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Таблица 2.
Сравнение показателей ключевых признаков пескарей короткоусого G. brevicirris и обыкновенного G. gobio
(Мовчан, 2011)
G. brevicirris
G. gobio
Наши данные
Признак
М
min–max
М
min–max
М
min–max
Длина усиков в длине головы, раз
4,9-6,3
3,5-7,7
4,3-4,7
2,9-7,4
5,7
4,5–7,5
Длина усиков в длине рыла, раз
2,7
2,5-2,8
2,0-2,1
1,9-2,5
2,7
2,2–3,3
Толщина хвостового стебля в длине
2,7
–
2,4-2,6
–
3,4
2,6–4,7
хвостового стебля, раз
Анализ средних значений длины усиков у изученных особей пескаря (табл. 2) свидетельствует о
принадлежности их к виду пескарь короткоусый G. brevicirris. И только среднее значение соотношения толщины
хвостового стебля к его длине резко отличается от ранее установленного. Дальнейшее изучение морфометрии
выловленных особей с последующей статистической обработкой данных позволит однозначно определить видовую
принадлежность пескарей из бассейна реки Кундрючья.
Таким образом, можно предположить наличие в ихтиофауне водоёмов Донецкого кряжа двух видов
пескарей: короткоусого G. brevicirris и обыкновенного G. gobio. Дальнейшее изучение морфометрии пескарей
позволит окончательно прояснить это предположение.
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Гіллястовусі рачки (Cladocera) є важливим компонентом прісноводних зоопланктоценозів, які в них часто
домінують за біомасою (Шевченко, 2002). Ці тварини харчуються бактеріями, водоростями, детритом, а також самі
входять у раціон багатьох видів риб. Деякі види кладоцер використовують в якості індикаторів при визначенні
ступеня забрудненості та сапробності водойм.
Вивчення зоопланктону на територіях, які нині входять до Національного природного парку
«Нижньодніпровський», проводили Ю.М. Марковський (1953), Л.М. Підгайко (1958), В.С. Полищук, Б.Ф. Григорьев
(1989), Н.Ф. Шевченко, Л.М. Самойленко (2003). Однак окремих досліджень видового складу кладоцер не
проводилося.
Інвентаризація фауни заповідних об’єктів є ключовим завданням, оскільки дозволяє проаналізувати сучасний
стан екосистем та дослідити вплив різних факторів. Для вивчення фауни гіллястовусих рачків було проаналізовано 8
проб, зібраних у травні та липні 2017 р. в озерах Кругле, Назарово-Погоріле, Скадовськ-Погоріле та Закитне. Проби
збиралися шляхом проціджування 100 л води через сітку Апштейна з капронового газу №68. Матеріал фіксували у
4% розчині формаліну. Обробку проб та розрахунок біомаси проводили за загальноприйнятими методиками
(Методические рекомендации по сбору…/ Сост. А.А. Салазкин и др., 1982; Модухай-Болтовский, 1954). В результаті
виявлено 13 видів кладоцер, які належать до 4 родин (табл. 1).
Таблиця
Різноманіття та середня біомаса (мг/м3) гіллястовусих рачків в озерах НПП «Нижньодніпровський»
Види / водойми
Кругле
Скадовськ- Закитне
НазаровоПогоріле
Погоріле
Родина Bosminidae
Bosmina longirostris (O.F.Müller, 1785)
11,2
65,3
3,4
Родина Chydoridae
Acroperus harpae (Baird, 1836)
49,6
Alona costata Sars,1862
0,4
5,7
Alona rectangula Sars,1862
0,2
Chydorus sphaericus (O.F.Müller, 1785)
1,8
5,6
268,2
Chydorus ovalis Kurz, 1875
60,8
Disparalona (Rhynchotalona) rostrata (Koch, 1841)
7,6
Eurycercus lamellatus (O.F.Müller, 1785)
4,0
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848)
20,0
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820)
4,2
18,0
Родина Daphniidae
Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, 1900
35,0
Simocephalus vetulus (O.F.Müller, 1785)
360,0
Родина Sididae
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848)
0,9
0,9
Сапробність водойми (за Самойленко, 2008)
β- мезосап- β-мезосап- ПолісапПолісапробна
робна
робна
робна
Як видно з таблиці, видовий склад та біомаса гіллястовусих рачків в озерах Парку відрізняється досить
сильно, але у всіх водоймах переважають представники родини Chydoridae.
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Практично всі виявлені види характеризуються широким географічним поширенням та високою екологічною
толерантністю. Варто зауважити, що наявність у пробах значної кількості представників Bosmina longirostris та
Chydorus sphaericus вказує на посилення процесів евтрофікації в озерних екосистемах. Посилення цих процесів може
призвести до небезпечних екологічних наслідків, наприклад «цвітіння води», забруднення вод органічними
речовинами, замулення, та до масової загибелі гідробіонтів. Через це, постійний моніторинг та контроль за
кількісними показниками видів Cladocera є невід’ємною частиною загальних гідробіологічних досліджень та
обов’язковим етапом оцінки стану водних екосистем. Аналіз фауни та стану зоопланктоценозу інших водойм
Національного природного парку «Нижньодніпровський» є метою наших подальших досліджень.
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Регіональний ландшафтний парк «Придніпровський» має унікальне розташування, на його території
презентовані майже всі варіанти екосистем, притаманні степовій зоні: степові, лучні, лісові та болотяні. Наявність
такого строкатого набору стацій обумовлює формування тут вельми різноманітного комплексу синявців (Lycaenidae),
нами зареєстровано 38 видів, 8 з яких мають різні охоронні статуси (Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, 1851),
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761), Maculinea arion (Linnaeus, 1758), Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865), P. bavius
(Eversmann, 1832), Scolitantides orion (Pallas, 1771), Plebeius pylaon (Fisher von Waldheim, 1832) та Plebejus
argyrognomon (Bergsträsser, 1779)).
Складна геоморфологічна будова рельєфу долини р. Дніпро на Дніпропетровщині обумовила утворення
азональних біогеоценозів байрачних лісів. Екологічні особливості цих біогеоценозів невластиві для території області,
що робить фауну Lycaenidae більш різноманітною. Саме азональні екологічні умови сприяють проникненню як із
півночі, так і з півдня видів, для яких екологічні умови більшої частини області є несприятливими. Яскравим
прикладом є періодичні знахідки Lampides boeticus (Linnaeus, 1761), окремі екземпляри-мігранти якого
спостерігаються в області в особливо теплі роки.
Дослідженнями встановлено, що є група мезофільних та ксерофільних видів (Pseudophilotes bavins
(Eversmaxm, 1832), Plebeius pylaon (Fischer von Waldheim, 1832), Polyommatus thersites (Cantener, 1834), яка не тільки
постійно проникає на територію області з півдня, а й утворює на території РЛП локальні популяції, що чітко
приурочені до азональних біотопів долини р. Дніпро і не спостерігаються в інших біогеоценозах області. Така, ж
сама ситуація з видами, що проникають із півночі, а саме Thersamonolycaena dispar rutila (Werneburg,. 1864) в області
спостерігається протягом всієї течії р. Дніпро, Eumedonia eumedon (Esper, 1780) утворює окремі локальні популяції у
байрачних лісах північної частини долини р. Дніпро.
Окремо слід розглянути варіант утворення видами Lycaenidae екологічних форм, внаслідок специфіки умов
існування у біотопах азонального типу. Відомо, що у тих популяціях виду Callophrys rubі (Linnaeus, 1758), стації
яких знаходиться у байрачних лісах колишньої порожистої частини р. Дніпро, зустрічається форма C. rubi f.
Immaculata (Fuessly, 1775). Також вид E. eumedon в умовах балочно-яружної системи р. Дніпро утворює форму E.
eumedon f. fylgia (Spangberg, 1876).
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ПОЛІПЛОЇДНИХ РАС
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За допомогою цитогенетики як описової дисципліни, дослідження кількості хромосом у різних видів стоїть на
передньому плані (у людини правильна кількість хромосом була встановлена вперше у 1956 році (2n=46)).
Одним із важливих напрямків такого дослідження є виявлення плоїдності (кратного збільшення кількості
хромосом) окремих представників.
Поліплоїдія — геномна мутація, обумовлена збільшенням числа гаплоїдних наборів хромосом у порівнянні з
диплоїдним (2n). Наприклад, триплоїдія (3n), тетраплоїдія (4n), пентаплоїдія (5n) і т.д.
Цей тип мутацій живих організмів зараз досліджується шляхом системи маркувань білків наявних у
цитологічному матеріалі хребетних (наприклад, аналіз ферментів, які кодувались діагностичними для цих видів
локусами: аспартатоамінотрансфераза, глюкозофосфатизомераза, лактатдегідрогеназа, неспецифічні естерази,
структурні білки м’зів і білки крові — трансферини).
Найбільшої кількості досліджень, щодо представників хребетних півночі України, було проведено командою
науковців Київського інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, під керівництвом С.В. Межжерина.
Завдання роботи — узагальнити результати цих багаторічних досліджень виключно для Чернігівщини.
Методи та організація дослідження — загальнонаукові теоретичні методи дослідження (аналіз,
систематизація, порівняння та узагальнення теоретичних та експериментальних даних тощо); емпіричні методи
(відтворення результатів кардіологічних досліджень у вигляді числової кількості хромосом кожного представленого
виду).
Протягом останніх двадцяти років найкраще були досліджені поліплоїди родів хребетних: Cobitis Linnaeus,
1758 (Щипівки), Carassius Jarocki, 1822 (Карасеві) (серед Надкласу: Pisces (Риби)) та Bufo Laurenti, 1768 (Ропухи)
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