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Аннотация
В статье отображены основные направления научно- иследовательской работы кафедр ботаники ведучих
университетов Украины.
Аnnotation
The article reveals basic areas in research work of botany departaments in leading universities of Ukraine.
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ВОДНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ВОДОЙМ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “СИНЕВІР”
Національний природний парк “Синевір” знаходиться у межах Вододільно-Верховинської області
Карпат (Горганах). Природні умови парку є типовими для Горган – одного з найвеличніших гірських
масиві, геологічні відклади якого охоплюють діапазон часу від верхньої крейди до олігоцену.
Територія парку займає верхню частину водозбору р. Тереблі з її численними притоками, озерами
Синевір та Озірце, штучним водосховищем (Тереблянське). Річка ділить парк на два нерівних гірських
масиви – західний та східний, які представляють собою систему хребтів, що на всьому своєму протязі
звивисті з багатьма відрогами різного ступеня величини. З північного сходу Національний природний
парк “Синевір” межує з лісами Івано-Франківської області, а з північно-західного боку з Тячівським та
Хуським районами [1]. На території парку протікає велика кількість струмків та знаходяться мінеральні
джерела різного складу. Також є велика кількість ставків, стариць, калюж, придорожніх канав, які
складають стоячі водойми.
Струмки, як і ріки мають швидку течію. Вода в них холодна і збагачена киснем.
Стариці належать до басейну річки і з’єднуються з нею лише під час паводків. Затінені лісові калюжі
переважають в різних лісах. Вода в них також чиста і прозора.
Відкриті водойми характеризуються мулистим дном, невеликими глибинами і відносно теплою
водою. Вздовж шосейних доріг тягнуться канали із стоячою або слабо текучою водою і зарослі
трав’янистою рослинністю.
Водні безхребетні Національного природного парку “Синевір” комплексно і повноцінно не вивчалися.
Є деякі відомості про окремих безхребетних водойм, що розташовані на території Закарпатської області
та Українських Карпат, в тому числі є знахідки різних видів тварин і з території національного природного
парку [2; 3; 4; 5; 6; 7].
Дослідження водних безхребетних здійснювали під час проведення навчально-польової практики,
що проходила в околицях с. Колочава, де знаходиться навчально-оздоровча база Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Збір матеріалу проводився в травні та червні місяці протягом кількох років (2010–2013) за
загальноприйнятими зоологічними методиками. Досліджувалися водойми, що знаходилися біля нашої
бази. Це частина річки Теребля з її притокою Квасовець, струмки, джерела., стариці та калюжі.
Різноманітні гідрологічні умови, що зустрічаються на території Національного природного парку
зумовлюють і різноманітний видовий склад безхребетних тварин, що адаптувалися до таких умов.
Аналізуючи зібрані матеріали та літературні джерела, ми можемо зробити висновок про те, що
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фауна водойм Національного природного парку представлена представниками рядів Веснянок
(Plecoptera), Одноденок (Ephemeroptera), Бабок (Odonata), водних Напівтвердокрилих (Hemiptera) та
Твердокрилих (Coleoptera). Серед безхребетних зоопланктону переважають представники ракоподібних
(веслоногі, гілястовусі) та коловертки.
Зоопланктон сформований за рахунок тихих ділянок річки, озер Синевірского та тимчасових водойм і
складається з оліго, мезосапробіонтних видів річкового та озерно-ставкового комплексу, які широко
поширені в Палеарктиці. Серед коловерток найбільш поширеними є види – Brachionus calicifleorus,
Asplanchna priolonta, Keratella cochbaris, K. quadrata, Trichocerca cylindrical. Веслоногі представлені
видами – Mesocyclops leucarti, Cyclops viscinus, Diaptomus coerulens, а гілястовусі – Daphnia longispina,
Ceriodaphnia pulchella, Bosmina longirostris, Bosmina coregani [2].
До субнектону відносяться личинки водних жуків – Haliplus lineaticollis, Haliplus fluviatilis, Hydrophilus
piceus, бабок – Calopteryx splendens, Aeschna cyanea, Coenagrion hastulatum, Gomphus vulgatissimus,
Sympetrum flaveolum та інші. Вони повзають і плавають серед рослин та полюють на личинок і лялечок
комарів Culex, Anopheles.
Нектонні форми у водоймах представлені добре плаваючими жуками, що живляться тваринною
їжею. Це Dytiscus marginalis, Hydraena gracilis, H. hungarica.
Бентосні форми гідробіонтів, що зустрічаються у різних водоймах Національного природного парку
“Синевір” представлені такими безхребетними, як: олігохетами (Nais, Limmodrilus hoffreister, Tubiffex
tubiffex), п’явками (Helobdella stagnalis, Pisciola geometra), молюсками (Radix ovate, Viviparus),
ракоподібними (Gammarus pulex), личинками бабок (Agrion, Gomphus), одноденок (Ephemera, Heptogenta,
Baetis), водними клопами та їх личинками (Nepa cinerea, Corixa, Paligenia, Aphelochirus aestivalis,
Hydrometra gracilenta, Gerris).
Особливу групу складають види водних жуків, що живуть поблизу мінеральних джерел. В околицях
с. Колочава знаходиться декілька таких водойм, які за своїм складом відносяться до вуглекисло-натрієвокальцієвого типу. В самих джерелах безхребетних не виявлено, проте, вони зустрічаються на деякій
відстані від витоку, де насиченість води солями менша. Це такі види жуків як Heliplus fuliginosus,
H. flavipes, Laccobius obscuratus і Enochrus quadripuratotus [6].
Отже, в результаті дослідження видове різноманіття гідробіонтів Національного природного парку
“Синевір” представлене великою кількість різних груп безхребетних. В основному це представники рядів
Веснянок (Plecoptera) (3 види), Одноденок (Ephemeroptera) (4 види), Бабок (Odonata) (7 видів), водних
Напівтвердокрилих (Hemiptera) (4 види) та Твердокрилих (Coleoptera) (12 видів), олігохет (3 види), п’явок
(2 види) та молюсків (2 види). В зоопланктоні переважають представники ракоподібних, в тому числі
веслоногих (7 видів), гілястовусих (9 видів) та коловерток (5 видів).
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Аннотация
В работе исследованы беспозвоночные различных водоемов, которые находятся на территории
Национального природного парка “Синевир”. Выяснено, что это в основном представители отрядов Веснянок
(Plecoptera) (3 вида), Поденок (Ephemeroptera) (4 вида), Бабок (Odonata) (7 видов), водных Полужесткокрылых
(Hemiptera)(4 вида) та Жесткокрылых (Coleoptera) (12 видов), олигохет (3 вида), пиявок (2 види) и молюсков
(2 вида).
Аnnotation
We studied invertebrates various reservoirs that are in the National Natural Park “Sinevir“. Found that are mainly
representatives of groups of stoneflies Plecoptera (3 species ), Ephemeroptera (4 species), Odonata (7 species), aquatic
Hemiptera (4 species) that Coleoptera (12 species), Oligochaetes (3 species), Leeches (2 species ) and Mollusca
(2 species).
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