


  

Національна  академія  наук  України  
Державний природознавчий музей  

 
 
 
 
 
 
 

НАУКОВІ  ЗАПИСКИ 
ДЕРЖАВНОГО 

ПРИРОДОЗНАВЧОГО  МУЗЕЮ 
 
 

Випуск 36 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Львів  2020 



 

УДК 57+58+591.5+502.7:069 

 

Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2020. – Вип. 36. – 232 с. 
До 36-го випуску періодичного видання «Наукові записки Державного природознавчого 

музею» увійшли статті та короткі повідомлення з музеології, екології, ентомології, ботаніки, 

палеонтології, а також інформація про діяльність музею у 2019 році.  

Для екологів, зоологів, ботаніків, палеонтологів, працівників музеїв природничого профілю, 

заповідників, національних природних парків та інших природоохоронних установ і організацій.  
 

Proceedings of the State Natural History Museum. – Lviv, 2020. – Issue 36. – 232 p. 
The 36th issue of the periodical «Scientific Notes of the State Museum of Natural History» includes 

articles and short reports on museology, ecology, entomology, botany, paleontology, as well as 

information about the activities of the museum in 2019. 

For ecologists, zoologists, botanists, paleontologists, employees of museums of natural profile, 

reserves, national nature parks and other environmental institutions and organizations. 
 

DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.  

ISSN 2224-025X  

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ  
 

Головний редактор                             Капрусь І. Я. д-р біол. наук, проф.  
Заступник головного редактора       Климишин О. С. д-р біол. наук, с.н.с.  
Відповідальний секретар                   Орлов О. Л. канд. біол. наук  
Технічний редактор                            Гураль Р. І. канд. біол. наук  
 

Бокотей А. А. канд. біол. наук, с.н.с.; Войчишин В. К. канд. біол. наук, с.н.с.; Годунько 

Р. Й. канд. біол. наук, с.н.с.; Гураль-Сверлова Н. В. канд. біол. наук, с.н.с.; Дзюбенко 

Н. В. канд. біол. наук; Малиновський А. К. д-р с.-г. наук; Радченко О. Г.  

д-р біол. наук, проф.; Різун В. Б. канд. біол. наук, с.н.с.; Середюк Г. В. канд. біол. наук; 

Сусуловський А. С. канд. біол. наук, с.н.с.; Третяк П. Р. д-р біол. наук, проф.; 

Фальтиновіч В. д-р біол. наук, проф. (Польща); Царик Й. В. д-р біол. наук, проф.; 

Чернобай Ю. М. д-р біол. наук, проф.; Шрубович Ю. Ю. канд. біол. наук; Яницький Т. П. 

канд. біол. наук  

 
EDITORIAL BOARD 
 

Kaprus I. Y. (Editor-in-Chief), Klymyshyn O. S. (Associate Editor), Orlov O. L. (Managing 
Editor), Gural R. I. (Technical Editor), Bokoteу A. A., Voichyshyn V. K., Godunko R. J., 
Gural-Sverlova N. V., Dzubenko N. V., Malynovsky A. К., Radchenko O. G., Rizun V. B., 
Serediuk H. V., Susulovsky A. S., Tretjak P. R., Faltynowicz W., Tsaryk J.V., Chеrnobay Y. 
M., Shrubovych J. J., Yanitsky T. P.  
 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Державного природознавчого музею 

 

 

 

ISSN 2224-025X © Наукові записки ДПМ, 2020  



 

 

Наукові записки Державного природознавчого музею. Випуск 36 (Львів, 2020)  

Proceedings of the State Natural History Museum. Issue 36 (Lviv, 2020)  

 

DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.89-94  
 

УДК 595.423:591.9(477) 

 

Гуштан Г. Г.  

 

ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ УГРУПОВАНЬ  

ПАНЦИРНИХ КЛІЩІВ (ORIBATIDA) ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ 

ФАКТОРІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ  

 
В роботі розглянуто особливості змін, які відбуваються в екологічній структурі 

орібатидних угруповань під впливом антропогенних чинників (випасання та 

гідромеліорація) в умовах Закарпатської низовини. Зокрема, проаналізовано зміни у 

структурі морфо-екологічних типів (адаптивних типів), біотопних груп та комплексів 

за гігропреферендумом, які відбуваються внаслідок трансформації біотопів. 

Встановлено, що гідромеліорація та випасання призводить до різних тенденційних змін, 

які у свою чергу пов’язані з особливостями біології конкретних видів орібатид та 

специфіки дії досліджених факторів. 

Ключові слова: орібатиди, угруповання, екологічні групи, біотопи, Закарпатська 

низовина.  

 

Світова фауна орібатидних кліщів представлена понад 11 тис. видами (1300 родів 

з 163 родин) [9]. Для території України відомо більше 700 видів [8]. Нашими 

дослідженнями встановлено, що фауна панцирних кліщів Закарпатської низовини 

представлена 175 видами (93 роди та 53 родини). 

У зв’язку з притаманними для панцирних кліщів індикаційних властивостей [4], їх 

можна використовувати для визначення змін природних (наприклад, вологість 

едафотопу) та антропогенних (випасання, гідромеліорація) чинників. Раніше була 

зроблена попередня оцінка антропогенних трансформацій орібатид під впливом 

гідромеліорації та випасання [1]. Однак стосувалась вона лише таксономічного 

різноманіття, чисельності, структури домінування тощо. Проблема впливу 

гідромеліорації та випасання на екологічні групи панцирних кліщів лук Закарпатської 

низовини не була вивчена. Питання впливу згаданих умов на угруповання орібатид і 

досі залишається достатньо актуальним [2, 3]. 

 

Матеріали і методи досліджень  
 

Для дослідження панцирних кліщів лучних біотопів використано загальноприйняті 

методики ґрунтово-зоологічних та екологічних досліджень [7]. Зокрема, 

використовували метод відбору стандартних ґрунтових проб «випадковим» способом, 

об’ємом 125 см3. Для класифікації орібатид обрано таксономічну систему 

запропоновану Г. Вейгманом [11]. Ідентифікацію панцирних кліщів здійснювали з 

використанням сучасного світлового мікроскопу. Для класифікації морфо-екологічних 

типів орібатид обрано систему запропоновану Д. А. Криволуцьким [6]. Екологічну 

приналежність панцирних кліщів визначали за допомогою даних представлених Г. 

Вейгманом [11], вона проаналізована в наших дослідженнях за двома напрямками, а 

саме біотопними групами та гігропреферендумом. Ступінь домінування визначено за 

системою Штеккера – Бергмана [10]. Індекси різноманіття аналізували за підходами 

описаними Мегарран [5].  
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В межах цього дослідження опрацьовано 1662 екз. панцирних кліщів з 172 

ґрунтових проб. Для вивчення угруповань орібатид були обрані наступні типи лук: 

заплавні та гідромеліоровані луки, що на околицях м. Чоп та с. Мала Добронь 

Ужгородського р-ну; мезофітні луки без впливу випасання та з випасанням, що на 

околицях с. Кальник Мукачівського р-ну. 

Матеріал для досліджень збирали протягом 2013-2014 рр., враховуючи сезонні 

аспекти. Для дослідження впливу гідромеліорації на формування угруповань 

панцирних кліщів були вибрані гідромеліоровані лучні ділянки за дамбою (від річки). 

Контролем слугували заплавні луки – перед дамбою (від річки). Для вивчення впливу 

випасання пробними площами слугували мезофітні лучні ділянки з випасанням 

великої рогатої худоби. Контролем були вибрані мезофітні луки без випасання. 
 

Результати досліджень  
 

Зміни угруповань орібатид під впливом випасання. Встановлено зміни у 

структурі морфо-екологічних типів угруповань орібатид внаслідок впливу випасання 

(рис. 1). Зокрема, спостерігається збільшення представленості неспеціалізованих форм 

орібатид на пасовищах у порівнянні з біотопами без випасу в 2,5 рази. Група 

панцирних кліщів – мешканців дрібних ґрунтових щілин на пасовищах майже відсутня 

і зменшується в 39 разів, тоді як у біотопах без випасу вона складає 43% від загальної 

чисельності кліщів у біотопі. Така зміна у структурі адаптивних типів орібатид 

пояснюється відносною толерантністю неспеціалізованих форм до випасання у 

порівнянні з іншими морфологічними типами. Значне зменшення представленості 

панцирних кліщів – мешканців дрібних ґрунтових щілин на пасовищах, пояснюється 

витоптуванням та ущільненням ґрунту, внаслідок чого зменшується їхня просторова 

ніша.  

У структурі біотопних груп панцирних кліщів під впливом випасання відбувається 

збільшення частки евритопних видів у 3,6 рази на тлі зменшення чисельної 

представленості інших груп (рис. 2). Такі трансформації говорять про те, що випасання 

спричинює витіснення панцирних кліщів з вузькими біотопними преференціями, 

більш стійкими – евритопними.  

В екологічній структурі орібатид за гігропреферендумом на пасовищах, встановлено 

наступні тенденційні зміни у порівнянні з біотопами без випасання (рис. 3). Зокрема, 

чисельність видів-ксерофілів майже не зазнає змін. При цьому, відносна щільність 

еврибіонтів є більшою в 5,3 рази. Протилежну залежність демонструють види-мезофіли, 

чисельна представленість яких на пасовищах зменшується в 27 разів. Гігро-мезофільні 

орібатиди в антропізованих луках не виявлені. Таким чином, реакція еврибіонтних 

представників вказує на антропогенно-порушені екосистеми. Зниження чисельності 

вузькоспецифічних біотопних груп відбувається за рахунок зменшення висоти 

травостою на пасовищах, що полегшує прогрівання ґрунту. Через це відсоток 

ксерофільних орібатид на пасовищах є більшим ніж на луках без випасання. 

Зміни угруповань орібатид під впливом гідромеліорації. У структурі морфо-

екологічних типів (рис. 4) орібатид, внаслідок процесу гідромеліорації, встановлено 

зменшення представленості групи неспеціалізованих кліщів у 2 рази. Одною з 

основних причин такої перебудови є відсутність фактору затоплення на 

гідромеліорованих луках, до якого пристосована ця адаптивна група. Натомість на 
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трансформованих луках збільшується представленість орібатид – мешканців поверхні 

ґрунту (у 3,9 рази) та дрібних ґрунтових щілин (у 2,5 рази). 

Встановлено, що екологічна структура угруповань панцирних кліщів у процесі 

гідромеліорації змінюється шляхом зменшення частки лучної біотопної групи кліщів 

у 1,5 рази та збільшення представленості лісо-лучних, лісових та евритопних видів у 

1,1-1,6 рази (рис. 5). До того ж, внаслідок гідромеліорації зникають заплавно-лучні 

представники.  

 

Рис. 1. Динаміка структури морфо-екологічних типів орібатид під впливом 

випасання.  

 

 
Рис. 2. Зміна структури біотопних груп орібатид під впливом випасання.  
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Рис. 3. Динаміка екологічної структури панцирних кліщів за гігропреферендумом 

під впливом випасання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зміна структури морфо-екологічних типів орібатид під впливом 

гідромеліорації лук.  
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Рис. 5. Зміна структури біотопних груп орібатид під впливом гідромеліорації лук.  

 

В екологічній структурі за гігропреферендумом (рис. 6), в процесі гідромеліорації 

лук, встановлено зменшення представленості ксерофільних, гігрофільних та 

еврибіонтних видів у 8,7-1,3 рази. У той же час встановлено, що на гідромеліорованих 

луках, у порівнянні з заплавними, збільшується частка мезофільних орібатид у 12 

разів. Така перебудова екологічної структури панцирних кліщів вказує на зміну умов 

едафотопів гідромеліорованих екосистем у напрямку середнього зволоження.  

 

 

Рис. 6. Динаміка структури екологічних груп орібатид за гігропреферендумом під 

впливом гідромеліорації.  
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