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Проведен анализ механизма изменений характеристик разнообразия трофических связей лесного орни-
токомплекса при разной интенсивности рекреационной нагрузки. 
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Тhe analysis of mechanism of changes of descriptions of variety of trophic connections of forest оrnithоcоmplеx 

at different intensity of the recreations loading is conducted. 
Keywords: forest оrnithоcоmplеx, recreations loading objects of the naturally-protected fund. 
 
Вступ. Для ефективного функціонування територій і об’єктів природно-заповідного 

фонду (ПЗФ) України необхідне вивчення сучасного стану біорізноманіття та антропогенної 
трансформації їх екосистем, у тому числі їх біоценотичних складових – орнітокомплексів. 
Особливо це стосується регіональних ландшафтних парків (РЛП), що створюються зі збере-
женням основних форм господарювання (лісове та сільське господарство, рекреація), зокре-
ма РЛП «Кременчуцькі плавні». Цей парк організовано в 2001 році у верхів’ї Дніпродзер-
жинського водосховища в межах малотрансформованої ділянки заплави Дніпра та системи 
островів. Район характеризується високою інтенсивністю рекреаційного навантаження через 
його розташування в межах промислового трикутника «Світловодськ – Кременчук – Комсо-
мольськ».  

Орнітокомплекси є одним із компонентів біогеоценозу, що обумовлюють його стабіль-
ність, і своєю структурою характеризують його загальний стан. Вивчення механізму рекреа-
ційної трансформації орнітокомплексів сприятиме ефективному менеджменту територій та 
об’єктів ПЗФ.  

Мета роботи. Отримання інформації щодо рекреаційної трансформації орнітокомплек-
сів лісів РЛП «Кременчуцькі плавні», зокрема механізму змін характеристик різноманіття 
трофічних зв’язків у гніздовий період. 

Матеріал і результати досліджень. 
Дослідження проводились у наступних типах місцезростань: соснові насадження (сере-

дній вік – 40 років); дубовий ліс із підліском із клена та дубу; тополевий ліс без вираженого 
підліску. 

Пробні майданчики було закладено з метою охопити ділянки з усіма стадіями рекреа-
ційної дигресії [1]. Обліки птахів проводилися в період з 20.03 по 20.06.2005 року на 15 май-
данчиках за методикою картування гніздових територій [2]. Одночасно проводився облік ре-
креантів. Трофічні групи птахів подано за Ковалем Н. Ф. [3]. Різноманіття трофічних зв’язків 
оцінюється за допомогою індексу Шенона [4]. Розрахунок проводиться як за чисельністю 
(HN), так і за біомасою (Hm). HN надає якісну характеристику орнітокомплексу як носію різ-
номаніття трофоконсортивних зв’язків, y той час, як Hm відображає різноманітність кількіс-
ної участі біомаси орнітокомплексу в функціонуванні біогеоценозу. 

На виділених пробних майданчиках нами було зареєстровано 54 види птахів, що нале-
жать до 5 рядів, 20 родин та 34 родів. Трофічні групи представлені наступним чином: фіто-
фаги – 9 видів, ентомофаги – 34 види, хижаки – 7 видів і пантофаги – 3 види. Серед них 10 
видів складають групу синантропів (18,5%). Результати обліків рекреантів показали, що ін-
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тенсивність навантаження обумовлює перехід між стадіями рекреаційної дигресії наступним 
чином: 

0-І стадія – 25-75 чол.·год./га·доб.; 
І-ІІ стадія – 125-150 чол.·год./га·доб.; 
ІІ-ІІІ стадія – 200-225 чол.·год./га·доб.; 
ІІІ-ІV стадія – більше 250 чол.·год./га·доб.. 
У соснових насадженнях на першій стадії рекреаційної дигресії відбувається зниження 

різноманіття ентомофагів (табл. 1), при збільшенні навантаження (ІІ-ІІІ стадії) – відновлення 
видового різноманіття за рахунок дрібних горобцеподібних; на ІV-й стадії - знову видове рі-
зноманіття зменшується через елімінацію типових видів синантропами. 

 
Таблиця 1 - Вплив рекреаційного навантаження на різноманіття трофічних груп  
                      птахів у сосновому лісі 

Стадія  
рекреаційної 
дигресії 

Значення індексу Шенона НN (за чисельністю), Hm (за біомасою)  
для представлених трофічних груп, біт 

Фітофаги Ентомофаги Хижаки Пантофаги 
HN Hm HN Hm HN Hm HN Hm 

0 0,844 0,500 2,378 1,354 0,299 0,786 0,363 0,476 
І 1,256 0,994 1,533 0, 980 0,627 1,239 0,646 0,889 
ІІ 0,700 0,581 2,002 0,338 0,590 0,980 0,503 0,964 
ІІІ 0,453 0,255 2,500 0,450 – – 0,250 0,356 
ІV 0,808 0,900 1,603 1,311 – – – – 
 
На ІІ-й стадії вирівнюється репрезентативність фітофагів і зростає їх біомаса; показни-

ки на ІІ-ІІІ-й стадіях зменшуються на 50% і на ІV-й – відновлюються за рахунок синантропів. 
У хижаків і пантофагів зростає різноманіття на І стадії рекреаційної дигресії, показники яко-
го в подальшому зменшуються до повного зникнення цих трофічних груп.    

У дубовому лісі відбувається поступове зменшення різноманіття фітофагів за біомасою 
з кроком 0,120 біт (табл. 2) через зникнення високоспеціалізованих видів; на ІV-й стадії воно 
збільшується за рахунок приходу синантропів. В ентомофагів на І-ІІ-й стадіях відбувається 
конкуренція між типовими та синантропними видами, що проявляється у збільшенні показ-
ників різноманіття; в подальшому відбувається елімінація перших при збереженні кількісних 
характеристик трофічної групи синантропами. 

 
Таблиця 2 - Вплив рекреаційного навантаження на різноманіття трофічних 

            груп птахів у дубовому лісі з кленово-дубовим підліском 
Стадія 

 рекреаційної 
дигресії 

Значення індексу Шенона НN (за чисельністю), Hm (за біомасою)  
для представлених трофічних груп, біт 

Фітофаги Ентомофаги Хижаки Пантофаги 
HN Hm HN Hm HN Hm HN Hm 

0 0,618 0,647 3,218 0,976 0,293 0,794 0,293 0,853 
І 0,465 0,530 3,412 1,327 0,181 0,303 0,181 0,504 
ІІ 0,541 0,393 3,142 1,119 0,269 0,697 0,319 0,722 
ІІІ 0,517 0,458 2,789 0,940 0,203 0,525 0,314 0,531 
ІV 1,238 0,880 2,468 0,973 0,116 0,152 0,456 0,637 
 
Участь хижаків у трофоконсорціях зменшується в 2,5 рази за HN і в 5,2 рази за Hm. Видо-

ве різноманіття пантофагів зростає, хоча участь біомаси у трофічних зв’язках зменшується на 
30%. У тополевих лісах зміни в структурі фітофагів і ентомофагів відбуваються за тим самим 
сценарієм, що і в дубняках, хоча і менш вирівняно стосовно рекреаційного навантаження 
(табл. 3). Участь хижаків поступово зменшується до повного їх зникнення. У пантофагів від-
бувається зменшення ролі Corvus corax і Pica pica й зростання чисельності Corvus cornix.  
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Таблиця 3 - Вплив рекреаційного навантаження на різноманіття трофічних  

           груп птахів у тополевому лісі в умовах слабко розвиненого підліску 
Стадія рекре-
аційної диг-

ресії 

Значення індексу Шенона НN (за чисельністю), Hm (за біомасою) для представле-
них трофічних груп, біт 

Фітофаги Ентомофаги Хижаки Пантофаги 
HN Hm HN Hm HN Hm HN Hm 

0 0,753 0,393 3,202 1,146 0,406 1,041 0,235 0,634 
І 0,955 0,425 2,652 0,644 0,371 0,884 0,186 0,392 
ІІ 0,555 0,393 2,853 0,837 0,214 0,561 0,372 0,588 
ІІІ 0,942 0,553 1,545 1,471 – – 0,321 0,466 
ІV 0,721 0,677 2,944 1,351 – – 0,285 0,456 
 
Установлено, що зміни видового різноманіття орнітокомплексу в сосновому лісі йдуть 

лінійно в бік зменшення значень індексу Шенона на 59–64% (за чисельністю та за біомасою 
відповідно), причому у формуванні останніх відіграють значну роль синантропні види.  

Порівняльний аналіз даних дозволяє зробити висновок про те, що зміни в структурі ви-
дового складу орнітокомплексів у листяному лісі проходять за іншим сценарієм, ніж у сос-
нових насадженнях. В умовах дубняків з добре розвиненим підліском відбувається відносно 
незначна зміна різноманіття за видовим складом (13,5%) і за біомасою (25%), на тлі якої до-
мінування у формуванні показників різноманіття набувають синантропні види.  У тополевих 
лісах, в умовах слабкої розвиненості підліску, або за його відсутності взагалі відбувається 
зменшення різноманіття до 25% на ІІ – ІІІ стадіях рекреаційної дегресії, а на ІV – його показ-
ники знову відновлюються за рахунок синантропних видів. 

Аналіз викладених вище результатів показав, що на перших стадіях рекреаційної дигре-
сії, коли сталі консортивні зв’язки птахів із біогеоценозом порушені не повністю, а створю-
ються вже нові умови, посилюється конкурентна боротьба між типовими  та синантропними 
видами (цьому сприяє також зменшення чисельності хижих птахів). При збільшенні наван-
таження із орнітокомплексу спочатку виходять високоспеціалізовані види, а потім поступово 
елімінуються типові представники (в біогеоценозах листяних лісів синантропи майже повні-
стю відтворюють різноманітність трофічних зв’язків). 

Висновки. Отримані дані можуть бути використані при розробці програм менеджменту 
рекреаційною діяльністю на територіях і об’єктах ПЗФ лісостепової зони України. Під час 
подальших досліджень планується отримання інформації щодо рекреаційної трансформації 
структурно-функціональної організації лісових орнітокомплексів у межах фрагментарних 
місцезростань і більш детальніше вивчення механізму елімінації типових видів синантроп-
ними. 
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