andriyishyn, Y. Strus, A.-A. Osiyeva,
N. Koval, N. Balandiukh. Amphibian mortality on the roads of
Тranscarpatia during their spring migrations

Загибель тварин на автошляхах відома та давно досліджувана тема в

світі. В Україні ця проблема недостатньо вивчена і практично не висвітлю-

ється назагал. Загальнодоступна статистика по країні зводиться до цифр

про наїзди транспортних засобів на домашніх тварин чи великих ссавців .

Проте саме земноводні займають перше місце серед жертв автотранспорту.

Саме тому основною метою нашої роботи було встановити рівень смерт-

ності земноводних на автошляхах Закарпатської області.

В цілому дослідженнями було охоплено усю Закарпатську область , а це

майже 700 км автошляхів різної категорії (Т-0712, Т-0728, H-09, H-13, M-

06, M-08, M-23, M-24, M-25). В результаті було обстежено 84 ділянки зага-

льною протяжністю 36,6  км,  які були відвідані двічі протягом весни (кві-
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тень–травень 2019 р.). Після виявлення розчавлених особин земноводних

їх усували з дорожнього полотна.

За час весняної міграції загиблими було виявлено 341 особину дев’яти

видів земноводних.  Чисельною є ропуха сіра (Bufo bufo), частка якої ста-

новить 73% від усієї кількості земноводних. Менш чисельною та другою у

переліку найбільш частих жертв автотранспорту є жаба трав’яна (Rana

temporaria) – 17,6%. Перелік продовжують жаба прудка (Rana dalmatina) і

саламандра вогняна (Salamandra salamandra) – по 2,7%. Ще рідше трапля-

ються зелені жаби (Pelophylax esculentus complex) – 1,5% та квакша (Hyla

arborea) – 1%. Ропуха зелена (Bufotes viridis), жаба гостроморда (Rana

arvalis)  та кумка червоночерева (Bombina bombina) сумарно становлять

1,5% жертв автотранспорту на Закарпатті.

Виявлено сім ділянок із найбільшим різноманіттям  (три види) проте

значна частина ділянок представлена двома видами (15 ділянок) або одним

(23 ділянки). Окрім цього, на автошляхах Закарпаття знайдено мертвими

по дві особини ящірки прудкої (Lacerta agilis) та вужа звичайного (Natrix

natrix), три розчавлених вужі водяних (Natrix tessellata) та дві черепахи

болотяні (Emys orbicularis).

Таким чином, жертвами автотранспорту на території Закарпатської об-

ласті є дев’ять видів земноводних та чотири види плазунів . Основна час-

тина з них –  це два широко розповсюджених види –  ропуха сіра та жаба

трав’яна, а 5,4% переїханих амфібій – це види Червоної книги України.

Робота здійснена за підтримки Фонду Раффорда в рамках виконання

завдань проекту «Смертність земноводних на дорогах Закарпаття».
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N. A. Smirnov. Carpathian newt (Lissotriton montandoni) in Ukraine:
new records and models of the potential distribution

Карпатський тритон, Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880), як енде-

мік Карпат і вид, поширення якого в Україні обмежене лише чотирма захі-

дними областями, потрапив до всіх попередніх видань Червоної книги

України (1980, 1994, 2009) та планується до включення у наступне видан-

ня, робота над яким наразі триває. Свого часу інформація про поширення

та стан популяцій виду в Україні була узагальнена в низці праць  (зокрема,

в фундаментальній монографії М.  М.  Щербака та М.  І.  Щербаня (1980),

кадастрі-довіднику Є.  М.  Писанця з колегами (2005) та ін.).  Водночас,  ві-

домості, зібрані упродовж наступних років, не були узагальнені, що ускла-

днювало розуміння сучасного стану популяцій карпатського тритона.

З огляду на це, нами сформована електронна база даних про знахідки

L. montandoni в Україні, що включає як зібрані раніше, так і сучасні відо-

мості (результати власних польових досліджень автора, проведених у

2003–2019 рр., та аналізу музейних колекцій; повідомлення колег і натура-

лістів-любителів; відомості з наукових публікацій; інформація, що доступ-

на в соцмережі Facebook, національній мережі інформації з біорізноманіт-

тя UkrBIN тощо). Нові дані розширюють та уточнюють уявлення про роз-
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повсюдження карпатського тритона в західному регіоні України. Зокрема

– в Івано-Франківській і Чернівецькій областях, де розповсюдження виду

ще донедавна було вивчене явно недостатньо.

Геокодовані точки знахідок використані для побудови моделей потен-

ційного поширення виду за допомогою алгоритмів DOMAIN та MAXENT.

Проаналізовано вплив на розповсюдження L. montandoni біокліматичних

параметрів. Обговорюється сучасне поширення виду в Україні  (на основі

емпіричних даних і отриманих моделей), а також можливе скорочення

його ареалу на фоні глобальних змін клімату.

Під час проведення польових досліджень та аналізу отриманих матері-

алів було використане обладнання, люб’язно надане автору організацією

IDEA WILD у 2018 р.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
МІНЛИВОСТІ ХРОМОСОМ PELOPHYLAX RIDIBUNDUS
PALLAS, 1771 ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Н. М. Сурядна

Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій Університету
«Україна», м. Мелітополь
e-mail: suriadna@gmail.com

N. Suriadna. Comparative morphological analysis of chromosomes
variability of Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 south of Ukraine

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) – найпоширеніший вид земновод-

них прісноводних водойм півдня України, є одним з батьківських видів

гібридогенного комплексу зелених жаб. Переважна більшість «чистих»

популяції P. ridibundus поширена у південній та південно-східній частині

України. На іншій території часто зустрічається в комплексі з іншими ви-

дами. P. ridibundus – це потужний комплекс криптичних видів. Зокрема,

на сьогодні активно досліджується наявність на півдні «східної» (= анато-

лійської форми) P. cf. bedriagae. Враховуючи зазначене, важливо досліди-

ти наскільки каріологічно стійкий даний вид, особливо в умовах півдня

України, де на фоні трансформації біотопів і різноякісних впливів маємо

унікальну генетичну та екологічну взаємодію в процесі гібридогенного

відтворення. Таким чином, в роботі надається порівняльний морфологіч-

ний аналіз хромосом P. ridibundus різних популяцій півдня України.

Для порівняння каріотипів були обрані типові популяції P. ridibundus

(Херсонська обл., с. Стара Збур'ївка; Крим, с. Залісне (матеріал зібраний

до 2013 р.); Херсонська обл., Арабатська стрілка і для порівняння точка
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північніше – Харківська обл., с. Сніжківка). Всього проаналізовано 49

метафазних пластинок, 20 з яких морфологічно опрацовано.

В першу чергу слід зазначити, що всі проаналізовані метафазні пласти-

нки і каріограми відповідають стандартним каріотипам озерної жаби, але

при цьому спостерігається певна мінливість і гетероморфність окремих

гомологів та пар хромосом в цілому. Переважна більшість проаналізова-

них пластинок мають 26 хромосом, зустрічаються також неповні набори.

Відносно стабільніші у кількісному та якісному відношенні хромосоми

«кримських» озерних жаб та Арабатської стрілки. Більш мінливі каріоти-

пи Харківської області та пониззя Дніпра.  Часто пари можуть бути утво-

рені різними за розмірами, але однаковими за морфологією хромосомами

(1 пара). Гетероморфність окремих пар і гомологів зустрічається також

серед групи дрібних хромосом, особливо 6-ї, та останніх трьох – 11-ї, 12-ї,

13-ї. В даних популяціях P. ridibundus мешкає з гібридогенним таксоном

P. esculentus. Тому може мати генетичну структуру зі специфічним пото-

ком генів, що на рівні хромосом, ймовірно, проявляється у мінливості

гомологів, їхніх якісних і кількісних характеристиках. Інші популяції

представлені лише P. ridibundus, але при цьому ми не виключаємо інтрог-

ресію між «східною» та «західною» формами озерної жаби. Представлені

матеріали лише попередні і потребують підтвердження на рівні порівня-

льно-статистичних методів. Дане дослідження особливо важливе з точки

зору збереження та примноження генетичного та біологічного різноманіт-

тя, що головним чином забезпечує сталість функціонування екосистем .
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ГЕРПЕТОЛОГІЧНА СПІЛЬНОТА
«ЖАБИ, ЯЩІРКИ ТА ЗМІЇ»
В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK

М. О. Тарасенко, М. Д. Матвєєв

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.
Кам’янець-Подільський
e-mail: lanius@meta.ua

M. Tarasenko, M. Matveev. Herpetological community "Frogs, lizards
and snakes" on facebook social network

Герпетологічна спільнота «Жаби, ящірки та змії» була започаткована

16 липня 2015 року і функціонує, як відкрита загальна група, в якій висвіт-

люються питання ідентифікації та популяризації земноводних і плазунів

фауни України.

На 31.08.2019 р. спільнота нараховує 1575 учасників, з яких переважна

більшість читачів та дописувачів з України (95,8%).

Географія учасників спільноти в межах України різноманітна , але відо-

бражає переважно регіони, в яких зосереджені фахівці-герпетологи, ама-

тори та фотографи-анімалісти (Київська область – 39,7%; Львівська об-

ласть – 19,1%; Кіровоградська область – 9,8%; Харківська область – 7,1%;

Дніпропетровська область – 5,7%; Хмельницька область – 5,1%; Одеська

область – 3,6%; Рівненська область – 3,6%; Івано-Франківська область –

3,3 %; Закарпатська область – 3,1%).

Основну частину матеріалів займають відео- та фотодописи щодо пла-

зунів та земноводних із вказаними датами та місцями їх знаходження

(59,9%). Значна частина матеріалів містить фенологічні спостереження,

пов’язані із виходом плазунів і земноводних з зимової сплячки, появою у
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водоймах, паруванням, метаморфозом та переходом земноводних до життя

в наземному середовищі, линьки та вилуплення з яєць у плазунів (16,9%).

Досить часто трапляються звернення до фахівців з питаннями щодо видо-

вої належності тварин (11,4%). Частина фотоматеріалів містять дані по

живленню вужа звичайного та вужа водяного (4,0%). Також висвітлюють-

ся питання етології, безпеки поведінки з плазунами та першої допомоги

при укусах.

Зустрічальність видів в дописах, відео- та фотоповідомленнях позитив-

но корелює із статусом видів за чисельністю в межах країни .

Матеріали спільноти можуть бути використанні для популяризації зем-

новодних і плазунів, включення до UkrBIN та матеріалів досліджень.
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МОРФОЛОГІЯ ЛИЧИНОК ЖАБ РОДУ PELOPHYLAX

О. В. Ткаченко

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м.
Чернігів
e-mail: oksana62tkachenko@gmail.com

O. Tkachenko. The morphology of the frog’s larvae of the genus
Pelophylax

У батрахофауні України зелені жаби представлені трьома видами:

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), P. lessonae (Camerano, 1882 “1881”) і

Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Праці, присвячені діагностиці цих

видів, стосуються, переважно, дорослих тварин, і лише незначна кількість

публікацій описує їх личинковий розвиток.

Порівняльний аналіз морфології личинок 2 видів зелених жаб викона-

ний на матеріалі, зібраному на території України упродовж 2010–2016 рр.

Личинковий розвиток жаби їстівної нами не досліджувався, оскільки оста-

точно не визначено її таксономічний статус. Стадії личинкового розвитку

визначали за таблицею, запропонованою нами для дослідження личинок

безхвостих амфібій фауни України.

Личинки зелених жаб виходять з оболонок на 3–4 стадіях розвитку.

При цьому у личинок обох видів присосок має форму двох пігментованих

овальних високих горбків, розташованих нижче кутів рота, з невеликими

заглибинами на вершинах. З 4–5 стадій відбувається редукція присоска, на

9 стадії залишки присосок у личинок зелених жаб зникає повністю.

На момент виходу з оболонок у личинок жаби ставкової на І та ІІ парах

зябрових гілок знаходиться по 5–8 коротких зябрових ниток. У личинок
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жаби озерної дві гілки зовнішніх зябер несуть по 2–3 короткі зяброві нит-

ки.  На 5  стадії у личинок жаби озерної збільшується кількість зябрових

ниток на зябрових гілках (3–4 на кожній гілці); у личинок жаби ставкової

зябра на цій стадії досягають максимального розвитку. На 6–8 стадіях опе-

ркулярна складка поступово наростає на зовнішні зябра і формує на лівому

боці оперкулярний отвір, направлений назад і догори.

На 4  стадії у личинок зелених жаб з’являються зачатки губ і рогових

щелеп. На 6 стадії у личинок P. lessonae,  а на 8  –  у P. ridibundus

з’являються рогові зуби, а ротові диски мають зубні формули 1/1+1:2,

1/1+1:1 та 1/3. У личинок озерної жаби максимальний розвиток личинко-

вого ротового апарату відбувається на  16 стадії і будова ротового апарата

описується формулою 1:1+1/3. У личинок ставкової жаби на 9 стадії дода-

ється внутрішній переривчастий ряд на верхній губі, внутрішній ряд ниж-

ньої губи стає переривчастим, зубна формула приймає вигляд 1:1+1/1+1:2.

На 9  стадії тулуб і плавець набувають характерних для личинок зеле-

них жаб форм – широкий тулуб сплющений у дорсовентральному напрям-

ку, невисокий хвостовий плавець охоплює хвостове стебло. У P. ridibundus

довжина тулуба переважає його висоту у 2,8 рази, а ширина тулуба пере-

важає висоту у 1,5 рази;  у P. lessonae довжина тулуба переважає його ви-

соту у 2,3 рази, а ширина тулуба переважає висоту у 1,3 рази.

Отже, морфологічних відмінностей у личинок зелених жаб практично

немає. Вони розрізняються лише розмірами та будовою зовнішніх зябер на

3–5 стадіях розвитку.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ CRISTA SELLARIS И
БАЗИСФЕНОИДА В ЧЕРЕПЕ ЭМБРИОНОВ
УЖА ОБЫКНОВЕННОГО

А. В. Шевердюкова

Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины, г. Киев
e-mail: hstramontana@gmail.com

H. Sheverdyukova. Features of the crista sellaris and basisphenoid
formation in the skull of Grass snake embryos

Crista sellaris – одна из базовых структур основания хрящевого черепа

позвоночных, предшествующая базисфеноиду в костном черепе. Crista

sellaris представляет собой поперечную перекладину между базовыми эле-

ментами хрящевого черепа позвоночных – черепными трабекулами и па-

рахордалиями – и разделяет пространство между ними на базикраниальное

и гипофизарное окна.

Не смотря на многолетнюю историю изучения эмбриогенеза черепа и

формирования базовых структур хрящевого черепа рептилий, вопрос о

формировании структуры, гомологичной crista sellaris, освещен неодно-

значно.

С целью изучения предполагаемой изменчивости в формировании от-

дельных структур в эмбриогенезе черепа N. natrix мы исследовали 14 вы-

борок (114 эмбрионов) с 31 по 36 стадии развития. Стадии развития эмб-

рионов определяли согласно таблице стадий нормального развития, пред-

ложенной Цером.

Эмбрионы фиксировали в 4% растворе формальдегида. Тотальные пре-

параты изготавливали согласно методике Симонса и Ван Хорна.
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У эмбрионов N. natrix обнаружено три варианта сформированности

crista sellaris: 1) полное отсутствие crista sellaris; 2) частичная ассиметрич-

ная сформированность; 3) полностью сформированная crista sellaris. При

этом наличие всех трех вариантов можно встретить внутри одной кладки .

Первый вариант считаем нормой, остальные – отклонением от нормы.

В целом, отсутствие crista sellaris встретилось у 15% эмбрионов. При

этом в выборке 36-ой стадии развития отсутствие crista sellaris наблюда-

лось у пяти эмбрионов из девяти.

Степень сформированности crista sellaris не влияет на наличие базис-

феноида в костном черепе, но влияет на способ его формирования: 1). При

наличии crista sellaris базисфеноид формируется исключительно как заме-

щающая кость. 2) Если же crista sellaris не сформирована, базисфеноид

формируется как кость парного происхождения. Его латеральные участки

представляют собой замещающую кость, а центральный участок – кость

дермального происхождения (т.е. кость в целом – смешанного происхож-

дения).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ АРЕАЛА
ЧЕРЕПАХИ БОЛОТНОЙ (EMYS ORBICULARIS) В
ГОЛОЦЕНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Е. Ю. Яниш, О. Д. Некрасова
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Ye. Yu. Yanish, O. D. Nekrasova. The results of a study of the dynamics
of the range of the wading turtle (Emys orbicularis) in Holocene in
Eastern Europe

В результате полевых исследований (2006–2018 гг.), охватывающих 25

археологических памятников, было обнаружено 1623 остатка от 1504 осо-

бей субфоссильных болотных черепах. Столь большая выборка является

результатом ежегодной работы археозоолога с материалами из 80 археоло-

гических памятников в течение 12 лет. При этом объем всех исследован-

ных костей животных – более 80 000 единиц. Кости и фрагменты панцирей

выявлены в археологических материалах и изучены Е.  Ю.  Яниш.  Остатки

черепах определены до вида путем сравнения костных фрагментов с сов-

ременными и субфоссильными экз. из коллекции НППМ НАН Украины и

коллекции автора. Уникальность данных материалов в том, что, как пра-

вило, к зоологам не попадают остатки субфоссильных черепах для иссле-

дования и настолько большие массивы данных для анализа, как правило,

отсутствуют. К сожалению, из-за описанных выше причин нельзя утверж-

дать,  что на тех памятниках,  где мы черепаху не обнаружили,  ее в иссле-

дуемый период не было. Возможно, что она просто не входила в круг ин-

тересов местных жителей, либо в настоящее время ее остатки не попали на

исследование специалисту. В ряде случаев на местах, где в древности бы-
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ли расположены археологические памятники (где сохранились останки до

70 особей черепах – например, неолитическое поселение «Васильевский

Кордон-27») в течение последних двух лет впервые в XXI ст. были найде-

ны черепахи, что совпадает с современными маргинальными северо-

восточными находками черепах в Липецкой обл. (2018 г.; 52,97°, 40,01°).

Такие находки подтверждают ранее сделанные предположения и прогнозы

о динамике ареала черепахи в разные периоды голоцена как индикатора

климатических изменений (Nekrasova et al., 2019). Текущие тенденции

изменения климата подтверждают, что расширение ареала распростране-

ния черепах в настоящем и будущем – в северо-восточном направлении.

Согласно нашим прогнозам, дальнейшая экспансия вида весьма вероятна в

страны Балтии (ГИС-модель; Nekrasova et al., 2018; 2019).
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