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Більшість цих грибів є мікоризоутворювачами. Вони вступають в 
симбіоз з сосною (Pinus) та березою (Betula).
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В результате проведенных исследований установлено, что в окр. С. Малые 
Копани произрастает 21 вид агариковых грибов, представителей 12 родов 8 
семейств.

Рекомендовано до друку кафедрою ботаніки Херсонського державного 
університету.

УДК 639.128
С.К. СЕМЕНЮК, О.А. ЯНКОВИЙ

МЕТОДИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАРТИНІВ ПІВНІЧНОГО 
ПРИЧОРНОМОР’Я

Після того, як сформульована мета дослідження, необхідно виділити 
адекватні методики і шляхи аналізу отриманих даних при виконанні роботи. 
Дуже рідко вдається провести завершений абсолютний (тотальний) облік виду в 
межах його ареалу, в межах конкретного місцеперебування або в межах 
охоронної території. Частіше за все такий тотальний облік неможливий, і 
необхідно виконувати вибіркові визначення. Такі вибіркові обліки завжди 
необхідні для установлення зв’язку виду з місцем помешкання, для 
дослідження по багатьом видам одночасно і для дослідження біорізноманіття в 
цілому [1,3].

Основна ідея вибіркових обліків полягає в тім, що оскільки ми не можемо 
повністю врахувати всю популяцю або всіх птахів в угрупованні, ми проводимо 
вибіркові обліки та екстраполюємо отримані результати для отримання оцінок 
реальної чисельності популяції та різноманіття видів. Аналогічно можна 
проводити вибіркові обстеження місцепомешкань для того, щоб отримати
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реальну картину про біотопічні вимоги видів. Проблема при проведенні будь- 
якого типу вибіркових обліків полягає в тому, що при вибіркових обстеженнях 
можуть виникати різного роду похибки. Наприклад, багато птахів більш 
рухливі і співають активніше рано вранці [2]. Розуміння причин похибок та їх 
відповідне врахування -  одне з важливих завдань при організації польових 
робіт, яку ми врахували у своїх дослідженнях.

На активність і поведінку мартинів впливає багато факторів. В свою 
чергу, це визначає вірогідність реєстрації птахів дослідником. Серед найбільш 
важливих факторів, які ми враховували у своїй роботі -  час доби, сезон року та 
загальні погоди і умови.

В своїх польових дослідженнях ми використовували два методи ведення 
облікових робіт -  точечні обліки та обліки на трансектах (на маршрутах) [2]. 
Перший метод передбачає переміщення дослідника по конкретним 
маркірованим точкам з підрахунком птахів протягом фіксованого періоду часу 
(5-10 хвилин), а потім переміщення в наступну точку обліку. В наших 
дослідження це були або окремі невеликі острови Чорноморського біосферного 
заповідника, або окремі участки по узбережжю великих островів.

При виконанні обліку на тршісскгі спостерігач переміщається постійно, 
записуючи всі реєстрації тихій по мірі переміщення по обліковому маршруту. 
В якості міжнародною стшідарту методу лінійних трансект прийнята 
методика, роїроблспн и Фінляндії. Серед інших методів маршрутних обліків 
цей метод виділяється добрим математичним забезпеченням, що дає змогу 
нирохуніп и відносні щільності різних видів птахів. Такі обліки ми проводили на 
.іаііоиїдііих участках Кінбурнської коси.

І Ісриішги та недоліки кожного з методів полягають у наступному.
Точечні обліки:

• дозволяють повністю сконцентруватися на реєстрації птахів і 
описанні помешкання;

• спостерігач має більше часу для визначення птахів;
• є більше шансів виявлення замаскованих та малорухливих птахів;
• метод дозволяє більш легко і детально реєструвати різноманітні 

аспекти біотопічних зв’язків птахів.
Маршрутні (трансектні) обліки:

• дозволяють дослідити великі площі за більш короткий період часу і 
визначати більшу кількість птахів;

•  менш вірогідна повторна реєстрація одного й того ж птаха;
• ідеальні для обліку більш рухливих, більш помітних видів, а також 

тих птахів, які можуть бути легко зігнаними спостерігачем;
• помилки у визначенні віддалі знаходження мають менщі наслідки в 

порівнянні з точечним обліком.
В своїх дослідженнях ми частіше користувалися методом точечного 

обліку, оскільки мартин сріблястий -  колоніальний вид, а тому дуже зручно 
спостерігати одразу за всією колонією птахів.
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УДК. 582.29
Н.В. СКОРОХОД, О.Є. ХОДОСОВЦЕВ

CALOPLACA FERRUGINEOIDES H. MAGN. -  МАЛОВІДОМИЙ 
ЛИШАЙНИК З ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

У південно-східній Європі на дрібних чагарничках (Artemisia. Kochia, 
Thymus), зростає низка мікролишайників. серед яких багато представників 
роду Caloplaca. Багато представників визначаються як Caloplaca hobearpa 
agg. Критико-систематичне дослідження зразків, зібраних в Україні та Росії, 
дозволили виявити маловідомий вид Caloplaca ferrugineoides, що був 
описаний X. Магнуссоном з Китаю [2]. Нижче ми наводимо український 
діагноз, екологію та відмінності від близьких видів.

Матеріалами для даноі роботи стали колекції ліхенологічного 
гербарію кафедри ботаніки Херсонського державного університету 
(KHER). Було проаналізовано близько ЗО анатомо-морфологічних ознак 
лишайника. Параметри ознак статистично оброблені та надані їх середні 
значення, стандартні відхилення (+ 0,95), мінімальні та максимальні 
екстремуми. Усі розміри подані як (min.-) х ±  SD (-max.), де х = середні 
розміри, SD = відхилення від стандарту та min./max.= мінімальні та 
максимальні значення вимірів. Загальна кількість вимірів (п) подана в 
дужках.

Результати досліджень 
Caloplaca fmugineoides H. Magn.. Lieh. Central Asia, 2,52 ( 1944).
Type: China, China occidentalis: prov. Kansu, Yu-her-hung, on dry twigs 

of bush. 2680-2830 alt. m.s.l., 19 January 1932, Bohlin, 78 (d) (S- holotypus).
Слань накипна, непомітна, формує маленькі ареоли навколо 

апотецію. Ареоли (0,20-) 0,36 ± 0,13 (-0,6) мм завширшки (п= 10). Підслань 
не роївинаї ті,ся. Коровий шар параплектенхіматозний, вкритий гіапіновим 
шаром (8,0-) 12.6 ± 3,1 (-18,0) мм заввишки (п=10), складається з
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