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Химин О., Капрусь І. Зміни екологічної структури угруповання колембол грабової бучини під 
впливом інвазії сосни чорної на території Винниківського лісопарку  

Ключовим фактором трансформації природних екосистем визнано біологічні інвазії. Високоінвазійні види 
рослин активно проникають в екотопи, змінюючи межі біогеографічних областей, та призводять до порушення 
регуляторних процесів у екосистемах. 

Для оцінки впливу зміни корінного едифікатора деревостану на інвазійний обрано угруповання ґрунтових 
колембол, які характеризуються великим таксономічним і морфологічним розмаїттям, є важливим чинником 
ґрунтотворних процесів та надзвичайно інформативним об’єктом для зооіндикації. 

Проведено порівняльний аналіз структури угруповань колембол у корінному фітоценозі грабової бучини 
(Carpineto-Fagetum caricosum (pilosae)) та інвазійному сосняку (Pinus nigra) на території Винниківського лісопарку. 
Описано таксономічні та екологічні структури населення колембол грабової бучини під впливом інвазії сосни 
чорної, яка є високоінвазивним видом рослин на дослідженій території. 

У результаті проведених досліджень виявлено 58 видів колембол, які належать до 13 родин і 34 родів. 
Відмінності таксономічного складу угруповань колембол в обох лісових фітоценозах не були катастрофічними. В 
інвазійному сосняку видове розмаїття колембол в 1,4 раза більше, ніж у грабовій бучині, тоді як густота населення 
цих педобіонтів у корінному фітоценозі демонструє дещо вищі показники. Спостерігаються невеликі зміни 
співвідношення життєвих форм колембол та спектра видів за польовим гігропреферендумом. Встановлено, що 
незначні зміни синекологічної структури угруповань колембол, які відбулися внаслідок впливу інвазійної сосни 
чорної на колембол грабової бучини, пов’язані з особливостями ґрунтового середовища, яке послаблює вплив 
зовнішніх екологічних факторів на ґрунтову біоту, та з недостатнім часовим періодом для зміни едафічних умов 
унаслідок заміни едифікатора деревостану.  
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Khymyn O., Kaprus I. Changes in the ecological structure of the Collembola community of hornbeam-beech 
forest under the influence of the black pine invasion on the territory of Vynnyky Forest Park 

Biological invasions are recognized as a key factor in transformation of the natural ecosystems. Highly invasive 
plant species actively penetrate ecotopes, changing the boundaries of biogeographical areas, and lead to disruption of 
regulatory processes in the ecosystems. 

To assess the impact of changes in the root edificator of the stand on the invasive one, a community of soil 
Collembola is selected, which is characterized by a great taxonomic and morphological diversity, is an important factor in 
soil-forming processes and an extremely informative object for zooindication. 

A comparative analysis of the structure of Collembola community in the root phytocenosis of hornbeam-beech forest 
(Carpineto-Fagetum caricosum (pilosae) and invasive pine (Pinus nigra) on the territory of Vynnyky forest park was 
carried out. The taxonomic and ecological structures of the Collembola hornbeam-beech population under the influence of 
the black pine invasion, which is highly invasive species of plants on the study area, are described. 

As a result of the research, 58 species of Collembola were found, which belong to 13 families and 34 genera. The 
differences in the taxonomic composition of the Collembola community in both forest phytocenoses were not crucial. In 
invasive pine species, Collembola has 1.4 times more diversity than in hornbeam, while the population density of these 
pedobionts in the root phytocenosis shows slightly higher rates. There are small changes in the ratio of life forms of 
Collembola and the spectrum of species by field hygropreference. It was found that minor changes in the synecological 
structure of Collembola community, which occurred due to the influence of invasive black pine on Collembola hornbeam, 
due to soil conditions, which weakens the impact of external environmental factors on soil biota, and insufficient time to 
change edaphic conditions due to replacement of the edificator of the stand. 

Key words: biodiversity, bioinvasions, zooindication, springtail communities. 
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Постановка проблеми. Однією з основних 
проблем сучасності є зменшення біотичного роз-
маїття під впливом біоінвазій. Біоінвазіями нази-
вають випадки свідомого чи несвідомого пере-
несення живих організмів у місцевість, для якої вони 
раніше не були характерними [24]. Унаслідок 
інтенсивного розвитку промисловості, сільського 
господарства та економічних відносин біологічні 
інвазії спричинили зміни меж біогеографічних 
областей, а також стали ключовим фактором транс-
формації природних екосистем. З метою зменшення 
шкідливого впливу біоінвазій, біомоніторингу та 
контролю за змінами у природному середовищі 
1992 року прийняли міжнародну угоду «Конвенція 
про охорону біологічного розмаїття», згідно з якою 
інвазії чужинних видів визнані такими, що 
загрожують екосистемам, оселищам, угрупованням 
або окремим видам живих організмів [14]. 

Найбільшу небезпеку становлять високо-
інвазійні види рослин, які активно захоплюють і 
трансформують екотопи. Деякі адвентивні види 
рослин і навіть тварин схрещуються з абориген-
ними видами та утворюють гібриди, які здатні до 
вторинної інвазії. На території України налічу-
ється 830 чужорідних видів організмів, серед яких 
зареєстровано 95 видів рослин, з них 66 – кено-
фіти, 29 – археофіти. Провідне місце серед усіх 
займають кенофіти північноамериканського 
походження [20; 23]. Проте причини, механізми й 
наслідки як процесів інтродукції, так і біоінвазій, 
на сьогодні недостатньо вивчені. Неспроможність 
запобігти проблемі біоінвазій у майбутньому 
може призвести до порушення регуляторних 
процесів в екосистемах. Тому для оцінки еколо-
гічної якості природного середовища слід активно 
використовувати методи біоіндикації, зокрема з 
використанням ґрунтових тварин [1]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Для вивчення особливостей впливу інвазійних 
видів деревних рослин на едафотоп інформа-
тивними є угруповання ґрунтових колембол 
(Collembola), як об’єкт синекологічних до-
сліджень. Вони характерні великим таксономіч-
ним і екологічним розмаїттям, трапляються по-
всюдно у природі. Крім того, більшість видів 
стійка до антропогенного порушення середовища. 
Колемболи – клас ґрунтових членистоногих 
тварин, які є важливим чинником ґрунтотворних 
процесів. Вони беруть участь у деструкції від-
мерлих органічних решток у наземних екосис-
темах, пришвидшуючи їхню гуміфікацію, а також 
посилюють мікробіологічну активність ґрунтів 
[12]. 

Ця група безхребетних тварин високо-
чутлива до зміни екологічного режиму ґрунтового 
середовища через недостатньо розвинуті міжви-
дові зв’язки та фізіологічну вразливість до сухості 
середовища. Крім того, висока густота їхніх попу-
ляцій у природі робить цю групу безхребетних 
зручним модельним об’єктом для ґрунтово-
зоологічних досліджень [25]. 

Встановлення наслідків впливу високоінва-
зійних видів деревних рослин, які характерні 
великим едифікаторним впливом на едафотоп, має 
важливе значення для розуміння екосистемних 
процесів у лісах. Сосна чорна (Pinus nigra) є 
одним із таких видів деревних рослин, який 
активно проникає у природні екосистеми, швидко 
змінюючи едафотопи. 

Варто зазначити, що подібні дослідження на 
території України досі не проводили. Схожі 
проблеми досліджували в Португалії М. М. да 
Гама та інші науковці [28; 30; 35]. Власне, вони 
одні з перших порушили питання неконтрольо-
ваного захоплення екзотичними породами дерев 
автохтонних лісів Португалії, досліджуючи їхній 
вплив на популяції ґрунтових колембол. 

Упродовж багатьох років ці вчені дослі-
джували території, де домінували інтродуковані 
види евкаліпта (Eucalyptus globulus), який є го-
ловним фактором порушення екосистеми корін-
них лісів Португалії, та акації (Acacia dealbata). 
Вони оцінювали вплив інтродукованих популяцій 
цих рослин на аборигенні угруповання колембол, 
які сформовані в місцевих фітоценозах тополі 
(Populus nigra) та вільхи (Alnus glutinosa). Однак 
відповідно до проведених досліджень автори вста-
новили, що істотних відмінностей в угрупованнях 
колембол, які сформовані в інвазивних біотопах, 
порівняно з корінними, не виявлено. Вони при-
пустили, що основна причина незначних змін 
фауни та населення колембол – просторова мінли-
вість синекологічної структури їхніх угруповань. 
За результатами проведених досліджень, вплив 
інтродукованих видів деревних рослин дослі-
дженого регіону малоістотний для колембол. 

 
Постановка завдання. Наше завдання – 

виявлення змін основних параметрів екологічної 
структури угруповання колембол дослідженої 
грабової бучини під впливом інвазії сосни чорної, 
яка є високоінвазійним видом рослин у зоні ши-
роколистяних лісів України. 

Актуальність дослідження зумовлена недо-
статнім вивченням особливостей впливу інвазій-
них видів деревних рослин на едафотопи, основні 
параметри розмаїття ґрунтової біоти, а також 
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необхідністю розроблення методів зооіндикації 
таких антропогенних процесів. 

Методологія досліджень. Територія Винни-
ківського лісу – це зручний модельний регіон 
площею близько 2,8 тис га для вивчення впливу 
фітоінвазій на угруповання ґрунтових колембол. У 
ландшафтному плані Винниківський лісопарк 
розташований на пагорбах Давидівського пасма і 
межує на півночі з Малим Поліссям, а на півдні – з 
Львівським Опіллям. Койнов М. М. [18] іденти-
фікує цю територію як окремий індивідуальний 
ландшафт Винниківського лісу в межах Львівсь-
кого плато. Основними лісотворними породами 
тут є бук звичайний, дуб звичайний, граб зви-
чайний, сосна звичайна, модрина європейська та 
береза повисла. Відносно недавно великі території 
лісу захопила сосна чорна, яка для цих територій є 
адвентивним високоінвазійним видом рослин. 
Швидке розширення її ареалу занепокоїло нау-
ковців, оскільки швидкість її поширення та захоп-
лення нових територій, викорінюючи місцеві види 
деревних рослин, стрімка. 

У дослідженні проаналізовано дані, зібрані у 
весняний та осінній періоди 2020 року на території 
Винниківського лісопарку поблизу Чортових скель 
стандартними ґрунтово-зоологічними методами 
досліджень [13; 21]. У двох лісових фітоценозах 
(корінному – грабовій бучині осоково-волосистій – 
Carpineto-Fagetum caricosum (pilosae) [19] та 
інвазійному – сосні чорній – Pinus nigra) відібрано 
по десять кількісних ґрунтових проб (підстилка + 
ґрунт) у травні та вересні, обсягом 250 см³ 
(5×5×10 см) кожна. Всього зібрано 40 кількісних 
проб, по 20 у кожному типі лісових фітоценозів. 
Колембол було визначено за допомогою сучасної 
мікроскопічної техніки і найновіших 
ідентифікаційних ключів. У результаті проведеної 
роботи ідентифіковано 1811 особин колембол. 

Категорії інвентаризаційного та диференційо-
ваного розмаїття прийняті за Р. Уіттекером [27; 37]. 
Зокрема, точкове альфа-розмаїття (αa) оцінювали як 
середнє видове багатство на одну ґрунтову пробу, 
ценотичне альфа-розмаїття (αb) – як видове 
розмаїття у серії з 20 ґрунтових проб відповідного 
розміру, відібраних у певному типі фітоценозів 
(ценотична фауна). Оцінку внутрішньоценотичного 
бета-розмаїття (βa) проводили за такою формулою: 
βa = S/ αa, - 1, де S – видове багатство ценотичної 
фауни, αa – середній рівень точкового альфа-
розмаїття [22]. Систему таксонів класу колембол 
прийнято за інформацією на спеціальному вебсайті 
[29]. Структуру домінування угруповань колембол 
визначали за підходом Г. Штекера і А. Бергмана 
[36]. Спектри життєвих форм оцінювали за 

класифікацією С. К.  Стебаєвої [26]. Біотопні 
(екологічні) групи колембол виділяли за підходом 
І. Я. Капруся [11]. Спеціалізованість угруповань 
колембол визначено за критеріями Н. О. Кузне-
цової [15; 17]. 

Статистичне опрацювання матеріалів здійс-
нювали за допомогою програм Excel та Past. Для 
аналізу структури населення колембол викорис-
товували стандартизовані синекологічні показники 
та методи кількісного аналізу. Зокрема для 
вимірювання різноманітності досліджених лісових 
угруповань колембол використовували метод Q-
статистики [34]. 

 
Виклад основного матеріалу. У результаті 

проведених досліджень на території Винниківсь-
кого лісопарку було виявлено 58 видів колембол, 
які належать до 13 родин і 34 родів (табл. 1). Так, у 
буковому лісі, який є корінним на цій території, 
виявлено 43 види, а на ділянках, захоплених 
інвазійною чорною сосною, – 46 видів. У до-
сліджених ценозах представлені практично всі 
основні групи життєвих форм колембол. Однак 
їхня представленість у складі досліджених угру-
повань різна. 

Таксономічна структура. Дослідження 
Collembola корінної грабової бучини (фітоценоз К) 
дали змогу виявити сумарно 43 види у двох серіях 
із двадцяти ґрунтових проб (табл. 2, αb розмаїття). 

Натомість, за показником відносної чи-
сельності родин їхня якісна ієрархія дещо інша. 
Першість утримує Isotomidae (36,4 % від загальної 
кількості особин з двох серій проб), друге – 
Entomobryidae (26,6 %), третє – Hypogastruridae 
(22,7 %), а четверте місце відповідно Onychiuridae 
(8,7 %). Найбагатшими за кількістю видів родами 
колембол є Folsomia та Pseudosinella (по 4 види), а 
також Mesaphorura та Protaphorura (по 3 види). 
Інші роди представлені всього 1–2 видами кожен. 

У різні сезони року видовий склад колембол 
разюче змінюється. Так, у першій серії проб 
виявлено 33 види, у другій в 1,3 раза менше, за 
густоти 19,4 тис.ос./м2. Різним є також 
співвідношення родин за показником відносного 
видового багатства родин колембол. Зокрема 
навесні домінує Hypogastruridae (42,6 % від 
загальної кількості угруповання), друге місце 
посідає Isotomidae (24,8 %), третє – Entomobryidae 
(18 %), а четверте відповідно Onychiuridae (6,6 %). 
Найбагатшими за кількістю видів родами колембол 
були Folsomia (4 види), а також Mesaphorura 
(3 види). Натомість восени співвідношення родин 
колембол за цим показником було іншим: Iso-
tomidae (48,6 %), на другому місці Entomobryidae 
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(35,7 %), і Onychiuridae (10,8 %). Частка видового 
багатства Hypogastruridae – 1,6 %. Найбагатшими 
за кількістю видів родами колембол були 

Folsomia, Pseudosinella, Protaphorura (кожен по 
3 види). Спільними для обох серій проб грабової 
бучини було 15 видів. 

 
Таблиця 1 

Видовий склад, відносна чисельність (% від загальної густоти населення) 
і екологічна характеристика колембол досліджених лісових ценозів 

Екологічна група 
Лісові фітоценози 

 
 
Родина, рід і вид колембол 

Екологічна 
група 

К 1 
 

К 2 
 

і1 
 

і2 
 

∑К 
 

∑і 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
HYPOGASTRURIDAE Börner, 1906 

Ceratophysella armata (Nicolet, 1841) Млс(вп) 1,2 0,6 3,7 0 0,9 1,5 
C. luteospina Stach, 1920 Млс(вп) 0 0 1,4 0 0 0,6 
C. silvatica Rusek, 1964 Млс(вп) 41 0,8 10 0,6 21,5 4,5 
Willemia denisi Mills, 1932 Млс(гг) 0,2 0 0 0 0,1 0 
Microgastrura duodecimoculata Stach, 
1922 

Г- Млс(нп) 0,2 0 0 0 0,1 0 

Xenylla brevisimilis brevisimilis Stach, 1949 
sensu Gama, 1964 

 Клс(к) 0 0,2 0 0 0,1 0 

ODONTELLIDAE Massoud, 1967 
Superodontella rotunda Kaprus’, 2009 Млс(нп) 0,2 0 0 0 0,1 0 

NEANURIDAE Börner, 1901 
Neanura minuta Gisin, 1963 Клс(к) 0 0,4 0,3 0 0,2 0,1 
Neanura muscorum (Templeton, 1835) Ее(пг) 0 0 0 2,2 0 1,3 
Pseudachorutes parvulus Börner, 1901 Млс(вп) 0 0 0,3 0,6 0 0,5 
P. subcrassus Tullberg, 1871 Млс(вп) 0 0 0 0,2 0 0,1 
P. dubius Krausbauer, 1898 Млс(вп) 0 0,8 0 1,4 0,4 0,8 

ONYCHIURIDAE Börner, 1909 
Tetrodontophora bielanensis (Waga, 1842) Млс(нп) 0,6 0 0,3 0,8 0,3 0,6 
Oligaphorura absoloni Borner, 1901 Млс(гг) 0,6 0 0,3 0 0,3 0,1 
Protaphorura armata (Tullberg, 1869) Г- Млс(вг) 4,6 3 0,6 0,6 3,8 0,6 
P. pannonica (Haybach, 1960) Клчс(вг) 0 3,8 0,3 0,2 1,9 0,2 
P. subarmata (Gisin, 1957) Г- Млс(вг) 0,8 4 4,6 0 2,4 1,9 
Hymenaphorura dentifera (Stach, 1934) Млс(вг) 0 0 0 0,8 0 0,5 
H. polonica Pomorski, 1990 Млс(вг) 0 0 0 1,8 0 1,1 

TULLBERGIIDAE Bagnall, 1935 
Mesaphorura delamarei Weiner, 1991 Г- Млс(гг) 0,4 0 0 0 0,2 0 
Mesaphorura macrochaeta Rusek, 1976 Ее(гг) 1,6 0,6 2 0 1,1 0,8 
Mesaphorura sp. ? 0,6 0 0,3 0,2 0,3 0,2 
Stenaphorurella quadrispina (Börner, 1901) Глс(вп) 0,8 0 0 0,2 0,4 0,1 

ISOTOMIDAE Schäffer, 1896 
Folsomia candida Willem, 1902 Млч(вг) 0,2 0 0 0 0,1 0 
Folsomia manolachei Bagnal, 1939 Ее(пг) 12,2 20,6 14,8 21 16,3 18,4 
Folsomia penicula Bagnal, 1939 Млс(пг) 0,2 14 13,7 1 6,9 6,3 
Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871) Ее(пг) 1 1,3 1,4 0,4 1,1 0,8 
Isotomiella minor (Schäffer, 1895) Г- Млл(вг) 9 0,6 10,3 1,4 5 5,1 
Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896) Ее(нп) 2,2 12,1 4,6 22,2 7 14,8 
Desoria tigrina Nicolet, 1842 Млл(вп) 0 0 0,6 0 0 0,2 

TOMOCERIDAE Schäffer, 1896 
Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871) Млс(нп) 0 0 0,6 0,2 0 0,4 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Tomocerus minor (Lubbock, 1862) К-Млл(нп) 1 0,2 0 1 0,6 0,6 
Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 
1871) 

Г-Млл(нп) 0 0,2 0,6 1,2 0,1 1 

ENTOMOBRYIDAE Schött, 1891 
Entomobrya corticalis (Nicolet, 1841) Клс(к) 0 0 0 0,6 0 0,4 
E. muscorum (Nicolet, 1841)  Млс(а) 0 0 0 0,2 0 0,1 
Entomobrya sp.   ? 0,8 0 0,6 0 0,4 0,2 
Willowsia buski (Lubbock, 1869) Клс(к) 0 0 0,6 0 0 0,2 
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788) Ее(вп) 1 0 0,3 0,4 0,5 0,4 
Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1775) Ее(вп) 8 14,2 11,1 18,3 11 15,3 
Pseudosinella horaki Rusek, 1986 К-Млл(нп) 8 17,8 14,2 13 12,8 13,5 
Pseudosinella alba (Packard, 1873)  Млс(пг) 0 0,8 0 0 0,4 0 
P.  sexoculata Schöt, 1902  Ее(нп) 0 0,2 0 0 0,1 0 
Pseudosinella sp.   ? 0,2 0 0,3 0 0,1 0,1 
Orchesella bifasciata Nicolet, 1842 Клс(вп) 0 0,2 0 1 0,1 0,6 
O. pseudobifasciata Stach, 1960 Млс(а) 0 2,3 0 4,3 1,1 2,5 
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) К-Млс(пг) 0 0,2 0 0,6 0,1 0,4 

ARRHOPALITIDAE Richards, 1968 
Arrhopalites secundarius Gisin, 1958 Млс(пг) 0,2 0,4 0,3 1,2 0,3 0,8 
Arrhopalites sericus Gisin, 1947 Г-Млс(пг) 0 0 0 0,2 0 0,1 
Arrhopalites sp.   ? 0 0 0 0,4 0 0,2 
Pygmarrhopalites pygmaeus (Wankel, 
1860) 

Млс(пг) 1,2 0 0 0 0,6 0 

KATIANNIDAE Börner, 1913 
Sminthurinus alpinus Gisin, 1953 Ее(вп) 0,8 0 0,3 0 0,4 0,1 
S. aureus (Lubbock, 1862) Ее(вп) 0,2 0 0 0 0,1 0 

DICYRTOMIDAE Börner, 1906 
Dicyrtomina minuta (Fabricius, 1783)  Г-Млл(а) 0,2 0 0 0 0,1 0 

NEELIDAE Folsom, 1896 
Megalothorax minimus Willem, 1900  Г-Млс(гг) 0,2 0 0 0 0,1 0 

SMINTHURIDAE Lubbock, 1862 
Allacma fusca (Linnaeus, 1758) Г- Млл(а) 0 0 0,3 0 0 0,1 
Caprainea marginata (Schött, 1893) Глл(вп) 0,2 0 0,6 0,4 0,1 0,5 
Lipothrix lubbocki (Tullberg, 1872) Млс(вп) 0,2 0,2 1,1 0,8 0,2 1 

SMINTHURIDIDAE Börner, 1906 
Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898) Клчс(вп) 0 0 0 0,2 0 0,1 
S  33 25 31 34 43 46 
N  498 471 351 491 969 842 

 
Примітка. Фітоценози: К1, К2 – корінна грабова бучина осоково-волосиста (К1 – травень і К2 – 

вересень), і1, і2 – інвазійний сосняк (і1 – травень, і2 – вересень; S – сумарна кількість видів; N – сумарна 
кількість особин. Екологічні групи: комплекси гігрофільних (Г), гігромезофільних (Г–М), ксерорезистентних 
(К) і еврибіонтних (Е) видів; групи лісових (лс), лучних (лч), лісо-лучних (лл), лучно-степових (лчс), 
евритопних (е) видів; підгрупи атмобіонтної (а), нейстонної (н), кортицикольної (к), синекоморфної (с), 
верхньопідстилкової (вп), нижньопідстилкової (нп), підстилково-ґрунтової (пг), верхньоґрунтової (вг), 
глибокоґрунтової (гг) біоморф. 

За своїм обсягом вивчена фауна відповідає рівню видового розмаїття цих безхребетних тварин в інших 
варіантах букових лісів Заходу України [3; 7], а також інших варіантах широколистяних лісів Українських 
Карпат [11]. У середньому в одній стандартній ґрунтовій пробі виявлено 2,2 види. Значення β-різноманіття 
Collembola становить 18,5 одиниць і вказує на незначну контрастність внутрішньоценотичних умов заданого 
лісового фітоценозу. 

Загалом у досліджуваному фітозенозі грабової бучини за показником сумарного видового багатства 
домінує родина Entomobryidae, бо охоплює десять видів (див. табл. 1). Інші родини Isotomidae, 
Hypogastruridae, Onychiuridae мають також відносно велике видове багатство (6, 5, 5 видів відповідно) і 
відіграють помітну роль у дослідженій фауні. Решта родин представлені від 1 до 4 видів.  
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Таблиця 2 

Вплив інвазії сосни чорної на параметри розмаїття угруповання колембол  
грабової бучини 

Фітоценоз 
Показник  

 
К1 

 
і1 

 
К2 

 
і2 

 
К  

 
і 

Густота, тис. екз./м2 19,9 14 18,8 19,6 19,4 16,8 
Індекс Бергера-Паркера_(d) 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Індекс Сімпсона_1-D 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Індекс Шеннона_(H’) 2,2 2,6 2,3 2,4 2,5 2,7 
Вирівняність_(e^H/S) 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 
Індекс Брілліуна (IB) 2,1 2,5 2,2 2,3 2,5 2,6 
Індекс Менхініка (IMe) 1,5 1,6 1,1 1,5 1,4 1,6 
Індекс Маргалефа (IMa) 5,2 6,8 3,9 5,3 6,1 6,7 
Вирівняність_(J) 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 
α Фішера 7,9 8,2 5,6 8,3 9,2 10,5 
Точкове альфа-різноманіття (αa) 3,3 3,1 2,5 3,4 2,2 2,3 
Ценотичне альфа-різноманіття (αb) 33 31 25 34 43 46 
Внутрішньоценотичне бета-розмаїття ( βa) 9 9 9 9 18,5 19 

 
Примітка. К1, К2, і1, і2, як у табл. 1. К – узагальнені дані для грабової бучини за весь період 

досліджень; і – узагальнені дані для сосняку за весь період досліджень. 
 

Специфіка дослідженої фауни колембол за 
весь період досліджень полягає у наявності в її 
складі типово лісових видів: Lipothrix lubbocki, 
Pseudosinella horaki, Tomocerus minor, Supero-
dontella rotunda, Ceratophysella silvatica та ба-
гатьох інших. Унікальними представниками дослі-
дженої ценотичної фауни є такі рідкісні види, як 
Willemia denisi, Microgastrura duodecimoculata, 
Superodontella rotunda, Tetrodontophora bielanensis 
(занесений до Червоної книги України), а також 
Mesaphorura delamarei.  

В інвазійному сосняку сумарно виявлено 46 
видів колембол за даними обох серій ґрунтових проб 
(табл. 2, показник ценотичного альфа-розмаїття). 

В обидва досліджені сезони року доміную-
чою у сосняку за кількістю видів є родина 
Entomobryidae і1–8 видів, і2–6 видів. Сумарне 
видове багатство двох інших домінуючих родин 
Isotomidae та Onychiuridae у досліджені сезони не 
відрізняється (кожна з них має по 5 видів 
відповідно). 

Показники відносної чисельності доміну-
ючих родин також є подібними в досліджені 
сезони: родина Isotomidae (і1–45,4 %, і2–46 %), 
Entomobryidae (і1–27,1 %, і2–38,4 %). Пред-
ставленість родин Hypogastruridae і Onychiuridae 
за цим показником значно менша. 

За узагальненими даними щодо двох 
періодів збирання матеріалу в інвазійному 
сосняку, за видовим багатством домінує родина 
Entomobryidae, яка сумарно охоплює 11 видів 
(див. табл. 1). Значно менше видове багатство 
мають родини Onychiuridae (7 видів), Isotomidae 
(6 видів) та Neanuridae (5 видів). Ще менше наси-
чені видами родини Hypogastruridae, Sminthuridae, 
Tullbergiidae та Tomoceridae (по 3–4 види кожна). 
Решта родин представлені від 2 до 1 виду. 

Натомість, за показником відносної чисель-
ності видів ієрархія родин змінюється. Першість 
утримує родина Isotomidae (45,6 %), друге місце 
займає Entomobryidae (33,7 %), третє – Hypo-
gastruridae (6,6 %), а четверте місце відповідно 
Onychiuridae (5 %). Найбагатшими за кількістю 
видів родами колембол є Folsomia, Ceratophysella, 
Pseudachorutes, Entomobrya, Protaphorura і 
Arrhopalites, які містять по три види. Інші роди 
представлені меншим числом видів (1–2 кожен). 
Специфіка фауни колембол сосняка, як і грабової 
бучини, полягає в переважанні в її складі типово 
лісових політопних видів: Allacma fusca, Lipothrix 
lubbocki, Pseudosinella horaki, Ceretophysella 
silvatica, Tomocerіna minuta, Neanura minuta та 
багатьох інших. Тобто, незважаючи на зміну 
корінного едифікатора деревостану на інвазійний, 
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фауна колембол зберігає свої особливості. Уні-
кальними представниками дослідженої ценотичної 
фауни є деякі рідкісні види, зокрема Ceratophy-
sella luteospina, Tetrodontophora bielanensis, Nea-
nura minuta, а також Pygmarrhopalites pygmaeus. 

Подібні результати отримали і словацькі 
вчені Л. Ковач, Н. Костурова, Д. Міклісова [33], 
їхні дослідження на території південного схилу 
Словацького Карсту та на суміжних ділянках 
корінних лісів дуба субсередземноморського, які 
широко заліснені інтродукованою сосною чорною, 
не виявили значних відмінностей середньої чи-
сельності та видового багатства колембол. Серед 
домінуючих видів колембол, більшість була харак-
терною для лісових угруповань досліджуваного 
регіону. 

Португальські вчені порівняли популяції 
колембол у лісах сосни приморської (Pinus 
pinaster Aiton) та плантаціях інвазійного евкаліпта 
(Eucalyptus globulus Labill) на території муні-
ципалітету Север-ду-Вога в Португалії. У ре-
зультаті проведених досліджень не виявлено 
помітних змін екологічної структури угруповань 
колембол унаслідок зміни корінного едифікатора 
деревостану на інвазійний. Спільними для обох 
фітоценозів були понад 53 % видів. Проте в евка-
ліптовому лісі, порівняно з корінним сосняком, 
видовий склад є дещо іншим, а загальне видове 
багатство колемболофауни багатше. Отримані 
результати досліджень, на думку вчених, можуть 
бути пов’язані зі зниженням антропогенного впли-
ву на плантації евкаліпта (зменшенням або від-
сутністю звичних процедур експлуатації), що 
призвело до нагромадження великих запасів орга-
нічних решток, які, ймовірно, забезпечили сприят-
ливіші екологічні умови для розвитку популяції 
колембол (особливо наявність відмерлої органіч-
ної речовини та специфічних мікрооселищ) [31; 
32]. 

Екологічна структура. Угруповання колем-
бол дослідженої грабової бучини характерне від-
носно високим рівнем густоти, який загалом при-
таманний більшості лісів помірного поясу Європи 
(див. табл. 2). Така густота дослідженого угрупо-
вання зумовлена сприятливими екологічними 
умовами у верхньому шарі ґрунту і підстилці, 
тобто добрим їхнім зволоженням і достатніми 
запасами відмерлої органічної речовини. 

У результаті проведених досліджень 
встановлено, що у грабовій бучині до домінантів 
(масових форм), тобто так званих еудомінантів, 
домінантів і субдомінантів, входить загалом вісім 
видів Collembola, що становить усього 18,6 % цієї 
лісової фауни (див. табл. 1).  

Результати проб, зібраних у різні сезони 
року, дещо різняться від узагальнених даних. У 
весняній серії проб виявлено 6 видів домінантів: 
1 еудомінант, 1 домінант та 4 субдомінанти. Проте 
в осінній серії еудомінанти відсутні, налічується 
5 домінантів та 2 субдомінанти. 

За узагальненими даними з двох сезонів 
збирання матеріалу в угрупованні колембол гра-
бової бучини виявлено 4 домінантних і 4 субдо-
мінантних види, частка чисельності яких стано-
вить 84,3 % від загальної чисельності для всього 
лісового угруповання. Решта 35 видів є малочис-
леними, або рецедентними та субрецедентними. 
Більшість із них є еврибіонтними видами, які 
можуть населяти не тільки різні варіанти лісових 
ценозів, а й інших (лучних, лучно-степових, бо-
лотних, урбогенних та ін.), а також мають великі 
ареали поширення. Серед домінантів частина є 
політопними лісовими формами, які домінують в 
інших типах лісових біотопів, як гірських, так і 
рівнинних [2]. 

Таке співвідношення чисельності масових 
видів описують статистичною моделлю, близькою 
до лог-нормального розподілу [4; 5]. Воно загалом 
характерне для природних багатовидових угрупо-
вань ґрунтових організмів, в яких природні ре-
сурси захоплені невеликою кількістю видів, а 
більшість видів отримує невелику їхню кількість. 
Інакше кажучи, такий розподіл дає змогу харак-
теризувати середовище, в якому екоумови визна-
чаються незначною кількістю природних факторів 
як лімітуючих. 

Специфічних домінантів Collembola для за-
даного лісового фітоценозу не виявлено. Усі вони 
є типовими домінантами для лісів, що підтверджує 
припущення фахівців про подібність синеколо-
гічної структури лісового угруповання в різних 
біотопах. Отже, політопність і низька ценотична 
вибірковість масових видів колембол – характерні 
ознаки населення цієї групи педобіонтів у лісових 
екосистемах.  

На частку рецедентних і субрецедентних 
видів припадає всього 15,4 % загальної чисель-
ності дослідженого угруповання, яка розподілена 
між 25 видами. 

Аналіз показників організації угруповання 
колембол грабової бучини показує, що воно 
складне та добре структуроване. Значення індекса 
Бергера-Паркера в 0,2 одиниці вказує на відносно 
малий рівень домінування найчисленнішим видом.  

Крім того, індекси розмаїття Шеннона та 
Сімпсона для угруповання колембол у цьому 
фітоценозі мають середні значення, що зумовлено 
показниками загального видового багатства і 
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сумарної чисельності угруповання. Вирівняність 
населення колембол за цими показниками є малою 
і коливається в межах 0,3–0,6 (див. табл. 2), що є 
скорельовано з рівнем домінування найчислен-
ніших видів. Тобто що менша вирівняність насе-
лення, то вищий рівень домінування наймасо-
віших видів. 

У дослідженому фітоценозі за загальною 
кількістю видів та відносною чисельністю у 
спектрі життєвих форм Collembola переважають 
верхньопідстилкові, нижньопідстилкові та під-
стилково-ґрунтові біоморфи. Натомість, досить 
мала частка представників глибокоґрунтової 
життєвої форми колембол. Група спеціалізованих 
життєвих форм колембол, яка має певні морфо-
адаптації до життя у специфічних умовах сере-
довища (печери, мурашники, на поверхні водойм), 
практично не представлена в цьому лісовому 
фітоценозі (див. рис. 2). 

У складі цього угруповання Collembola 
виявлено представників 5 комплексів видів за 
польовим гігропреферендумом (зокрема, еврибіо-
нтів, гігрофілів, гігромезофілів, мезофілів, ксеро-
мезофілів та ксерофілів). Крім того, представлено 
5 біотопних груп видів (див. табл. 1). Найбільша 
частка еврибіонтів (37,8 % від загальної чисель-
ності угруповання). Крім того, виявлено велику 
частку мезофільних (33,3 %), гігромезофільних і 
ксеромезофільних видів, які сумарно становлять 
25,3 % від загальної чисельності всього угрупо-
вання (див. рис. 1). Серед біотопних груп видів за 
показником видового багатства переважають 
лісові (40,8 % усіх видів колембол), евритопні 
(37,8 %) та лісо-лучні форми (13,6 %), але за 
відносною чисельністю перевага на користь 
евритопних видів Collembola (див. рис. 3). 

За критерієм спеціалізованості угруповань 
Collembola, який запропоновано Н. Кузнєцовою 
[15; 17], досліджене угруповання можна віднести 
до спеціалізованого типу, тому що частка 
представленості лісових і лісо-лучних видів 
сумарно досягають у ньому 54,4 % від загальної 
чисельності всього угруповання. 

Вивчена фауна монодомінантного сосняку 
за своїм обсягом приблизно відповідає рівню 
видового багатства цих безхребетних тварин у 
корінному грабово-буковому фітоценозі, на місці 
якого він утворився. Ємність середовища для 
колембол у цьому фітоценозі на рівні точкового 
альфа-розмаїття становить 2,3 виду. Значення β-
розмаїття Collembola становить 19 одиниць, що 
свідчить про відносно більшу контрастність 
внутрішньоценотичних умов заданого лісового 
фітоценозу, ніж у бучині. 

У дослідженому інвазійному сосняку до 
числа групи домінантів входить загалом сім видів 
Collembola, що становить 15,2 % видового ба-
гатства цієї фауни. 

Отримані результати в сосняку навесні і 
восени (див. табл. 1) виявили подібність більшості 
показників розмаїття колембол, а також густоти 
населення, за винятком ценотичного альфароз-
маїття і відповідно індексу Маргалефа. Останні 
два показники є значно більшими в осінній період 
збирання матеріалу порівняно з весняними. 

Порівнюючи дані, зібрані за два сезони, 
бачимо, що навесні (фітоценоз і1) масовими є 9 
видів, серед яких: еудомінантів не виявлено, але 
встановлено 5 домінантів і 4 субдомінанти. В 
осінній серії проб (фітоценоз і2) масовими є 
5 видів: 4 домінанти, 1 – субдомінант. Специ-
фічних домінантів серед Collembola в цьому 
лісовому фітоценозі не виявлено. Усі вони є 
еврибіонтними або політопними лісовими видами 
[8]. Решта 37 видів є малочисленними (рецедент-
ними та субрецедентними).  

Спільними для грабово-букового та сосно-
вого фітоценозів виявилося всього 7 видів 
домінантів. Більшість із них також є еврибіонт-
ними видами, як і в корінній грабовій бучині. На 
частку рецедентних і субрецедентних видів при-
падає всього 21,9 % загальної чисельності до-
слідженого угруповання. 

Встановлено, що в угрупованні колембол 
інвазійного сосняку різко зростає частка 
домінантів-ізотомід Parisotoma notabilis і Folsomia 
manolachei. За літературними даними [9; 10], це 
індикаторні види угруповань колембол, які свід-
чать про порушеність синекологічної структури 
колембол. Тобто можна припустити, що, незва-
жаючи на подібність синекологічної структури 
угруповань колембол в обох досліджених варіан-
тах лісів, угруповання колембол сосняку має 
ознаки порушеності, які можуть наростати в часі 
та призвести до його зміни або навіть деградації.  

Угруповання колембол дослідженого інва-
зійного сосняку характерне відносно високим 
показником густоти, притаманним для більшості 
лісових фітоценозів Заходу України (табл. 2). 

Аналіз індексу Бергера-Паркера в цьому 
фітоценозі показав, що для нього характерний низь-
кий рівень домінування найчисленнішого виду. 
Зокрема, на частку домінантного виду Folsomia 
manolachei припадає близько 18,4 % чисельності 
всього ценотичного угруповання колембол. 

Крім того, індекси розмаїття Шеннона та 
Сімпсона в цьому фітоценозі та в корінній 
грабовій бучині мають приблизно однакове 
значення, що зумовлено як показником видового 
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багатства, так і сумарної чисельності цього 
угруповання. Вирівняність населення за цими 
показниками коливається в межах 0,3–0,7 (див. 
табл. 2), що є скорельовано з рівнями домінування 
масових видів в угрупованнях і сезонами року. 

У дослідженому сосняку, як і грабовій 
бучині, за загальною кількістю видів та відносною 
чисельністю у спектрі життєвих форм Collembola 
переважають також нижньопідстилкові, підстил-
ково-ґрунтові та верхньо-підстилкові біоморфи 
(див. рис. 2).  

У складі цього угруповання Collembola 
виявлено також представників 5 комплексів видів 
за польовим гігропреферендумом (зокрема, еври-
біонтів, гігрофілів, гігромезофілів, мезофілів, 

ксеромезофілів та ксерофілів) (див. рис. 1). Крім 
того, у ньому також представлено 5 біотопних 
груп видів. Найбільшу частку чисельності мають 
еврибіонти (51,2 %). Крім того, велика частка ксе-
ромезофільних, гігромезофільних і мезофільних 
видів, які сумарно становлять 38,6 % від загальної 
чисельності всього угруповання. Серед біотопних 
груп видів за показником відносного видового 
багатства переважають евритопні (52 %), лісові 
(25,8 %) та лісо-лучні (15,9 %) форми (див. рис. 3). 

За критерієм спеціалізованості угруповань 
Collembola, досліджене угруповання також можна 
віднести до спеціалізованого типу, тому що група 
лісових і лісо-лучних видів сумарно досягає в ньому 
41,7 % від загальної чисельності всього угруповання. 

 

 

Рис. 1. Співвідношення комплексів видів колембол за польовим гігропреферендумом 
у досліджених угрупованнях. 

Примітка: комплекси мезофільних (М), гігромезофільних (Г-М), гігрофільних (Г), ксерорезистентних 
(К), ксеромезофільних (К-М) і еврибіонтних (Е) видів. 

 

 

Рис. 2. Співвідношення спектрів життєвих форм досліджених угруповань колембол. 

Примітка: підгрупи атмобіонтної (а), нейстонної (н), кортицикольної (к), синекоморфної (с), 
верхньопідстилкової (вп), нижньопідстилкової (нп), підстилково-ґрунтової (пґ), верхньоґрунтової (вґ), 
глибокоґрунтової (ґґ) біоморф. 
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Рис. 3. Спектр біотопних груп досліджених угруповань колембол. 

Примітка: групи лісових (лс), лучних (лч), лісо-лучних (лл), лучно-степових (лчс) і евритопних (е) 
видів. 

 
Для порівняльного аналізу досліджених 

лісових угруповань колембол ми застосували 
метод Q-статистики, зручний для формалізації 
даних щодо біорозмаїття. Важливо, що він 
малочутливий до обсягу зібраного матеріалу. 
Індекс Q відображає величину нахилу прямої лінії 
до осі абсцис і не надає статистичної переваги ні 
домінантним, ні малочисленним видам у побудо-
ваній моделі розмаїття. Що більше значення Q, то 
вищий рівень ценотичного розмаїття колембол [6]. 
Цей метод оцінки біорозмаїття досить інформа-
тивний, оскільки ілюструє перебудови у структурі 
домінування угруповань, які скорельовані зі 
змінами видового багатства. 

 

 

Рис. 4. Моделі розмаїття угруповань колембол 
досліджених лісових фітоценозів, формалізовані 

методом Q-статистики. 

 
Примітка: по осі абсцис відкладено відносну 

чисельність видів у логарифмічному масштабі 
(log10). Назви ценозів: 1 – грабова бучина; 2 – 
інвазійний сосняк. 

Як показує рис. 4, найбільшим є розмаїття 
угруповання колембол інвазійного сосняку. Від-
повідно до літературних даних [17], збільшення 
біорозмаїття у вторинних, змінених екосистемах, 
порівняно з корінними, не є ознакою їхньої ста-
більності та унікальності. Навпаки, воно пов’язано 
зі збільшенням гетерогенності середовища, харак-
терної для порушених екосистем, і, як правило, 
призводить за певний час до деградації корінних 
біоценозів. Тому збільшення розмаїття угруповань 
колембол у вторинному сосняку можна розглядати 
як біоіндикатор майбутніх змін корінного лісового 
угруповання колембол. 

 
Висновки. На основі проведених дослі-

джень впливу інвазії сосни чорної на угруповання 
колембол грабової бучини дослідженого регіону 
можна дійти висновку про незначні та нека-
тастрофічні зміни таксономічного складу та сине-
кологічної структури угруповання цієї групи 
педобіонтів. Зокрема видовий склад і загальне 
видове багатство досліджених угруповань є 
подібними в обох варіантах лісових фітоценозів 
(виявлено 31 спільний вид для обох варіантів лісів 
і сумарно 43 види в грабовій бучині і 46 видів у 
сосняку). Це може бути пов’язано як з особливос-
тями ґрунтового середовища, яке пом’якшує 
вплив зовнішніх екологічних факторів на ґрунтову 
біоту, так і з недостатнім часовим періодом для 
зміни едафічних умов корінної грабової бучини 
під едифікаторним впливом соснового дере-
востану. 

Незначні відмінності досліджених угру-
повань пов’язані насамперед із синекологічною 
структурою. Встановлено, що зміни корінної 
грабової бучини на інвазійний сосняк спричи-
нюють: 
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1) зменшення густоти населення ко-
лембол з 19,4 тис. ос./м2 у грабовій бучині до – 
16,8 тис. ос./м2 у сосняку; 

2) незначну зміну співвідношення ви-
дового багатства: у грабовій бучині, як і в сосняку, 
домінує родина Entomobryidae (10–11 видів 
відповідно), родини Isotomidae та Onychiuridae (у 
середньому по 6 видів), а також відносної 
чисельності родин Isotomidae (у грабовій бучині 
36,4 %, у інвазійному сосняку 45,6 % від загальної 
кількості особин). Друге місце посідає 
Entomobryidae (26,6 % і 33,7 % відповідно), третє – 
Hypogastruridae (22,7 %, 6,6 % відповідно), а 
четверте місце відповідно Onychiuridae (8,7 % і 
5 % відповідно); 

3) збільшення видового розмаїття 
(індекс розмаїття Q в сосняку в 1,4 раза більший, 
ніж у грабовій бучині); 

4) незначні зміни якісного складу та 
кількісної ієрархії масових видів колембол, у 
грабовій бучині виявлено такий склад і кількісну 
ієрархію домінантів у порядку зменшення 
відносної чисельності: C. silvatica, F. manolachei, 
P. horaki, L. Lignorum, P. notabilis, F. penicula, 
I. minor, P. armata, а в інвазійному сосняку: 
F. manolachei, L. lignorum, P. notabilis, P. horaki, 
F. penicula, I. minor, C. Silvatica; 

5) зміни співвідношення життєвих форм 
колембол у грабовій бучині: 35,3 % вп, 25,4 % пг, 
21,2 % нп, а в інвазійному сосняку: 30,9 % нп, 
28,1 % пг і 26,4 % вп; 

6) зміни спектра видів за польовим гіг-
ропреферендумом (еврибіонтів у грабовій бучині – 
37,8 %, а в сосняку – 51,2 %, мезофільних – 33,3 % і 
10,9 % відповідно, ксеромезофільних та гігроме-
зофільних – 25,3 % і 27,7 % відповідно), а також 
спектру біотопних груп колембол (евритопних у 
грабовій бучині – 37,8 %, у сосняку – 52 %, лісових – 
40,8 % і 25,8 % відповідно і лісо-лучних – 13,6 % та 
15,9 % відповідно). 

Висловлено припущення, що встановлені у 
процесі дослідження зміни синекологічної струк-
тури угруповань колембол можуть бути зооіндика-
тором майбутньої деградації спеціалізованого 
типу угруповання грабово-букового лісу та пере-
творення його в еврибіонтний тип за класи-
фікацією Н. О. Кузнецової. 
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