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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В «Декларації Землі» записано: «все живе на Землі 

взаємопов’язане і будь-яка форма життя має свою цінність незалежно від тієї 

користі, яку вона представляє для людства». 

Основною біологічною властивістю лісу є його здатність до самовідтворення, 

що залежить і зумовлюється географічними особливостями території. Вони 

неоднаково проявляються в Українських Карпатах і горах Криму, лісостеповій та 

степовій зонах, на Поліссі. Особливе місце і роль у самовідтворенні лісу належить 

біотичним екологічним факторам, що впливають на середовище як окремо кожного 

дерева, так і дерев певної території. Це середовище обмежене площею росту дерева, 

створюється, формується і зосереджене в його підстилці, залежить від складу її 

компонентів рослинного і тваринного походження. Отже, лісова підстилка – це 

постійне джерело надходження до ґрунту лісу органічних сполук, що утворюють 

гумус і забезпечують трофічність лісових ґрунтів. 

Останнім часом ширшого розповсюдження набуває захворювання соснових 

лісів. Висихання соснових насаджень у лісах Житомирщини настільки серйозні, що 

набирає ознак надзвичайного стану. Так, у ДП «Бердичівське лісове господарство», 

де соснові насадження займають 10 %, за зниження рівня ґрунтових вод коренева 

система хвойних дерев послабшала, що зменшило рух живильних речовин, 

верхівковий короїд масово нищить дерева (Куринський А., 2017). Подібні руйнівні 

процеси соснових лісів спостерігаються і в інших підприємствах різних регіонів 

Житомирського Полісся. Дослідження безхребетних лісової підстилки як 

потенційного біоіндикатора стану соснових лісів є однією з нагальних і актуальних 

проблем, результати якої можна буде використати для розроблення ефективних 

заходів захисту лісу. 

Ґрунтові безхребетні тварини – численна і, в той же час, найменш вивчена 

група організмів. Дослідження безхребетних тварин лісової підстилки різних 

регіонів відображені у працях Мухіна Ю. П. і Кузьминої Т. С. (2000), 

Ярошенка Н. Н. (2000), Прокопенка О. В. (2001), Ковалишиної С. П. (2006), 

Гірної А. Я. (2006), Омері І. Д. (2008), Лісового М. М. (2008), Петрашової Д. А. 

(2009), Кейван О. П. (2010), Марусик Ю. М. і Ковблюк Н. М. (2011), 

Колодочки Л. А. і Омери І. Д. (2011), Небогаткіна І. В. (2012), Бурдейної С. Я. 

(2012), Battigelli J. Р. (2000), Paoletti M. G. (2001), Magurran A. E. та Henderson P. A. 

(2004) тощо. 

Роль безхребетних тварин у підтриманні функціонування лісової екосистеми є 

особливою, бо вони беруть участь у розкладанні мертвих органічних речовин та їх 

перетворенні в неорганічні сполуки, у процесах ґрунтоутворення, слугують кормом 

для хребетних тварин та паразитують на них, можуть виступати як потенційний 

біоіндикатор складу рослинності, стану лісових насаджень та мікроклімату. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоретичні та 

практичні положення, висвітлені у дисертаційній роботі, є складовою частиною 

досліджень за науково-дослідною темою «Хребетні та безхребетні тварини 

Центрального Полісся у лісових і паркових насадженнях різної структури». 

Окремим підрозділом теми є «Дослідження впливу природних екологічних чинників 



 2 

на стан лісових систем Полісся Житомирщини». Математичне моделювання 

динаміки популяцій» (номер державної реєстрації 0112U007684, 2012–2015 рр.); 

«Мисливство, захист лісу та вирощування стійких насаджень в умовах 

Житомирщини з використанням засобів механізації лісогосподарських робіт» 

(номер державної реєстрації 0115U006735, 2015–2018 рр.), до якої автор долучився 

як співвиконавець окремих розділів.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було виявити 

екологічні особливості складу безхребетних тварин лісової підстилки як якісного 

показника і потенційного біоіндикатора стану соснових насаджень Житомирського 

Полісся. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

- з’ясувати взаємозв’язок типу лісорослинних умов та структури 

спільноти безхребетних лісової підстилки; 

- виявити вплив структури лісових насаджень на щільність та склад 

спільноти підстилкової мезофауни; 

- встановити сезонну динаміку безхребетних лісової підстилки; 

- охарактеризувати і порівняти структури безхребетних лісової підстилки 

у насадженнях різних лісостанів; 

- визначити можливість використання безхребетних тварин як якісного 

показника і потенційного біоіндикатора лісових насаджень; 

-     розробити рекомендації щодо біоіндикації стану лісових екосистем та 

впровадити їх у виробництво. 

Об’єкт дослідження – особливості формування структури спільноти 

безхребетних лісової підстилки та процеси змін її кількісних і якісних показників у 

соснових насадженнях різних еколого-лісівничих умов Житомирського Полісся. 

Предмет дослідження – спільнота безхребетних тварин лісової підстилки 

різних лісостанів соснових борів і суборів Полісся Житомирщини.  

Методи дослідження: лісівничо-таксаційні – для еколого-лісівничої 

характеристики насаджень; зоологічні – для відбору зразків та класифікації 

безхребетних; мікроскопічні – для підрахунку загальної кількості індивідумів у 

таксономічних групах та ідентифікації окремих безхребетних; екологічні – для 

характеристики структури безхребетних лісової підстилки соснових насаджень у 

різних лісівничо-екологічних умовах; камеральні – для обробки зібраного у 

польових умовах матеріалу; математико-статистичні – для статистичної обробки 

матеріалу.   

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше для умов Житомирського 

Полісся: проведено дослідження спільноти безхребетних тварин лісових підстилок 

зрубів (Зр), незімкнутих лісових культур (НЛК), молодняків (Мл), середньовікових 

(Св) та стиглих (Ст) лісів свіжих соснових борів і суборів трьох регіонів 

Житомирського Полісся, визначено середньорічну абсолютну щільність, 

проаналізовано структуру безхребетних лісової спільноти мезофауни; встановлено й 

обґрунтовано значення безхребетних тварин як якісного показника і потенційного 

біоіндикатора стану лісових насаджень; доведено, що поміж мікроартропод 

домінували кліщі, серед яких найчисельнішими були орибатиди та простигмати; 
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виявлено взаємозв’язок між щільністю безхребетних, типом лісорослинних умов та 

віком лісу.    

Практичне значення одержаних результатів. Визначену середньорічну 

абсолютну щільність та структуру спільноти підстилкової мезофауни на рівні 

основних таксономічних груп можна використовувати як потенційний біоіндикатор 

для оцінки впливу абіотичних, біотичних та антропогенних факторів на стан ґрунту 

досліджуваних лісів, ефективність лісомеліоративних заходів, диструбацій та її 

динаміки, порівняння різних методів ведення лісового господарства, порівняння 

результатів досліджень у різних лісах Полісся та інших географічних регіонів, для 

проведення моніторингу перебігу екологічних процесів лісогосподарської, 

епізоотичної та епідеміологічної ситуації окремих регіонів. 

Дослідження спільноти мезофауни лісової підстилки соснових лісів в умовах 

різного віку борів і суборів дає можливість оцінити її значення і вплив на 

формування ґрунту лісу Житомирського Полісся.  

Отримані дані про склад популяції підстилкової мезофауни, її щільність, 

сезонну динаміку та співвідношення можна використовувати як показники якості 

стану лісового ґрунту, а їх зміну – як ранній індикатор ефективності 

лісогосподарської діяльності, розвиток негативних біологічних процесів, шкідливих 

для живлення дерев.  

Доповнення відомих способів збору, виділення і оцінки спільноти 

безхребетних тварин лісової підстилки може використовуватися на рівні з ними. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені і використовуються в 

навчальному процесі Житомирського національного агроекологічного університету 

на кафедрах експлуатації лісових ресурсів, паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи, зоології, впроваджено у виробництво Держпродспоживслужби як один з 

основних критеріїв визначення епізоотичної ситуації територій щодо 

благополучності відносно зараження кліщами диких і свійських тварин.  

 За результатами досліджень розроблені і затверджені рекомендації, які 

використовуються Житомирським обласним управлінням лісового і мисливського 

господарства. Отримані результати досліджень можуть використовуватися як базові 

для порівняння при вивченні мезофауни лісової підстилки лісу в інших регіонах 

Полісся. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота містить результати 

оригінальних досліджень, одержаних автором особисто при виконані наукової 

тематики та аналітичних робіт. Автор роботи разом з керівником планував 

дослідження, самостійно здійснював відбір матеріалу, його камеральну та 

статистичну обробки, мікроскопічні дослідження, фотографування об'єктів та 

графічне оформлення даних. Аналіз і узагальнення отриманих результатів, 

обґрунтування висновків і пропозицій зроблені за участю наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень за темою 

дисертаційної роботи повідомлялися і отримали схвалення на щорічних науко-

практичних конференціях науково-педагогічного складу та аспірантів 

Житомирського національного агроекологічного університету (2011–2018 рр.). 

Матеріали дисертаційної роботи були представлені на міжнародних, всеукраїнських 

та міжвузівських наукових та науково-практичних конференціях, зокрема: науково-
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практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених до дня факультету 

лісового господарства «Лісове господарство – сучасні аспекти розвитку» (Житомир, 

2009 р.); ХІІ Міжнародній конференції молодих вчених, присвяченій 145-річчю з 

дня народження професора Г.Ф. Морозова «Ліси Євразії – Білоруське Поозер`я» 

(Москва-Браслав, 2012 р.); ХVII Міжнародній науковій конференції «Research for 

rural development 2011» (Латвія, Єлгава, 2011 р.); ХVIІI Міжнародній науковій 

конференції «Research for rural development 2012» (Латвія, Єлгава, 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційність розвитку сучасного 

аграрного виробництва» (Львів, 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених «Ліс, наука, молодь» 

(Житомир, 2013 р.).  

Публікації.  За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових праць, 

в тому числі 7 статей у фахових виданнях (з яких 1 – у міжнародних) та 4 тези 

доповідей. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу і 

розділів: огляд літератури, власні дослідження, обговорення результатів досліджень, 

висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел та додатків. 

Робота викладена на 242 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 48 

таблицями і 56 рисунками, містить 7 додатків. Список використаних джерел 

включає 247 найменувань, з них 119 іноземних. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Огляд літератури. У розділі, що складається з 4 підрозділів, наведено аналіз 

літературних джерел, присвячених вивченню впливу екологічних факторів 

середовища на стан лісових насаджень й, відповідно, структуру населення 

безхребетних тварин, дослідженню їх видового різноманіття та чисельності, ролі 

окремих таксономічних груп та видів у функціонуванні лісових біогеоценозів. 

Матеріали і основні методи дослідження. Для проведення досліджень і їх 

аналізу та порівняння отриманих даних були обрані два з найпоширеніших типів 

лісу: свіжі соснові бори (А2С) та свіжі соснові субори (В2С), визначені за 

Погребняком П. С.  (1955). У кожному типі лісу досліджували безхребетних тварин 

підстилки Зр, НЛК, Мл, СВ  та Ст лісів. Усього відібрано і досліджено 450 зразків 

підстилок по 150 із кожного регіону: (2 ТЛУ, А2 і В2) х 5 вікових груп х 3 сезони х 5 

зразків. Вигонку безхребетних із проб здійснювали з використанням модифікованих 

Tullgren лійок діаметром 15 см зі вставленою синтетичною сіткою з розміром 

комірок 2х2 мм. Джерелом світла слугувала електрична лампа. Безхребетні 

випадали через отвір лійки у флакончики, наповнені 70 %-ним спиртом. Згідно з 

методикою на одну екстракцію відводили 2 доби (рис. 1).  

Для підрахунку безхребетних користувалися дисекційним мікроскопом при 

загальному збільшенні х40, а для класифікації кліщів – мікроскопом Axiolab (Carl 

Zeiss) при збільшенні х100.   
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кліщі, ногохвістки, їх класифікація  павуки, нематоди, жуки, мурашки 

 

Рис. 1. Схема проведення досліду 

Також були застосовані методи візуальної таксації (Скородумов А. С., 1940; 

Кожачников И. В., 1961; Дунаєв Е. А., 1997; Бригадиренко В. В., 2003; Зерова М. Д., 

2010). Для характеристики складу мезофауни та її різноманіття враховували такі 

показники: абсолютна та відносна щільність, співвідношення кліщів до ногохвісток 

(А/С індекс), кількість таксонів, індекс біорізноманіття Шеннона, обернений індекс 

Сімпсона та індекс подібності Марчевського і Стейнхауса (Magurran A. E., 

Henderson P. A., 2003).  

Оскільки за допомогою біологічних індикаторів можна оцінювати стан ґрунту, 

інтенсивність випасу, зміни зволоження, то, в цьому випадку, весь склад біоценозу 

використовується як біоіндикатор. 

Імовірність зв’язку біоценозу, безхребетних тварин як біоіндикатор з певним 

фактором середовища виражається у відсотках випадків або в балах умовної шкали: 

перший – від 1 до 60 % випадків зв’язку – біоценоз не є біоіндикатором; другий – 

від 61 до 75 % – сумнівний зв'язок; третій – від 76 до 90 % – задовільний індикатор; 

четвертий – від 91 до 99 % – вірний індикатор; п’ятий – 100 % – абсолютний 

індикатор (Вікторов В. С., 1967, 1972, 1990). 
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Нами як потенційний біоіндикатор досліджено не весь склад виявлених 

безхребетних, а лише кліщів та ногохвісток спільно як найчисленніших мешканців 

лісової підстилки та кліщів окремо. 

Аналіз цифрового матеріалу за результатами досліджень проводили з 

використанням непараметричних методів Mann-Whitney та Kruskal-Wallis з 

наступним множинним попарним порівнянням та корекцією Bonferroni. Для 

групування насаджень за заселеністю безхребетних підстилки проводили 

ієрархічний кластерний аналіз. Всі обрахунки проведені з використанням програми 

XLSTAT-Pro 2013.4. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Вплив типу лісорослинних умов та структури лісостанів на видовий 

склад та щільність безхребетних тварин лісової підстилки. В розділі 

розглядається динаміка щільності безхребетних лісової підстилки свіжих соснових 

борів та свіжих соснових суборів різного віку з просуванням з Північного регіону 

Житомирського Полісся до Південного.  

 Загалом, в усіх зразках підстилок спільнота безхребетних складалася, 

переважно, із кліщів та ногохвісток (колембол) – представників мікроартропод, 

частка яких змінювалася у межах 96–99 %. Серед макроартропод, які становили від 

1 до 4 %, виявляли павуків, псевдоскорпіонів, дощових черв’яків, нематод, 

багатоніжок, жуків, мурашок та личинок.  

У Північному регіоні в умовах А2С кількість тварин у підстилці борів 

збільшувалася з віком насаджень. Найменшу кількість особин виявляли у підстилці 

Зр – 4644,44 інд.м-2, а найбільшу у підстилці Мл лісу – 17847,00 інд.м-2. Абсолютний 

вміст безхребетних тварин у підстилці Мл та лісів старших класів віку був значно 

більшим, ніж у підстилці Зр чи НЛК (Kruskal-Wallis тест,  Р<0,0001 та Р≤0,038 

відповідно). Вміст макроартропод у підстилці поступово збільшувався від 

71,1 інд.м-2 на Зр до 200,00 інд.м-2 у Ст деревостанах і характеризувався 

недостовірною різницею. Їх відносний вміст був максимальним у підстилках Зр 

(3,51±0,97 %), мінімальним – Мл (0,79±0,22 %). У лісах старших класів віку 

щільність дещо зростала. 

Абсолютна щільність мікроартропод була найменшою у підстилках Зр 4573,40 

інд.м-2. Вона зросла у підстилках НЛК до 8840,00 інд.м-2 (Kruskal-Wallis тест, 

Р=0,044), а у підстилках Мл – до максимальних значень, 17696,60 інд.м-2 (Kruskal-

Wallis тест, Р=0,009).  

В умовах В2С найменша кількість особин, 16720,00 інд.м-2, реєструвалася у 

підстилках Зр, а найбільша,  26786,67 інд.м-2 – у підстилках Ст насаджень. 

У підстилках свіжих соснових суборів різного віку частка мікроартропод 

становила 98–99 % від усіх безхребетних тварин і вони були потенційними 

біоіндикаторами. Їх найменша щільність, 16480,00±5594,85 інд.м2, виявлена у 

підстилках Зр, що з віком насаджень збільшилася до 26550,48±1650,42 інд.м-2 у 

підстилках Ст деревостанів. Достовірно відмінні значення відмічені у підстилках 

Мл (Kruskal-Wallis тест, Р=0,027) та лісів старших класів віку (Kruskal-Wallis тест, 

Р=0,001) порівняно зі Зр. Частка кліщів змінювалася від 67 до 83 % виявлених 
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мікроартропод. Їх нараховувалося від 11800,00 інд.м-2 у підстилках НЛК до 

21620,00  інд.м-2 у підстилках СВ. Майже однаковий відсотковий вміст кліщів 

спостерігався у підстилках Мл, СВ та Ст, а також Зр та НЛК. 

У Південному регіоні, в умовах А2С, у підстилках Зр було підраховано в 

середньому 4600,00 інд.м-2 безхребетних. У підстилках НЛК вміст безхребетних 

збільшився до 6500,00 інд.м 2 (різниця недостовірна). У Мл і соснових борах 

старшого віку їх щільність була на порядок вищою, ніж у НЛК та Зр з 

максимальними значеннями 18834,00 інд.м-2
,
 у підстилках СВ лісів, (Кruskal-Wallis 

тест, Р≤0,001). 

Кількість макроартропод з віком лісових насаджень динамічно зростала. 

Найменша середня щільність макроартропод (40,00 інд.м-2) спостерігалася у 

підстилках Зр, а найбільша  (237,00 інд.м-2) у підстилках Ст соснового бору. 

Достовірна різниця зростання щільності макроартропод відмічена між Зр, НЛК та 

СВ насадженнями (Кruskal-Wallis тест, Р≤0,001). Відносний вміст макроартропод у 

підстилках з віком насаджень змінювався в межах від 0,56±0,12 % (Мл) до 

2,14±1,46 % (Ст). Статистично достовірна різниця спостерігалася лише між 

населенням безхребетних Зр та СВ борів (Кruskal-Wallis тест, Р≤0,005).  

Щільність мікроартропод, що в середньому становила  4560,00 інд.м-2 у 

підстилках Зр, була мінімальною, у НЛК – у 1,4 раза більшою (6407,00 інд.м-2), але 

ця різниця недостовірна. У підстилках  Мл  і  Ст вміст  мікроартропод змінювався 

від 16187,00 до 18686,00 інд.м-2 з максимальною насиченістю у СВ лісу. У кожній із 

цих груп абсолютна щільність тварин була достовірно більшою, ніж на Зр та НЛК 

(Кruskal-Wallis тест, Р≤0,002). 

Відносний вміст мікроартропод коливався від 97,86±1,46 % у Ст до 99,44±0,12 

% у Мл і вони були вірними біоіндикаторами, кліщів серед них – від 63,34±5,30 % 

на Зр, до 81,79±2,13 % у СВ лісах і вони були сумнівними біоіндикаторами. Майже з 

однаковою щільністю кліщів виявляли у підстилках Мл та насаджень старших 

класів віку. З віком насаджень вона збільшувалася від мінімальної у підстилках Зр 

(3467,00 інд.м-2) до максимальної в СВ соснових борах (15345,00 інд.м-2). У Ст борах 

вміст кліщів дещо зменшився у порівнянні з СВ насадженнями. 

У свіжих соснових суборах найменша щільність підстилкових безхребетних, 

як і у свіжих соснових борах, спостерігалася на ділянках Зр (7613,00 інд.м-2), а 

максимальна (25133,00 інд.м-2) в НЛК (Kruskal-Wallis тест, Р≤0,0001). У 

насадженнях старших класів віку абсолютна щільність безхребетних була меншою, 

ніж у НЛК і змінювалася в межах від 16011,00 до 19292,00 інд.м-2. Достовірна 

різниця між щільністю безхребетних тварин відмічена при порівнянні підстилок Зр 

та Мл або СВ лісів (Kruskal-Wallis тест, Р≤0,003).  

Відносний вміст мікроартропод лісової підстилки змінювався від 97,58±1,2 % 

на Зр до 99,5±0,009 % у Мл, СВ та Ст насадженнях і вони були вірними 

біоіндикаторами. Абсолютна щільність мікроартропод з віком лісу змінювалася 

нерівномірно. Найменші значення показника зареєстровані у зразках підстилок Зр 

(7473,00±1739,00 інд.м-2), а найбільші – в НЛК (24787,00±4833,00 інд.м-2). У лісах 

старших груп віку їх щільність динамічно змінювалася в межах від 

15924,00±2097,00 до  19176,00±1061,00 інд.м-2. Достовірно статистична різниця 
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відмічена між підстилками Зр та будь-якої іншої вікової групи деревостанів 

(Кruskal-Wallis тест, Р≤0,003). 

Серед мікроартропод кліщі займали від 73,64±4,06 до 83,89±1,13 % (різниця 

недостовірна) і  вони були сумнівними або вірними біоіндикаторами. Їх абсолютна 

щільність була найменшою у підстилках Зр (6260,00 інд.м-2). У підстилках НЛК 

вона зростала до 20627,00 інд.м-2 (Kruskal-Wallis test, Р<0,0001), а в лісах старших 

класів віку – зменшувалася до 15159,00 інд.м-2  у СВ та до 13336,00 інд.м-2  у Ст 

насадженнях (різниця недостовірна). 

У Центральному регіоні, в умовах А2С, найменша абсолютна щільність 

безхребетних була виявлена у підстилках Зр, 2007,00 інд.м-2. У підстилках НЛК вона 

збільшилася до 15533,00 інд.м-2 (Kruskal-Wallis тест, Р≤0,002), а в підстилках Мл їх 

щільність зросла ще майже у 1,7 раза і досягла максимального значення – 

26764,00 інд.м-2. 

Проведені дослідження показали, що вміст мікроартропод найменшим був у 

підстилках Зр (1933,00 інд.м-2). У лісах старших класів віку він змінювався за такою 

ж тенденцією, як і загальна кількість безхребетних тварин. Максимальна кількість 

мікроартропод (26509,00 інд.м-2) спостерігалася у підстилках Мл. Статистична 

різниця була достовірною лише між щільністю мікроартропод у підстилках Зр та 

будь-якої іншої вікової групи (Kruskal-Wallis тест, Р<0,002). Відносний вміст 

мікроартропод поступово збільшувався від 96 % і більше на Зр до 99 % і більше у 

Мл і лісах Ст віку. На долю кліщів припадало від 63,45±4,12 до 85,58±1,42 % 

мікроартропод. Їх щільність зростала від 1207,00 інд.м-2 у підстилках Зр до 

21887,00 інд.м-2 у підстилках СВ насаджень. У Ст лісах щільність кліщів 

зменшилася (різниця недостовірна). Статистично достовірна різниця відмічена між 

щільністю кліщів у підстилках Зр та будь-яких інших груп віку, а також НЛК та СВ 

насаджень. Подібна тенденція щільності була характерною і для основних таксонів 

кліщів – орибатид, простигмат, мезостигмат та астигмат. 

В умовах В2С середня річна абсолютна щільність безхребетних лісових 

підстилок складала 3020,00 інд.м-2 і була найменшою у зразках Зр соснових суборів. 

У підстилках НЛК вона зростала більше, ніж у 6 разів, до 18853,00 інд.м-2 (Kruskal-

Wallis тест, Р<0,0001), а в підстилках Мл набула максимального значення – 

30912,00 інд.м-2. У підстилках насаджень старших класів віку спостерігалося 

поступове зниження щільності безхребетних тварин. Достовірна статистична 

різниця відмічена лише між щільністю тварин у підстилках Зр та лісів будь-якої 

іншої групи віку.  

Динаміка середньої річної щільності мікроартропод характеризувалася 

мінімальним показником у підстилках Зр (2893,00 інд.м-2), максимальним – у 

підстилках Мл (30608,00 інд.м-2). Достовірна різниця відмічена між Зр та наступних 

вікових групах лісів.  

Відносна щільність мікроартропод змінювалася від 96 % щодо усіх 

безхребетних на Зр, до 99 % в лісах інших вікових груп і вони були вірними 

біоіндикаторами. Частка кліщів серед мікроартропод із зростанням віку насаджень 

зростала від 65,01±4,75 %  у підстилках Зр до 84,01±1,49 % у підстилках СВ 

деревостанів. У Ст лісах вона дещо зменшилася (різниця недостовірна). Зміни 
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середньорічної щільності всіх кліщів та їх основних груп відповідали змінам 

щільності всіх безхребетних тварин та мікроартропод загалом.  

Загальна чисельність безхребетних тварин, зокрема мікроартропод, у 

підстилках Мл та лісів старшого віку була достовірно більшою, ніж у підстилках Зр 

чи НЛК (Kruskal-Wallis тест, Р<0,05). Зменшення кількості тварин у підстилках Зр, 

порівняно із Мл та лісами старших класів віку, очевидно було наслідком дистурбації 

та проведення суцільнолісосічних рубок.  

Проведення рубок завжди пов’язане з ущільненням (компакцією) ґрунту, що 

призводить до збільшення об’ємної його щільності й, відповідно, до зменшення 

його пористості, аерації та фільтраційної здатності (Greacen E. L. and Sands R., 1980; 

Huang G. et al., 1996, Kozlowski T.T., 1999). 

Серед мікроартропод лісових підстилок загалом домінували кліщі. Популяція 

кліщів усіх підстилок включала представників підзагонів Оribatidа, Рrostigmatа, 

Мesostigmatа та Аstigmatа. Найчисленнішими були кліщі орибатиди та простигмати. 

Кліщі підзагону орибатида домінували у підстилках Мл та лісів старших класів віку, 

у яких їх частка змінювалася від 48 до 57 %. Простигмати переважали в окремих 

зразках підстилок Зр та НЛК і становили другу домінантну групу мікроартропод 

після орибатид. У лісах старших класів віку їх частка серед кліщів змінювалася в 

межах від 33 до 41 %. Ногохвістки складали від 18 до 33 % мікроартропод лісових 

підстилок. У більшості випадків, після орибатид та простигмат, вони формували 

третю домінантну групу.   

Структура спільноти мікроартропод з віком лісостанів змінювалася. Щільність 

кліщів мезостигмат та астигмат зростала, а ногохвісток – зменшувалася. 

Статистично достовірними ці зміни були виявлені у СВ та Ст лісах порівняно зі Зр. 

Коливання відносної щільності кліщів підзагонів Oribatida і Prostigmata, залежно 

від вікового градієнту лісових насаджень, були незначними. Одночасно Lindo Z. and 

Visser S. (2004) повідомляють про зменшення відносної щільності кліщів 

простигмат та орибатид і зростання відносної щільності кліщів мезостигмат у 

пробах ґрунту, відібраних на ділянках Зр та коридорів як наслідок фізичних 

порушень лісового горизонту.  

Середньорічне співвідношення кліщів до ногохвісток змінювалося від 1,5 до 

8,24. У підстилках Зр та НЛК цей показник був майже однаковим. У підстилках Мл, 

СВ та Ст лісів індекс А/С відрізнявся малопомітно, проте був вищим, ніж у 

підстилках Зр чи НЛК. Достовірна різниця спостерігалася переважно між 

підстилками Зр (інколи НЛК) та СВ лісів (Kruskal-Wallis тест, Р<0,05). Високі 

значення співвідношень кліщів до ногохвісток вказують на відносно якісну 

родючість ґрунту, оскільки у насадженнях, що зростають на деградуючих ґрунтах, 

кількість видів кліщів зменшується (Santorufo L. et al., 2012). 

За видовим багатством, індексами біорізноманіття Шеннона та Сімпсона, а 

також індексом подібності Марчевського і Стейнхауса безхребетні підстилок Мл, 

СВ та Ст лісів були схожими. Безхребетні підстилок Зр відрізнялася від 

безхребетних підстилок Мл і насаджень старших класів віку, а НЛК – займали 

проміжне становище. 

Сезонні зміни у структурі безхребетних лісових підстилок соснових 

насаджень. В усіх регіонах досліджень та типах лісу, в умовах Зр та НЛК, сезонні 
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коливання щільності основних груп безхребетних лісових підстилок були 

незначними. У Мл, СВ та Ст лісах ці показники достовірно відрізнялися. В 

більшості випадків зміни у структурі спільноти безхребетних були пов’язані з 

динамікою чисельності кліщів підзагонів Oribatida і Prostigmata, інколи – 

ногохвісток. Так, у СВ соснових борів Північного регіону пік чисельності орибатид, 

ногохвісток та всіх безхребетних у цілому припадав на осінь, а простигмат – на літо.  

 

Таблиця 1 

Динаміка співвідношення кліщів до ногохвісток 

 
Вікові 

групи 

насаджень 

Сезони відбору зразків 

А2С В2С 

весна літо осінь весна літо осінь 

Північний регіон 

Зр 3,24 (0,78)а 4,45 (1,70)а 1,81 (0,28)а 6,43 (3,00)а 2,20 (0,40)а 2,02(0,62)а 

НЛК 2,08 (0,48)а 4,20 (1,08)а 2,67 (0,49)а 1,89 (0,33)а 2,21 (0,49)а 3,48(0,57)а 

Мл 5,50 (0,60)а 4,21 (0,73)а 6,75 (2,16)а 4,71(0,69)аb 3,79 (0,82)a 7,08(0,77)b 

СВ 4,70 (1,03)а 5,35 (0,36)а 4,66 (0,59)а 3,67 (0,39)a 6,07 (0,54)b 5,98(0,50)ab 

Ст 3,07 (0,69)а 7,54 (1,60)а 6,13 (0,97)а 2,39 (0,32)a 5,90(0,96)b 6,14(0,68)b 

Центральний регіон 

Зр 2,06(0,45)а 2,04 (0,62)а 2,26 (0,33)а 4,16 (1,69)а 2,55 (0,72)а 2,23 (0,84)а 

НЛК 2,22(0,96)а 3,59 (1,11)а 4,81 (0,56)а 3,11(1,32)аb 4,86 (1,54)b 1,10 (0,22)а 

Мл 4,02(0,62)а 7,57 (3,31)a 3,16 (0,90)a 3,86 (0,33)а 5,95 (1,64)a 4,52 (1,26)a 

СВ 4,18(0,40)a 6,25(0,86)ab 11,07(1,56)b 3,39 (0,23)a 7,10 (1,06)b 7,62 (0,38)b 

Ст 3,31(0,35)a 8,86(3,23)ab 12,54(1,83)b 2,55 (0,22)a 3,11(0,36)ab 6,29(1,09)b 

Південний регіон 

Зр 9,96(4,92)b 0,97 (0,31)a 1,57(0,20)ab 11,28(5,44)b 2,11 (0,51)a 2,96(0,70)ab 

НЛК 3,68(1,00)a 4,73 (1,56)a 2,12 (0,37)a 5,44 (1,15)a 13,34(6,06)a 3,81 (0,69)a 

Мл 3,19(0,30)a 5,40 (1,18)a 4,57 (0,84)a 4,34 (0,34)a 4,58 (0,74)a 5,34 (1,56)a 

СВ 7,13(2,91)a 7,60 (2,12)a 4,20 (0,76)a 3,15 (0.,18)a 4,61 (1,48)a 5,71 (0,83)a 

Ст 3,13(0,80)a 6,87 (2,46)a 4,26 (0,69)a 7 ,41 (1,68)a 4,86 (0,66)a 5,18(0,68)a 

Примітка: Kruskal-Wallis test з наступним множинним парним порівнянням та 

скорегованим рівнем достовірності за Bonferroni 0,0167: достовірна різниця між часом відбору 

зразків позначена різними літерами. 

 

У свіжих соснових суборах регіону у панцирних кліщів лісових підстилок НЛК та 

насаджень старших класів віку, а також у ногохвісток СВ насаджень спостерігали 

два піки чисельності – навесні та восени. Колемболи лісових підстилок НЛК та Ст 
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лісостанів найвищої чисельності досягали навесні, а Мл – восени, що залежать від 

погодних умов (Pernin C. et al., 2006). Колемболи чутливіші до зниження вологості 

середовища, ніж кліщі, які вкриті кутикулою. Наші дані щодо насиченості 

ногохвісток частково збігаються з повідомленнями інших дослідників, які 

спостерігали два піки росту чисельності в лісових та лучних екосистемах – навесні 

та восени, пов'язуючи їх з високою вологістю та порівняно низькими температурами 

(Takeda H., 1979; Petersen H., 1980; Hunta V., Mikkonen M., 1982; Olejniczak I., 2004). 

В усіх трьох регіонах Житомирського Полісся найбільша кількість опадів 

спостерігалася в червні та липні. На цей же період припадали і максимальні 

значення середньодобової температури повітря.  

Протягом осіннього періоду зареєстровано зниження температури повітря і 

значне зменшення суми опадів. Очевидно, що метеорологічні чинники були не 

єдиними, що визначали чисельність популяції окремих груп мікроартропод. 

Макроартроподи, кліщі Astigmata, Mesostigmata та інколи Prostigmata у 

зразках підстилок Зр та НЛК упродовж року зустрічалися періодично. Динаміка 

співвідношення кліщів до ногохвісток відрізнялася залежно від регіону проведення 

дослідження (табл. 1). Так, у Центральному регіоні у лісових підстилках СВ та Ст 

насаджень свіжих соснових борів (А2С) відмічено достовірне його зростання восени 

(для СВ – 11,07 (1,56), для стиглих – 12,54 (1,83). У цей же період у В2С достовірне 

зростання А/С індексу реєстрували лише у Ст насадженнях (6,29 (1,09)). У лісах 

інших груп віку коливання були незначними. У Південному регіоні достовірні зміни 

чисельності безхребетних тварин зафіксовані лише влітку у підстилках Зр свіжих 

соснових борів та свіжих соснових суборів (табл. 1). 

Порівняльна характеристика структури безхребетних лісової підстилки. 

В розділі наведено статистичний аналіз абсолютної щільності безхребетних лісових 

підстилок та їх основних груп у А2С та В2С, з урахуванням віку.  

Щільність безхребетних загалом, мікроартропод та їх основних груп зокрема, 

у більшості випадків, була вищою у лісових насадженнях, що зростають в умовах 

В2С. Проте, достовірна різниця у населенні безхребетних підстилок спостерігалася 

переважно в умовах Зр, СВ та Ст деревостанів (Mann-Whitney тест, Р<0,05). Обидва 

типи лісу характеризуються однаковими умовами зволоженості ґрунту (свіжі 

ґрунти), проте відрізняються за родючістю, яка є вищою в умовах В2С. Від 

родючості ґрунту залежить різноманіття лісової рослинності, а, отже, і якість лісової 

підстилки. У свою чергу, структура підстилки впливає на структуру спільноти її 

безхребетних тварин (Ferguson S. and Berube D., 2004, Ayres E. et al., 2006). 

Sylvain Z. та Buddle C. (2010) зазначають, що чим різноманітніша надгрунтова 

рослинність, тим різноманітніша популяція кліщів та інших безхребетних.  

 Порівняння абсолютної щільності представників основних таксонів 

безхребетних лісових підстилок за віковим градієнтом насаджень в кожному типі 

лісорослинних умов виявило подібні тенденції. Так, в лісах типу А2 підстилки Мл, 

СВ та Ст лісів не відрізнялися за абсолютною щільністю основних таксонів кліщів, 

ногохвісток та всіх безхребетних. Підстилка Зр достовірно відрізнялася від 

підстилок вищезгаданих лісів. Підстилка НЛК займала проміжне положення: вона 

була подібною до підстилки Зр або до підстилок інших вікових груп лісу за 
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щільністю всіх основних таксонів мікроартропод та А/С індексом. Ці тенденції були 

підтверджені кластерним аналізом (рис. 2).  
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б) Cвіжі соснові субори (В2)
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б) Свіжі соснові субори (В2)
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б) Свіжі соснові субори (В2)
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Рис 2. Кластерний аналіз щільності безхребетних підстилок різних вікових 

груп в умовах свіжих соснових борів (а) та свіжих соснових суборів (б). Вікові 

групи з'єднані на малих індексах дистанцій, більш подібні, ніж ті, що мають 

більший індекс дистанції. 

 

В умовах В2С, як і в умовах А2С, підстилки лісів сусідніх вікових груп не 

відрізнялися за щільністю всіх безхребетних та їх окремих таксонів. У більшості 

випадків різниця була статистично достовірною лише між лісами з найбільшою 

віковою різницею: між Зр та СВ чи Ст деревостаном. Підстилки НЛК та Мл займали 
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проміжне положення. За А/С індексом підстилка Зр була схожою на таку НЛК, а 

підстилка Мл – на таку СВ субору. Проміжне положення займала підстилка 

стиглого субору.  

Порівняння спільноти підстилкових безхребетних різних регіонів 

Житомирського Полісся. У свіжих соснових борах досліджених регіонів 

середньорічна щільність безхребетних підстилок майже не відрізнялася, за винятком 

Мл та СВ деревостанів. У Центральному регіоні Житомирського Полісся підстилки 

лісових насаджень виявилися значно щільніше заселеними, ніж у Північному та 

Південному регіонах (Kruskal-Wallis тест, P≤0,004). 

У свіжих соснових суборах угруповання безхребетних підстилок Зр та лісів 

різних груп віку відрізнялися залежно від регіону дослідження. Серед Мл найбільше 

заселеними були підстилки Центрального регіону (Kruskal-Wallis тест, P≤0,027), а 

Зр, СВ та Ст лісів – Північного регіону (рис. 3). 
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Рис. 3. Середньорічна щільність безхребетних підстилок свіжих соснових 

борів та свіжих соснових суборів Житомирського Полісся: Пн – Північний регіон, 

Цр – Центральний регіон, Пд – Південний регіон 
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В умовах свіжих соснових суборів середньорічна чисельність безхребетних у 

підстилках СВ та Ст лісів була найменшою у Південному, а найбільшою – у 

Північному регіонах (Kruskal-Wallis тест, Р=0,002 для СВ та Р=0,009 – для Ст 

насаджень). Серед Мл максимальна середньорічна чисельність безхребетних 

підстилок була виявлена в Центральному регіоні, а найнижча – у Південному 

(Kruskal-Wallis тест, Р=0,001 –  для центрального і Південного, Р=0,027 – для 

Центрального і Північного). На Зр найвищою чисельністю безхребетних лісових 

підстилок характеризувався Північний регіон, а найнижчою – Центральний 

(Kruskal-Wallis тест, Р≤0,05). Підстилки НЛК трьох регіонів дослідження за 

чисельністю безхребетних статистично не відрізнялися.  

Співвідношення кліщів до ногохвісток у лісових підстилках свіжих соснових 

борів різних регіонів з віком насаджень змінювалися динамічно, проте у межах 

відповідної вікової групи лісу статистичної відмінності між трьома регіонами 

дослідження не відмічено (рис. 4). 
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Рис. 4. Індекс співвідношення кліщів до ногохвісток у свіжих соснових борах 

та свіжих соснових суборах Житомирського Полісся. 
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У свіжих соснових суборах А/С індекс у підстилках НЛК Південного регіону 

був суттєво вищим, ніж у Центрального (Kruskal-Wallis тест, Р=0,004) та Північного 

(Kruskal-Wallis тест, Р=0,005). Цей показник також був статистично вищим стосовно 

безхребетних лісових підстилок Ст насаджень свіжих соснових суборів Південного 

регіону порівняно із Центральним (Kruskal-Wallis тест, Р=0,013). 

Вплив на безхребетних товщини лісової підстилки, умов регіону 

дослідження, типу та віку лісу. Для виявлення ступеня впливу таких факторів, як 

(географічне розташування) регіону дослідження, тип умов місцезростання, вік лісу 

та товщина підстилки на загальну чисельність підстилкових безхребетних та 

співвідношення кліщів до ногохвісток був застосований множинний лінійний 

регресійний аналіз. 

Із досліджених факторів найбільший вплив на щільність підстилкових тварин 

має вік лісу (коефіцієнт 0,483), товщина підстилки (0,380), а вже потім – тип умов 

місцезростання (0,283). 

Результати множинного лінійного регресійного аналізу свідчать про 

адекватність побудованої лінійної моделі залежності щільності підстилкових 

безхребетних (Р) від регіону і місцерозташування ділянки (R), типу лісорослинних 

умов (Tu), віку лісу (W) та товщини підстилки (Tp). Лінійна модель має вигляд: 

 

Щільність (Р) = 2,505 + 0,051*Регіон + 0,283*Tип умов + 0,483*Вік + 

0,380*Товщина підстилки. Тоді,   Р = К + R + Tu + W + Tp 

 

Змінну район (регіон) можна виключити з моделі, оскільки її коефіцієнт 

(0,051) є статистично незначущим. Тоді, Р = К +  Tu + W + Tp. 

Побудована лінійна модель залежності співвідношення кліщів до 

ногохвісток (А/С) від таких факторів, як район дослідження, тип умов 

місцезростання, вік лісу та товщина підстилки, виявилася неадекватною (А/С = К + 

W). Множинний лінійний регресійний аналіз показав, що тільки Вік лісу має деякий 

вплив на досліджуваний показник, інші фактори на нього практично не впливають. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі за результатами проведених власних досліджень 

вперше наведено науково-теоретичне та практичне обґрунтування особливостей 

умов життя, структуру, сезонну динаміку щільності спільноти безхребетних тварин 

лісової підстилки соснових борів і суборів НЛК, Мл, Зр, СВ і Ст лісостанів та 

можливості використання їх як якісного показника та потенційного біоіндикатора 

біотопів різних природно-кліматичних регіонів Полісся Житомирської області. 

1. У всіх зразках лісових підстилок спільноти безхребетних тварин складалися 

із мікроартропод, серед яких кліщі та ногохвістки становили від 96 до 99 % їх 

загальної кількості і були вірними біоіндикаторами, та 1–4 % макроартропод, до 

яких входили павуки, псевдоскорпіони, дощові черв’яки, нематоди, багатоніжки, 

жуки, мурашки, інші комахи та личинки комах. 

2. Загальна абсолютна щільність підстилкових безхребетних з віком лісу 

зростала. Статистично достовірна різниця, виявлена між Зр та СВ або Ст 

деревостанами. Значне зменшення щільності всіх безхребетних та мікроартропод, 
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зокрема в Зр, у порівнянні з Мл і старшими деревостанами, найвірогідніше 

пов’язане з лісогоподарчою діяльністю, що зумовлює зменшення доступних 

харчових ресурсів та порушення умов їх проживання. Серед мікроартопод усіх 

досліджених ділянок лісу домінували кліщі орибатиди, простигмати та ногохвістки, 

структура яких з віком деревостанів змінювалася в бік зростання відносної 

щільності кліщів мезостигмат та астигмат і зниження ногохвісток. Статистично 

достовірні ці зміни лише в СВ та Ст лісах відносно Зр. Зміни щільності орибатид і 

простигмат недостовірні. 

 3. Середнє протягом року співвідношення кліщів до ногохвісток коливалося в 

межах від 1,5 до 8,24 одиниці. Найменші його значення виявляли у підстилках Зр та 

НЛК, а у старших лісах воно зростало. Достовірна різниця спостерігалася між 

підстилками Зр та інколи НЛК і СВ деревостанів. Динаміка їх співвідношення 

залежала від сезону та регіону дослідження: у Північному та Центральному у 

підстилках СВ та Ст деревостанів достовірно зростала влітку та восени, в 

Південному виявляли різке зменшення А/С індексу влітку та восени лише у 

підстилках Зр (А2С та В2С), в інших вікових групах вірогідних змін не реєстрували.  

4. За видовим багатством, індексами біорізноманіття Шеннона та Сімпсона, а 

також індексом подібності Марчевського і Стейнхауса підстилки Мл, СВ та Ст лісів 

були схожими, Зр, Мл і старших лісів між собою відрізнялися, а НЛК – займали 

проміжне становище.  

5. Незалежно від регіону дослідження та типу умов лісозростання в Зр та НЛК 

сезонні коливання абсолютної та відносної щільності в основних групах 

підстилкових безхребетних незначні, а в Мл, СВ та Ст деревостанах достовірно 

відрізнялися. У більшості випадків вони взаємозв’язані зі змінами відносної 

щільності кліщів підзагонів Oribatida і Prostigmata, інколи ногохвісток. Кліщів 

Astigmata, Mesostigmata та макроартропод у зразках підстилки Зр та НЛК впродовж 

року виявляли спорадично. 

6. Середня річна абсолютна щільність підстилкових безхребетних та їх 

основних підзагонів в умовах В2 у підстилках Зр, СВ та Ст деревостанів, за 

винятком НЛК, залежала від регіону дослідження, найбільше заселена в Мл 

Центрального, СВ і Ст лісах Північного регіонів, а в умовах А2 , за винятком Мл та 

СВ деревостанів, мало відрізнялася. Підстилка, відібрана в Центральному регіоні, 

більше заселена безхребетними, ніж у Північному та Південному регіонах. Висока 

абсолютна щільність безхребетних у підстилках різних деревостанів та спряженість 

з відповідними умовами, а також простота ідентифікації на рівні вищих 

таксономічних груп, підтверджує, що вони відповідають основним критеріям 

біоіндикаторів. Представників мезостигмат та астигмат у Зр та НЛК виявляли 

непостійно, тому вони не можуть бути надійними біоіндикаторами для даних 

деревостанів. 

7. Множинний лінійний регресійний аналіз залежності щільності підстилкових 

безхребетних від регіону, типу лісорослинних умов, віку лісу та товщина підстилки, 

свідчить про адекватність побудованої лінійної моделі, яка має вигляд: 

Щільність безхребетних = 2,505 + 0,051*Район + 0,283*Tип умов + 

0,483*Вік + 0,380*Товщина підстилки (змінну Район можна виключити з моделі, 

оскільки її коефіцієнт (0,051) є статистично незначущим). 
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8. Безхребетні тварини підстилки різних лісових насаджень соснових борів і 

суборів можуть виступати як потенційні біоіндикатори у випадку, коли їх щільність 

у ній досягала певного рівня: вони є вірними біоіндикаторами у всіх лісостанах за 

щільності 91–99 %, за наявності 76–90 % серед усіх безхребетних, мікроартроподи є 

задовільними біоіндикаторами, кліщі є задовільними або сумнівними 

біоіндикаторами, якщо їх щільність серед мікроартропод коливається в межах 61 –

75 %.  

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ  

1. Спільноту лісової підстилки соснових борів і суборів різного віку лісів 

Полісся Житомирщини використовувати для оцінки її значення та впливу на 

формування ґрунту  лісу.  

2. Досліджений видовий склад мікроартропод та макроартропод, їх щільність, 

сезонну динаміку та взаємовідносини застосовувати в якості вихідних даних для 

оцінки показників якості стану лісового ґрунту, а їх зміну – як ранній біоіндикатор 

ефективності лісогосподарської діяльності, розвитку негативних біологічних 

процесів, шкідливих для живлення дерев.  

3. Запропонований спосіб збору, виділення і оцінки спільноти лісової 

підстилки значно доповнює відомі і його доцільно використовуватися нарівні з 

ними. 

4. Отримані результати досліджень використовувати як базові для порівняння 

при вивченні лісової підстилки лісостанів в інших регіонах Полісся, а також 

вихідним матеріалом для створення мапи безхребетних тварин як біоідикаторів 

соснових насаджень. 

5. Матеріали дисертаційної роботи впроваджені і використовуються в 

навчальному процесі Житомирського національного агроекологічного університету 

на кафедрах експлуатації лісових ресурсів, паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи, зоології, впроваджено у виробництво Держпродспоживслужби як один з 

основних критеріїв визначення епізоотичної ситуації територій щодо 

благополучності відносно зараження кліщами диких і свійських тварин. За 

результатами досліджень розроблені і затверджені рекомендації, які 

використовуються Житомирським обласним управлінням лісового і мисливського 

господарства. 
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безхребетних лісової підстилки різних типів лісу Центрального Полісся. Наук. 

вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.4. С. 48–53. (Особистий внесок – відбір проб, 
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4. Калиновський Н. В. Мезофауна лісової підстилки свіжих соснових борів 
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внесок – відбір проб, екстракція тварин, ідентифікація виділених тварин, аналіз 

отриманих даних, висновки). 

7. Kalynovskyi N. The effects of forest site conditions and stands’ age on litter 

microarthropod density and community structure in Zhytomyr Polissya, Northern Ukraine. 

Forestry Ideas, Bulgaria. 2014. 20, No 1 (47). P. 57–66.  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Калиновський Н. В. Вплив типу лісу на різноманіття і чисельність 

безхребетних тварин лісової підстилки. Лісове господарство – сучасні аспекти 

розвитку : матеріали наук.- практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених до 

дня факультету лісового господарства (Житомир, 23 груд. 2009 р.). Житомир : 

ЖНАЕУ, 2009. С. 21–23.  

2. Kalynovskyi N. Litter invertebrate communities in pine forests of different age 

(Baranivka area, Ukraine). Research for rural development 2012 : Materials of Annual 

18th International Scientific Conference Proceedings (Jelgava, 16–18 May 2012). Jelgava, 

2012. P. 14–20. 

3. Калиновский Н. В., Кратюк О. Л. Сезонная структура мезофауны подстилки 

соснових лесов разного возраста в Лугинском лесничестве Житомирской области. 

Леса Евразии – Белорусское Поозерье : материалы ХІІ Междунар. конф. молодых 

ученых, посвят. 145-летию со дня рождения професора Г. Ф. Морозова (Москва, 

Браслав, 10 вер. – 06 жовт. 2012 р.). Москва; Браслав, 2012. С. 266–267. (Особистий 

внесок – організація досліду, відбір і дослідження матеріалу, висновки). 

4. Калиновський Н. В. Безхребетні лісової підстилки в умовах свіжих соснових 

борів Житомирського Полісся. Ліс, наука, молодь : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених (Житомир, 26 лист. 2013 р.). 

Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 88–89.  

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Калиновський Н. В., Омеляненко М. М. Кліщі лісової підстилки як 

потенційні збудники паразитарних захворювань тварин. Наук. вісник Львівського 

нац. університету вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 2013. Т. 15, 

№ 3 (57), ч. 1. С. 120–125. (Особистий внесок – відбір проб, екстракція тварин, 

ідентифікація виділених тварин, аналіз отриманих даних, висновки). 
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2. Калиновський Н. В. Сезонна динаміка підстилкової мезофауни у свіжих 

соснових борах Краснобірського лісництва ДП «Радомишльський лісгосп». Наукові 

читання – 2015 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 42–45. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Калиновський Н. В. Біоіндикація екологічного стану лісових насаджень 

сосни звичайної в умовах Житомирського Полісся.  – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ciльськогосподарських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.16 “Екологія”. – Житомирський 

національний агроекологічний університет, Житомир, 2019. 

 

Досліджено спільноту безхребетних тварин лісової підстилки соснових борів і 

суборів незімкнутих лісових культур, зрубів, молодняків, середнього і старшого 

лісів трьох регіонів Житомирського Полісся. Установлено, що до складу спільноти 

безхребетних тварин підстилок соснових насаджень переважно входять кліщі та 

ногохвістки (колемболи), представники мікроартропод, частка яких змінювалася від 

96 до 99 %. Серед макроартропод були виявлені павуки, псевдоскорпіони, дощові 

черв’яки, нематоди, багатоніжки, жуки, мурашки та їх личинки.  

Щільність безхребетних лісової підстилки з віком лісових насаджень зростала. 

Статистично вірогідно різниця спостерігалася між зрубами та середньовіковими і 

стиглими деревостанами. Значне зниження щільності безхребетних за зменшення 

кліщів у підстилках зрубів, порівняно з молодняками і деревостанами старших 

класів віку, може бути зумовлено лісогосподарською діяльністю. 

Серед мікроартропод домінували кліщі орибатиди, простигмати та ногохвістки. 

З віком структура спільноти мікроартропод змінювалися в бік зростання відносної 

щільності мезостигмат та астигмат і зменшення ногохвісток. Статистично 

достовірними ці зміни були в середньовікових і стиглих лісах відносно зрубів. За 

видовим багатством, індексами біорізманітття Шеннона та Сімпсона, а також 

індексом подібності Марчевського і Стейнхауса безхребетні лісових підстилок 

молодняків, середньовікових і стиглих лісів між собою подібні. 

У більшості випадків склад структури спільноти безхребетних був пов’язаний зі 

змінами відносної щільності кліщів підзагонів орибатид і простигмат, інколи 

ногохвісток. Середня річна щільність безхребетних лісових насаджень та їх 

основних підзагонів у типах лісу В2С була більшою, ніж у А2С. 

Співвідношення кліщів до ногохвісток у підстилках свіжих соснових борів 

різних лісогосподарств з віком лісу змінювалися, але в межах окремої вікової групи 

статистичної відмінності між трьома районами досліджень не установлено. У 

підстилках свіжих соснових суборів А/С індекс незімкнутих лісових культур та 

стиглих деревостанів в трьох районах досліджень суттєво відрізнявся.  

Ключові слова: лісова підстилка, спільнота безхребетних тварин, соснові 

бори і субори, насадження.  
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АННОТАЦИЯ 

Калиновский Н. В. Биоиндикация экологического состояния лесных 

насаждений сосны обыкновенной в условиях Житомирского Полесья.  – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата cельскохозяйственных 

наук (доктора философии) по специальности 03.00.16 “Экология”. – Житомирский 

национальный агроэкологический университет, Житомир, 2019. 

 

Исследовано сообщество беспозвоночных животных лесной подстилки 

сосновых боров и суборов несомкнутых лесных культур, срубов, молодняков, 

среднего и старшего лесов. 

Установлено, что в состав сообщества беспозвоночных животных подстилок 

сосновых насаждений преимущественно входят клещи и ногохвостки (колемболы), 

представители микроартропод, доля которых изменялась от 96 до 99 %. Среди 

макроартропод были обнаружены пауки, лжескорпионы, дождевые черви, 

нематоды, многоножки, жуки, муравьи и их личинки. 

Плотность беспозвоночных лесной подстилки с возрастом лесных насаждений 

увеличивалась. Статистически достоверная разница наблюдалась между срубами, 

средневековыми и зрелыми древостоями. Значительное снижение плотности 

беспозвоночных за уменьшения клещей в подстилках срубов, по сравнению с 

молодняками и древостоями старших классов возраста, может быть обусловлена 

лесохозяйственной деятельностью. 

Среди микроартропод доминировали клещи орибатиды, простигматы и 

ногохвостки. С возрастом структура сообщества микроартропод изменялись в 

сторону увеличения относительной плотности мезостигмат и астигмат и 

уменьшения ногохвосток. Статистически достоверными эти изменения были в 

средневозрастных и спелых лесах относительно срубов. По видовому богатству, 

индексами биоразнообразия Шеннона и Симпсона, а также индексом сходства 

Марчевского и Стейнхауса беспозвоночные лесных подстилок молодняков, 

средневозрастных и спелых лесов между собой похожи. 

В большинстве случаев состав структуры сообщества беспозвоночных был 

связан с изменениями относительной плотности клещей подотрядов орибатид и 

простигмат, иногда ногохвосток. Средняя годовая плотность беспозвоночных 

лесных насаждений и их основных подотрядов в типах леса В2С была больше, чем в 

А2С. 

Соотношение клещей к ногохвосткам в подстилках свежих сосновых боров 

различных лесохозяйств с возрастом леса изменялось, но в пределах отдельной 

возрастной группы статистической разницы между тремя районами исследований не 

установлено. В подстилках свежих сосновых суборов А/С индекс несомкнутых 

лесных культур и спелых древостоев в трех районах исследований существенно 

отличался. 

Ключевые слова: лесная подстилка, сообщество беспозвоночных 

животных, сосновые боры и суборы, насаждения. 
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SUMMARY 

Kalynovskyi N. V. Bioindication of Ecological Condition of Pine Forest Stands 

in Zhytomyr Polissya. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

This Thesis is presented in fulfilment of the requirements for the award of Doctor of 

Philosophy in Аgricultural Science in specialty 03.00.16 – “Ecology”, Zhytomyr National 

Agroecological University, Zhytomyr, 2019.  

 

Studies were conducted in three regions located in Zhytomyr Polissya: Central 

(Krasnobirskyi Forestry of Radomyshlskyi State Forest-Game Reserve), Northern 

(Lyginskyi Forestry of State Enterprise “Luginske Forestry”), and Southern (Baranivskyi 

Forestry of State Enterprise “Baranivske Forestry”). Sampling was conducted in forests of 

2 types of edaphic conditions: fresh pure-pine forest (A2) and fresh mixed-pine forest (B2). 

In each type, samples were collected from the following areas: cut, non-closed stand, 

young stand, middle-aged stand, and mature stand. Totally, 450 samples were processed in 

this study.  

In all sampled litters, invertebrate communities were composed predominantly of 

mites (Acari) and springtails (Collembola) – representatives of microarthropods, which 

constituted from 96 to 99 % of all extracted animals. Other invertebrates included 

representatives of the following taxa: Aranae, Pseudoscorpionida, Annelida, Nematode, 

Centipedes, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, and insects’ larvae.   

Mean annual density of animals in litter samples increased with forest age. The least 

number of individuals was observed in cut forests and ranged from 2007±249 іnd. m-2 

(fresh pure-pine forest, Central Region) to 16773±5657 іnd. m-2 (fresh mixed-pine forest, 

Northern Region); in young and mature stands mean annual density of litter invertebrates 

fluctuated from 15486±1531 іnd. m-2 (middle-aged stand, fresh fresh pure-pine forest, 

Northern Region) to 30912±3413 іnd. m-2 (fresh mixed-pine forest, young stand, Central 

Region). In most cases, statistically significant difference was observed between cut and 

young or older stands (Kruskal-Wallis test, Р≤ 0,005). 

Among microarthropods, the most numerous animals were mites. Their relative 

abundance ranged from 61–85 % of all extracted animals. Their mean annual absolute 

density increased with forest age from 1207±159 іnd. m-2 in cut stand (fresh pure-pine 

forest, Central Region) to 24704±3233 іnd. m-2  in young stands (fresh mixed-pine forest, 

Central Region). 

In all examined litters, Acari population included representatives of suborders 

Оribatidа, Рrostigmatа, Мesostigmatа, and cohort Аstigmatа. Oribatida mites were the 

most represented suborder in majority of sampled litters and constituted from 38 % (young 

stand, fresh mixed-pine forest, Central Region) to 75 % (cut stand, fresh mixed-pine 

forest, Southern Region) of all extracted mites. The minimal absolute density of oribatids 

was observed in the litter of cuts – 687±67 іnd. m-2 (fresh pure-pine forest, Central Region) 

whereas the maximal density, 14413±3524 іnd. m-2, - in the young stands (fresh mixed-

pine stand, Baranivske Forestry).  

Suborder Prostigmata was second most abundant group of mites. Representatives of 

eight families were identified among Prostigmatids: Eupodidae, Tydeidae, Bdellidae, 

Rhagidiidae, Cunaxidae, Pseudocheylidae, Paratydeidae, and Scutacaridae. Most of them 

were present in samples of young stands and older. Prostigmatids constituted from 20 to 
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52 % of litter mite population. Their minimal absolute density, 493±122 іnd. m-2, was 

observed in the litter of pure-pine forest cuts (Central Region). In litter samples of non-

closed stands and older, the absolute abundance of prostigmatids fluctuated from 

1093±144 іnd. m-2 (non-closed stand, pure-pine forest, Southern Region) to 12928±3049 

іnd. m-2 (young stand, mixed-pine forest, Central Region).  

Mites of suborder Mesostigmata and cohort Astigmata were not always present in 

litter samples of cuts and non-closed stands. Their relative abundance among mites was 

1,0–7,0 % and 0,8–5,9 % respectively.  

Collembola species comprised from 14,3 % tо 35,5 % of all litter invertebrates. In 

most samples from cuts and non-closed stands they dominated equally among 

microarthpods along with oribatids and prostigmats, whereas in young and older stands 

their relative abundance dropped. Their absolute abundance in all sampled litters ranged 

from 727±121 іnd. m-2 (cuts, fresh pure-pine forest, Central Region) to 7947±3456 іnd. m-2 

(young stands, fresh pure-pine forest, Central Region).  

The structure of microarthropod community changed with stand age. Relative 

abundance of mesostigmats and astigmats increased whereas collembolas decreased. 

Statistically significant changes were observed in middle-aged and mature stands 

compared to cuts. Fluctuations in relative content of oribatids and prostigmats were not 

significant.  

The comparison of absolute and relative abundance of litter invertebrates in fresh 

pure-pine and mixed-pine forests showed that mean annual abundance of all invertebrates 

and its main groups in same age stands was higher in mixed-pine forests.  

The comparison of mean annual absolute abundance of litter mesofauna in fresh 

pure-pine forests of the same age located in different areas of Zhytomyr Polissya showed 

insignificant difference except for the young and middle-aged stands where the litter 

sampled in Central region was significantly more populated than that in Northern and 

Southern region (P<0,004; P<0,02). In all age groups, there was no difference in acari to 

collembola ratio. In mixed-pine forests, difference in absolute invertebrate abundance was 

observed in all stands, but non-closed. In young stands, the most populated litter was in 

Central region (P<0,001), whereas in cuts, middle-aged, and mature stands – in Northern 

region (P<0,05). Аcari to collembola ratio in nonclosed and mature stands significantly 

differed (Р<0,004 and Р=0,013).  

Seasonal dynamics of absolute abundance of litter invertebrates and their main 

groups as well as invertebrate community structure differed depending on the stand age. In 

cut and non-closed stands, seasonal fluctuations were insignificant but in young and older 

stands significant fluctuations occurred due to changes mainly in oribatids and 

prostigmatids and sometimes collembolas abundance. Astigmata, Mesostigmata and 

macroarthropods were not always present in litter of cut and non-closed stands. 

It was also analyzed the combined influence of region (forest location), edaphic 

condition, forest age and litter thickness on the litter invertebrate density and acari to 

collembola ratio using Linear Regression, where the former factors were independent 

variables and the latter – dependent variables.  Generalized Linear Model showed that 

litter invertebrate density is influenced the most by forest age, then – by litter thickness, 

and less by forest edaphic condition; region had no influence on it.  
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Generalized Linear Model of the influence of region, edaphic condition, forest age 

and litter thickness on acari to collembola ration appeared to be inadequate. Linear 

regression analysis showed that only forest age had some influence on the acari to 

collembola index.              

Litter microarthropods, mites (in total), oribatids, prostigmats and collembollas are 

good candidates to be used with the purpose of bioindication for the assessment of forest 

site quality. Their compliance with some main criteria of bioindicators includes following 

considerations: they are highly abundant and widely spread in litters of different forest 

stands; their physiology and ecology are well described; they are easy to extract and 

identify on the higher taxonomic group level. Representatives of mesostigmatid and 

astigmatid mites in cut and non-closed stands were not always present and cannot be used 

as reliable bioindicators for those stands.  

Key words: pine forest, forest litter, litter invertebrates, Acari, Collembola, 

abundance, litter mesofauna community structure. 
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