


Зазначено, що їх розміри коливаються в межах від 200 мкм до 16 см і більше. 

В межах підстилкової/грунтової системи грунтова фауна представлена п’ятьма 

основними групами: Isopoda, Myriapoda, Insecta, Acari та Collembola, з яких 

дві останні групи є найчисленнішими та найрізноманітнішими. Автором 

зосереджується увага на біоіндекаційній ролі безхребетних, за станом зміни 

структури яких можна оцінювати стан забруднення наземних біогеоценозів. 

Дисертантом акцентується увага на істотному впливі рослинності на склад 

організмів асоційованих з корінням. Проаналізовано вплив антропогенного 

чинника (вирубка лісу) на щільність і структуру спільноти мікроартропод та 

орибатидних кліщів у соснових та широколистяних деревостанах бореального 

лісу. 

  

В розділі 2 “Вибір напрямків досліджень, матеріали і методи” 

наводиться різнопланова характеристика регіону досліджень. Наголошується 

на особливостях, що слугували розділенню його території на північну і 

південну смуги. Автором подається ґрунтовна характеристика лісового фонду, 

його динаміки в межах північного, центрального та південного району 

Житомирського Полісся. Аналізується матеріал дослідження (зразки 

підстилки) та методи досліджень відповідно до яких для характеристики 

мезофауни використовувались показники: абсолютна та відносна щільність, 

співвідношення кліщів до ногохівсток (А/С індекс), кількість таксонів, індекс 

біорізноманіття Шеннона, обернений індекс Сімпсона, індекс подібності 

Марчевського і Стейнхауса 

 

В розділі 3 “Результати власних досліджень” Автором 

проаналізовано вплив типу лісорослинних умов на щільність та структуру 

безхребетних тварин, як біоіндикаторів лісової підстилки. Дослідження 

проводились в соснових борах та суборах різних лісництв розташованих у 

Північному (Лугинське), Центральному (Радомишльське) та Південному 

(Баранівське) регіонах з метою вивчення шільності безхребетних тварин у 

підстилці лісових насаджень. Відповідно до проведених досліджень 

встановлено, що у зразках підстилки спільноти безхребетних складались 

переважно із кліщів та ногохвісток (колембол) – представників 

мікроартропод, що складали до 99 % виділених тварин. Серед безхребетних 

(макроартропод) були представлені павуки, псевдоскорпіони, дощові 

черв’яки, нематоди, багатоніжки, жуки, мурашки, інші комахи та личинки 

комах.  

Дослідженнями встановлено, що загальна кількість тварин у підстилці 

борів Північного регіону зростає із зростанням віку лісу. Зокрема, найменша 

кількість особин у зразку відзначена у підстилці зрубів (4544,44 інд. м-2), а 

найбільша – у підстилці молодняків (17847,00 інд. м-2). Абсолютний вміст 

інших безхребетних (макроартропод) у підстилці поступово збільшувався 

від 71,1 інд. м-2 на зрубах до 200,0 інд. м-2 у стиглому лісі. Автором 



встановлено, що частка кліщів з виділених умовах свіжих соснових борів 

мікроантропод сягає від 67,2 до 82,4 %, а абсолютна їх щільність 

коливається в межах від 3400 інд. м-2 у підстилці зрубів до 14722,2 інд. м-2  у 

підстилці молодняків. Відзначено, що за якісними показниками 

найбагатшою була популяція підстилкових кліщів у середньовікових та 

стиглих лісах, за нею – популяція в молодняках, а найбіднішою – популяція 

підстилки у незімкнутих лісових культурах та на зрубах.  

Подібні особливості поширення загальної абсолютної кількості 

тварин в залежності від віку лісів відзначена у підстилці свіжих соснових 

суборів Північного регіону. Зокрема, найменша кількість особин облікована 

у підстилці зрубів і склала (16720,00 інд. м-2), а найбільша  у підстилці 

стиглого лісу (26786,67 інд.м-2).  

Відповідно до проведених досліджень встановлено, що в умовах 

свіжих соснових борів та суборів Північного регіону на долю мікроартропод 

припадає 98–99 % від усієї виділеної спільноти, тому їх можна вважати 

вірними біоіндикаторами; кліщів серед усіх виділених мікроартропод було 

від 67 до 83 %, вміст орібатид серед мікроартропод становив від 38,7 до 47,5 

%, простигмат – 27 – 30 %, ногохвісток – 17 – 33 %. 

Досліджено, що у свіжих соснових борах Південного регіону загальна 

абсолютна кількість підстилкових безхребетних з віком лісу зростала 

нерівномірно. Найменша середня щільність макроартропод спостерігалася 

в підстилці зрубу, 40 інд.м-2, а найбільша – в підстилці старовікового 

лісостану 237 інд. м-2. Відзначено, що співвідношення кліщів до ногохвісток 

у підстилках змінювалося як в залежності від віку лісу, так і від пори року. 

Найбільшим воно було в підстилці зрубів (6,43±3,00), а найменшим в 

підстилці не зімкнутих лісових культур (1,89±0,33), влітку найбільшим в 

підстилці ередньовікового лісу (6,07±0,54), а найменшим – у підстилці 

зрубів (2,20±0,40), а восени – найбільшим в підстилці молодняків 

(7,08±0,77), найменшим у підстилці зрубів (2,02±0,62). 

Встановлено, що у свіжих соснових суборах Південного регіону 

загальна обсолютна щільність підстилкових безхребетних з віком лісу 

змінювалася нерівномірно. Найменша абсолютна щільність тварин, як і у 

свіжих соснових борах, спостерігалася у ділянках зрубів і становила 7613 

інд. м-2. Відносний вміст макроартропод з віком лісу зменшувався від 

2,42±1,2 % у зрубах до 0,54±0,12 % у молодняках. Відповідно до проведених 

досліджень з’ясовано, що у підстилках свіжих соснових борів та суборів 

Південного регіону відносний вміст мікроартропод коливався від 97 % 

(старовікові) до 99 % (молодняки). Структура спільноти підстилкової 

мезофауни була подібною у молодняках, середньовікових та стиглих 

деревостанах, що свідчить про стабільність біогеоценозу. За абсолютною 

щільністю та частотою виявлення у зразках, мікроартроподи, кліщі (разом), 

орибатиди, простигмати та ногохвістки відповідають критеріям 

біоіндикаторів; мезостигмати та астигмати не можуть використовуватися 



для біоіндикації у зрубах та незімкнутих лісових культурах через їх низьку 

абсолютну щільність та непостійну присутність у зразках. 

Автором відзначається, що серед підстилкової мезофауни cуборів 

Центрального регіону Житомирського Полісся критеріям біоіндикаторів 

відповідають мікроартроподи (разом), кліщі (разом), ногохвістки, 

орибатиди та простигмати. 

В лісах Північного, Південного та Центрального регіонів 

Житомирського Полісся абсолютна щільність підстилкової мезофауни та її 

основних груп, а також структура спільноти значно змінювалися протягом 

року, що залежало від віку деревостану та сезону відбору зразків. Однак, 

динаміка співвідношення кліщів до ногохвісток відрізнялася в залежності 

від району дослідження. Так, в Північному та Центральногму регіонах в 

підстилках середньовікових та стиглих деревстанів відмічено достовірне 

зростання даного показника влітку та/або восени; в інших вікових групах 

його коливання були незначними. В Південному регіоні достовірні зміни 

відбувалися лише в підстилках зрубів борів та суборів, де влітку та восени 

зафіксовано різке зменшення А/С індексу. 

Відзначено, що у Північному, південному та центральному регіонах 

Житомирського Полісся в умовах свіжих соснових борів та суборів 

підстилки лісів сусідніх вікових груп не відрізнялися за щільністю всіх 

безхребетних та їх окремих таксонів. 

В розділі 4 “Аналіз і узагальнення результатів досліджень” автором 

аналізуються роль мікроорганізмів та лісорослинних умов у формуванні та 

відтворені грунтів в межах регіону досліджень. Визначається роль грунтової 

фауни, як біоіндикаторів якісного стану грунтів. Оцінюється роль грунтових 

безхребетних, які виконують різномантні функції, серед яких важливим є 

розкладання органічних речовин, кругообіг речовин, біотурбація, які  швидко 

реагують на зміни в структурі їх місцепроживання, і тому різний склад 

спільноти може вказувати на різницю в якості грунту, а також на вид та ступінь 

забрудненості грунту. Зазначається, що більш надійну інформацію про стан 

навколишнього середовища можна отримати при вивченні набору 

індикаторних видів. Автором зазначається, що в аналізованих зразках 

підстилки регіону досліджень мезофауна була представлена переважно 

мікроартроподами (кліщами та ногохвістками), які складали в середньому від 

96 до 99,5 % виділених тварин. Отримані дані щодо загальної чисельності та 

частоти виявлення окремих таксономічних груп підстилкової мезофауни 

(кліщів разом, орибатид, простигмат, ногохвісток) вказують на те, що їх можна 

використовувати з біоіндикаційною метою. 

Завершується дисертаційна робота висновками та рекомендаціями виро-

бництву, які в цілому випливають з результатів проведених досліджень і є 

достовірними. До представленої дисертаційної роботи доцільно зробити 

окремі зауваження. Зокрема: 



1. У представленій дисертаційній роботі, на нашу думку недостатньо 

уваги приділено автором характеристиці лісових насаджень, Північного, 

Південного та Центрального регіонів Житомирського Полісся, що є 

визначальним для розвитку мезофауни. В залежності від складу деревостанів, 

їх продуктивності та походження істотно залежить представництво 

мезофауни. 

2. На підставі аналізу лісового фонду регіону досліджень доцільно було 

б провести підбір тестових ділянок для проведення подальших досліджень для 

детального вивчення структури підстилкової ентомофауни. 

3. В тексті представленої дисертаційної роботи зустрічаються окремі 

недоречності і помилки. Зокрема, на стор. 17 в переліку умовних позначень 

використані наступні терміни «середньовіковий ліс, стиглий ліс» мова 

напевно йде про деревостан? Дисертантом часто використовується термін 

середньовікові насадження, пристигаючі та стиглі насадження на стор. 50, що 

не відповідає лісівничій термінології. На стор. 54 потребує корекції назва 

таблиці 3.3. На стор. 61 потребує корекції назва рисунку. На стор.63 потребує 

пояснення, що автор розуміє під терміном «Достовірно відмінні значення 

відмічені у підстилках молодняку та лісів старшого віку»? 

Помилки і неточності зустрічаються і на інших сторінках: 77, 90 

(старших лісів ?), 102, 131.... . 

4. Викладення основного матеріалу дисертаційної роботи у розділі 3, 

який на нашу думку занадто громісткий, доцільно його було б розділити на два 

розділи, провівши порівняння чисельності видового складу та інших 

характеристик мезофауни в двох різних типах лісорослинних умов (Бори та 

Субори) в межах виділених регіонів (Північний, Південний та Центральний), 

що дозволило б встановити відповідні особливості для кожного регіону і в 

подальшому обґрунтовувати відповідну систему лісогосподарських заходів 

для покращення умов функціонування безхребетних тварин.  

5. Запропонований дисертантом поділ території досліджень на регіони, 

доцільно було б завершити в кінці розділу детальними висновками щодо 

особливостей впливу на поширення, видовий склад, динаміку мезофауни в 

лісових насадженням залежно від регіону.    

6. Вважаємо за доцільне поєднання висновків підрозділу з висновками 

розділу і недоречним представлення у висновках формалізованих моделей, що 

характеризують встановлені залежності. Окремі висновки (стор. 167) 

потребують додаткового пояснення. 

7. Доцільно було б опрацювати відповідні рекомендації щодо принципів 

ведення лісового господарства у аналізованих регіонах Житомирського 

Полісся з переліком конкретних заходів, які б сприяли покращенню грунтових 

умов для життєдіяльності усіх підстилкових безхребетних з переліком і 

термінами їх проведення. 




