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За время исследований 3 вида: Xestia c-nigrum (1991), Agrotis exclamationis (1995) и Agrotis segetum (1999)
давали вспышки численности.
Тридцать один вид, из зарегистрированых в Нежине, ноктуин может приносить вред сельскому хозяйству
(гусеницы поедают листья, реже почки, всходы): Pеridroma saucia (Brassica), Euxoa nigricans (овощные, полевые и
плодовые культуры, Allium cepa, Brassica rapa, B. oleracea, Beta vulgaris, Zea mays, зерновые злаки, Phaseolus,
Onobrychis, Linum usitatissimum, Asparagus officinalis и др.), Euxoa obelisca (весной повреждают корни злаков, Pisum
sativum, Nicotiana, овощные, Papaver somniferum, Linum usitatissimum, Vitis vinifera и др.), Euxoa tritici (Beta vulgaris,
Lycopersicum esculentum, Cucumis sativus, Helianthus annuus, Nicotiana, Cucurbita, Citrullus vulgaris, Melo sativa, Zea
mays, Triticum, Pisum sativum, Brassica oleracea, Allium cepa, сеянцы древесных пород и т.п.), Agrotis bigramma
(Solanum tuberosum, Medicago, Beta vulgaris, Onobrychis, Vitis vinifera, Asparagus, Nicotiana и др.), Agrotis
exclamationis (первостепенный вредитель Beta vulgaris, Zea mays, Helianthus annuus, овощных и бахчевых культур,
сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород), Agrotis ipsilon (Beta vulgaris, Nicotiana, овощные, зерновые,
кормовые травы, хлопчатник и др.), Agrotis segetum (первостепенный вредитель озимых злаков, Zea mays, Panicum,
Beta vulgaris, Daucus carota, Allium cepa, Solanum tuberosum, Helianthus annuus, бахчевых, сеянцев и саженцев
древесных пород), Agrotis vestigialis (Beta vulgaris, Helianthus annuus, злаковые, овощные и бахчевые культуры,
Medicago, Onobrychis и др.), Аxylia putris (Rumex, различные злаковые, Beta vulgaris и Nicotiana), Ochropleura plecta
(Rumex, Apium graveolens, Humulus lupulus, Cichorium intybus, Beta vulgaris, овощные культуры), Diarsia brunnea
(Rubus idaeus), Diarsia dahlii (Rubus idaeus, Ribes), Diarsia rubi (Rumex, Rubus idaeus, Fragaria), Cerastis rubricosa
(Fragaria), Noctua comes (Rumex), Noctua fimbriata (Rubus idaeus, R. caesius, Vitis vinifera), Noctua orbona (Trifolium,
Lactuca, Vitis vinifera), Noctua pronuba (Rumex, Brassica, Allium, Spinacia oleracea, Solanum tuberosum, Lycopersicum
esculentum, Rheum, Beta vulgaris, сеянцы Malus domestica, Vitis vinifera), Spaelotis ravida (поедают всходы и рассаду
овощных и бахчевых культур, вредят кормовым бобовым, Zea mays и другим зерновым, Helianthus annuus), Оpigena
polygona (Rumex), Еurois occulta (Myrica, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Epilobium, Rubus idaeus, известен как
второстепенный вредитель Brassica, Raphanus, Cucumis sativus, уничтожает листья и цветочные почки плодовоягодных культур), Graphiphora augur (Rumex, Ribes, Rubus idaeus, Beta vulgaris, овощные культуры, почки плодовых и
т. п.), Anaplectoides prasina (Rumex, Rubus idaeus, R. caesius и др.), Xestia baja (Rubus idaeus, Sorbus, Rumex, Ribes,
Rheum, Brassica, Cucumis sativus, Lycopersicum esculentum, Helianthus annuus, Zea mays), Xestia c-nigrum (наиболее
ощутимо вредят всходам Beta vulgaris, рассаде Brassica oleracea, Raphanus, Allium, Apium graveolans, Rheum, Daucus
carota, Petroselium sativum, Anethum graveolens, Nicotiana, Vitis vinifera, Zea mays и другим зерновым, лекарственным,
плодовым, декоративным и т. д.), Xestia ditrapezium (Rumex, Lactuca и др. овощные, Zea mays, Ribes, Nicotiana, Rubus
idaeus, Prunus domestica), Xestia stigmatica (второстепенный вредитель овощных культур), Xestia triangulum (Rubus
idaeus), Xestia xanthographa (Rumex), Naenia typica (Rubus idaeus), Malus domestica, Pyrus communis, Prunus domestica,
Cerasus avium, Rumex, Vitis vinifera, Fragaria). Особенно ощутимый вред приносят Agrotis exclamationis, A. segetum и
Xestia c-nigrum.
Выводы. В г. Нежине зарегистрировано 39 из 56 известных на Черниговщине видов совок подсемейства
Noctuinae, 31 из которых может наносить вред сельскохозяйственным растениям; у 3 видов отмечены вспышки
массового размножения.
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Територія природного науково-дослідного відділення (ПНДВ) «Буркути» Національного природного парку
«Олешківські піски» охоплює площу 1240,2 га тавключає в себе різноманітні біотопи — листяні та хвойні ліси,
лучні, степові та рідколіссі ділянки. Тут знаходиться більше 10 невеличких солонуватих та прісних озер. Майже всі
вони пересихають влітку і тому фауна гідробіонтівна цій території є слабко вивченою.
Для оцінки стану оз. Солоне як одного з найбільших прісних водойм на території ПНДВ аналізували видове
різноманіття та кількісні показники зоопланктонтів, як найбільш інформативної групи водних тварин.
Для аналізу фауни зоопланктону проаналізовано 2 проби, відібрані співробітниками Херсонської
гідробіологічної станції НАН України 15 травня 2018 р. сіткою Апштейна середнього зразку (капроновий газ № 68).
Видова приналежність організмів визначалась нами за роботами Кутикової Л.А. (1970), Мануйлової О.Ф. (1964) та
Рилова (1930). Визначення кількісних характеристик та розрахунок індексу Шенона (Н) проводилися за
загальноприйнятими у гідробіології методиками (Методи гідроекологічних досліджень…, 2006).
Площа оз. Солоне становить близько 6 га, рівень води коливається від 1,5 м до 0,3 м. За характером
водообміну воно є безстічним, а за класифікацією біотопів — С1.22 Мезотрофною водоймою з угрупуванням вільно
плаваючих рослин (Мельник та ін., 2016).
Видовий склад зоопланктону озера Солонеє відносно бідним. Встановлено наявність 14 видів зоопланктонтів
з трьох основних таксономічних груп: 13 видів коловерток (Rotatoria) з 6 родин (Brachionus angularis Gosse, 1851,
Br. budapestinensis Daday, 1885, Br. сalyciflorus Pallas, 1776, Br. рlicatilis (Müller, 1786), Br. quadridentatus Hermann,
1783, Br. urceus (Linnaeus, 1758), Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834), Keratella cochlearis (Gosse, 1851), K. quadrata
(O.F. Müller, 1786), K. valga (Ehrenberg, 1834), Mytilina mucronata (O.F. Müller, 1773), Testudinella patina (Hermann,
1783) та Euchlanis meneta Myers, 1930); 2 види гіллястовусих ракоподібних (Cladocera) (Daphnia pulex Leydig, 1860 та
Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862); та 1 вид веслоногих ракоподібних (Copepoda) (Diaptomus gracilis (Sars, 1863)).
Відмічали також науплуальні та копеподібні личинкові стадії розвитку копепод. Крім того поодиноко зустрічалися
личинки комарів-дзвінців (Chironomidae) та нематод (псевдопланктон).
Фауністичний комплекс формувався за рахунок наупліарно-копеподитних стадій діаптомід — 53,3 тис екз./м2
(36,0% від загальної чисельності) та коловерток K. quadrata — 45,0 тис екз./м2 (29,0%). Субдомінантами за
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чисельністю можна вважати коловерток Asplanchna priodonta Gosse, 1850 — 14,2 тис екз./м2 (9,1%)та Br. сalyciflorus
— 12,7 тис екз./м2 (8,2%). За біомасою переважали калянуси D. gracilis — 0,8 г/м2 (55,7% від загальної біомаси) та
A. priodonta — 0,3 г/м2 (18,9%). Значення індексу видового різноманіття Шеннона за чисельністю (НN = 2,33 бит/екз.)
та біомасою (НВ = 1,53 бит/мг) вказує на складність структури угруповань зоопланктонтів, незважаючи на практично
повне сезонне пересихання озера та бідність фауни. Оскільки на кількісні і якісні показники зоопланктону
впливають різні фактори, метою подальшої роботи є проведення комплексних досліджень фауни гідробіонтів на цій
території.
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Птахи — це одна з ключових складових природи населених пунктів. На території України зустрічається
близько 416 видів птахів (Бокотей, Фесенко, 2002). Частина з них постійно зустрічається на території нашої держави,
інші зустрічаються в нас лише взимку, влітку або під час перельотів.
В природі весь час відбуваються певні зміни які так чи інакше впливають на птахів. Досліджуючи видовий
склад і чисельність птахів можна стежити за змінами в природі та робити прогнози на майбутнє.
Обліки проводились лінійними маршрутами по різних частинах міста Ніжин охоплюючи паркові зони (парк
Шевченка, Графський парк, парк Гоголя, побережжя р. Остер, дачні ділянки та райони міської забудови і промислової
зони. Щомісяця проводилось 2-5 обліків по 2-3 години кожен. Загальний час спостережень склав близько 90 годин.
Результати досліджень та їх обговорення.
За період спостережень (2018 рік) в межах м. Ніжин відмічено 72 види птахів із 31 родини. Особини що не
були ідентифіковані до виду в даній роботі не представлені. Гніздування відмічено в разі знахідки гнізда або
пташенят чи явно вираженої гніздової поведінки. Перелік видів із примітками подано у таблиці 1.
Таблиця 1.
Розподіл видів птахів по досліджених біотопах
№
Лат.назва
Укр.назва
Примітки
1.
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Бугайчик
Весна-літо. Гніздування
2.
Egretta alba (Linnaeus, 1758)
Чепура велика
Весна-літо. Пролітний над містом.
Іноді зустрічається у місті
3.
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Чапля сіра
Весна-літо. Пролітний над містом.
Іноді зустрічається у місті
4.
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Лелека білий
Весна-літо. Гніздування
5.
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Гуска сіра
Пролітний над містом (весна/осінь)
6.
Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Гуска білолоба
Пролітний над містом (весна/осінь)
7.
Anser fabalis (Latham, 1787)
Гуменник
Пролітний над містом(весна/осінь)
8.
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Лебідь-шипун
Пролітний над містом(весна/осінь)
9.
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Крижень
Весна-осінь. Гніздування
10. Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Яструб великий
Зустрічається цілий рік.
11. Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Яструб малий
Зустрічається цілий рік.
12. Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Канюк звичайний
Зустрічається цілий рік. Залітний
13. Grus grus (Linnaeus, 1758)
Журавель сірий
Пролітний над містом(весна/осінь)
14. Crex crex (Linnaeus, 1758)
Деркач
Весна-літо. Гніздування
15. Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Курочка водяна
Весна-літо. Гніздування
16. Fulica atra Linnaeus, 1758
Лиска
Весна-осінь. Гніздування
17. Columba palumbus Linnaeus, 1758
Припутень
Весна-осінь. Гніздування
18. Columba livia Gmelin, 1789
Голуб сизий
Зустрічається цілий рік. Гніздування
19. Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Горлиця садова
Зустрічається цілий рік. Гніздування
20. Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Зозуля
Весна-літо. Гніздування
21. Asio otus (Linnaeus, 1758)
Сова вухата
Зустрічається цілий рік. Гніздування
22. Athene noctua (Scopoli, 1769)
Сич хатній
Зустрічається цілий рік. Гніздування
23. Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
Дрімлюга
Літо. Окол. Кирилівського переїзду
24. Apus apus (Linnaeus, 1758)
Серпокрилець чорний
Весна-літо. Гніздування
25. Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Рибалочка
Весна-літо. Гніздування
26. Merops apiaster Linnaeus, 1758
Бджолоїдка
Весна-літо. Залітний
27. Upupa epops Linnaeus, 1758
Одуд
Весна-літо. Гніздування
28. Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Крутиголовка
Весна-літо. Гніздування
29. Picus canus Gmelin, 1788
Жовна сива
Зустрічається цілий рік. Гніздування
30. Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Жовна чорна
Зустрічається цілий рік
31. Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Дятел звичайний
Зустрічається цілий рік. Гніздування
32. Dendrocopos syriacus (Hemprich et
Дятел сирійський
Зустрічається цілий рік. Гніздування
Ehrenberg, 1833)
33. Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Дятел середній
Зустрічався взимку.
34. Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Дятел малий
Зустрічається цілий рік
35. Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Ластівка сільська
Весна-літо. Гніздування
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