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АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ "БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ"
НА ПРИКЛАДІ ПАНЦИРНИХ КЛІЩІВ (ACARI: ORIBATIDA) ЗАКАРПАТТЯ
В роботі розглянуті окремі можливості веб-ресурсу "Біорізноманіття України" для
аналізу колекцій та літературних даних на прикладі панцирних кліщів Закарпаття.
Досліджено можливості аналізу просторового розподілу орібатид у розрізі фізикогеографічних областей модельної території. Визначено їхню фауністичну подібність з
допомогою інтегрованих у веб-ресурс індексів Соренсена та Жакара. Встановлено
гірські масиви, які є перспективними для подальших досліджень фауни та екології
панцирних кліщів.
Ключові слова: орібатиди, георегіон, фауністична подібність, інформаційні
технології.

Перші дослідження орібатид на Закарпатті розпочалися наприкінці ХІХ ст. [18] і
тривають дотепер. Свій вклад у вивчення панцирних кліщів зробили Полончик Е.М.,
Фасулаті К.К., Курчева Г.Ф., Казаков В.І., Меламуд В.В., Сергиенко Г.Д., Ярошенко
М.М., Криволуцький Д.А., Гордєєва Е.В., Джапаридзе М.І., Гуштан Г.Г., Гуштан К.В.,
Karpelles L., Karppinen E., Miko L. та ін. [2-6, 8-16, 18, 19]. Загалом, за всю історію,
дослідження орібатид були спрямовані в основному у фауністичному руслі, вивчення
висотно-поясного розподілу, відкриття нових для науки видів. В останні роки
проводяться роботи зі з’ясування антропогенних трансформацій угруповань
панцирних кліщів, при цьому доповнюються їх фауністичні списки [2, 4, 17]. В
результаті накопичено великий масив відомостей про фауну орібатид Закарпаття у
вигляді літературних даних та колекцій. Одним з нових інструментів для аналізу та
узагальнення такої інформації є веб-ресурс "Центр даних "Біорізноманіття України".
Інформаційний портал був оприлюднений у мережі Інтернет http://dc.smnh.org/ 25
травня 2017 року [1]. З початку 2020 р. розпочалося наповнення бази знахідками
панцирних кліщів на території Закарпаття. Станом на 21.05.2021 р. у ресурс
імпортовано 1126 записів з дослідженої території (рис. 1). Дані, які були внесені
стосуються 265 видів орібатид.
Метою нашої роботи була апробація окремих можливостей веб-ресурсу
"Біорізноманіття України" на прикладі орібатид Закарпаття. Такий підхід для аналізу
різноманіття панцирних кліщів зроблений вперше.
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Матеріали і методи досліджень
З використанням сучасних інформаційних можливостей веб-ресурсу
"Біорізноманіття України" [1] був проведений аналіз музейних колекцій Oribatida
Державного природознавчого музею НАН України для території Закарпаття.
Проаналізовано літературні дані стосовно поширення орібатид на модельній території
[3, 4, 11-13, 17, 19]. Зокрема, проведено апробацію визначення просторового розподілу
орібатид у розрізі фізико-географічних областей Закарпаття. За основу взято фізикогеографічне районування областей за атласом: "Загальногеографічний атлас України"
[7]. Визначено їхню фауністичну подібність за допомогою інтегрованих у веб-ресурс
індексів Соренсена та Жакара.
Результати досліджень
В результаті аналізу літературних джерел та музейних колекцій отримано дані про
просторовий розподіл панцирних кліщів Закарпаття та згенеровано картосхему
знахідок (рис.).

Рис. Карта знахідок панцирних кліщів Закарпаття (за http://dc.smnh.org/).
У розрізі географічних регіонів для Закарпатської низовини внесено 273 записи, які
представляють 129 видів. Для Вулканічно-міжгірноулоговинної області здійснено 154
записи для 98 видів панцирних кліщів. Зокрема, для масиву Маковиця-Синяк
міститься інформація про 52, а для Хустсько-Солотвинської улоговини – 65 видів
орібатид. Для Полонинсько-Чорногірської області інтегровано 507 записів для 183

Апробація програмного комплексу "Біорізноманіття України" …

157

видів орібатид. Зокрема, для гірських масивів Полонина Боржава відомо 90 видів,
Полонина Красна – 149, Полонина Рівна – 52, Свидівець – 67, Чорногора – 67 видів.
Для Мармароського масиву внесено 42 знахідки про 37 видів. Для Закарпатської
частини Ґорґан інтегровано 114 записів про 96 видів орібатид.
Встановлено, що зовсім невивченими на предмет панцирних кліщів залишаються
низка гірських масивів: Вигорлат-Гутинський, Великий Діл, Тупий, ВерховинськоВододільний. Останній залишається невивченим не тільки в межах Закарпаття, але і в
межах всього Верховинсько-Вододільного хребта. Всі ці території перспективні у
вивченні не лише таксономічного різноманіття, але також й екологічних особливостей
панцирних кліщів.
Використовуючи веб-ресурс "Біорізноманіття України", розраховано коефіцієнти
фауністичної подібності фізико-географічних областей дослідженого регіону. Зокрема
апробовано розрахунок індексів Соренсена та Жакара (табл. 1, 2). Величина цих
показників залежить від екологічних умов конкретних георегіонів та ступеня їх
вивченості (зокрема, наповнення бази даних) на предмет панцирних кліщів.
Таблиця 1
Індекси Соренсена орібатид фізико-географічних регіонів Закарпаття
Закарпатська
низовинна
область

Вулканічноміжгірноулоговинна
область

ПолонинськоЧорногірська
область

Мармароси

Закарпатська
низовинна
область

1

Вулканічноміжгірноулоговинна
область

0,54

1

ПолонинськоЧорногірська
область

0,52

0,56

1

Мармароси

0,23

0,3

0,29

1

Ґорґани

0,44

0,51

0,57

0,27

Ґорґани

1
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Таблиця 2
Індекси Жакара панцирних кліщів фізико-географічних регіонів Закарпаття
Закарпатська
низовинна
область

Вулканічноміжгірноулоговинна
область

ПолонинськоЧорногірська
область

Мармароси

Закарпатська
низовинна
область

1

Вулканічноміжгірноулоговинна
область

0,37

1

ПолонинськоЧорногірська
область

0,35

0,38

1

Мармароси

0,13

0,17

0,17

1

Ґорґани

0,28

0,34

0,4

0,16

Ґорґани

1

Таким чином, після інтеграції повнішої інформації щодо панцирних кліщів у базу
даних веб-ресурсу "Біорізноманіття України" буде доцільно провести фауністичне
порівняння фізико-географічних регіонів не тільки Закарпаття, але й інших територій.
Висновки
Отже, в результаті апробації інформаційних можливостей веб-ресурсу
"Біорізноманіття України" отримано попередні дані про просторовий розподіл
панцирних кліщів на території Закарпаття у контексті фізико-географічних областей.
Найбільшим видовим різноманіттям представлена Полонинсько-Чорногірська область
(183 видів). Визначено території, які є "білими плямами" та перспективні для
проведення нових фауністичних та екологічних досліджень орібатид Закарпаття
(гірські масиви: Вирголат-Гутинський, Великий Діл, Тупий, ВерховинськоВододільний). Встановлено перспективну доцільність застосування веб-ресурсу
"Біорізноманіття України" для порівняння фаун панцирних кліщів різних фізикогеографічних регіонів.
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Approbation of the software complex "Biodiversity of Ukraine" on the example of oribatid
mites (Аcari: Оribatida) of Transcarpathia
The paper considers some features of the web resource "Biodiversity of Ukraine" for the analysis
of collections and literature data on the example of oribatid mites of Transcarpathia. Possibilities are
investigated for analysis of the spatial distribution of oribatids in terms of georegions of the study area.
Their faunal similarity was determined using the Sorensen and Jaccard indexes integrated into the web
resource. The territorys have been identified, which are promising for further studies of the fauna and
ecology of oribatid mites. The purpose of our work was to test some features of the web resource
"Biodiversity of Ukraine" on the example of Transcarpathian oribatids. This approach for the analysis
of the diversity of oribatid mites was made for the first time. 273 records representing 129 species of
oribatid mites were made for the Transcarpathian lowland. 154 records for 98 species were made for
the Vulkanichno-intermountaindells oblast. 507 records for 183 species of oribatids were integrated
for Polonynsko-Chornohirska region. 42 finds of 37 species were made for the Marmarosh massive.
114 records of 96 species of oribatids were integrated for the Transcarpathian part of Gorgany
massive. It is established that a number of mountain massifs remain completely unexplored in terms of
oribatids: Vyhorlat-Hutynskyi, Velykyi Dil, Tupyi and Verkhovynskyi. The latter remains unexplored
not only within Transcarpathia but within the entire Verkhovynskyi Watershed range. All these areas
are promising in the study of not only taxonomic diversity, but also the ecological characteristics of
oribatid mites. The indicators of Sorensen and Jaccard indexes were counted. The value of these
indicators depends on the ecological conditions of specific georegions and the degree of studien for
oribatid mites. The perspective expediency of using the web-resource "Biodiversity of Ukraine" for
comparison of fauna of oribatid mites of different georegions is established. After the integration of
more complete information about oribatid mites into the database of the web resource "Biodiversity of
Ukraine" it will be expedient to make a faunal comparison of georegions not only of Transcarpathia
but also of other territories. The work was performed within the scientific theme: "Estimation of the
biotic diversity of model groups of Arthropoda of the Ukrainian Carpathians with the use of modern
information technology" (0120U101162).
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