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В насадженнях 40 та 70 років об’ємна маса ґрунтових шарів в осередку 
всихання переважно вища, ніж у міжосередковому просторі. В 50-річному 
насадженні Городищенського лісництва ґрунт осередків усихання порівняно з 
ґрунтом міжосередкового простору характеризується в основному дещо 
меншою щільністю верхніх (на глибині 20 -  50 см) і більшою -  глибше 
розташованих (60 110 см) шарів. На глибині 110 см в осередку всихання цього 
насадження об’ємна маса практично в 1,7 разу більша, ніж у міжосередковому 
просторі, і розвиток коріння в нижніх шарах ґрунту тут неможливий.

Як в осередках усихання, так і в міжосередковому просторі обстежених 
насаджень, на різних глибинах є шари ґрунту, через щільність яких 
обмежується розвиток кореневих систем. Відмінності між ґрунтами осередків і 
міжосередкового простору за величиною об’ємної маси ґрунтових шарів 
характерні для кожного насадження.

В цілому осередки кореневої губки в молодняках формуються на тлі 
більшої щільності ґрунтових шарів, що залягають на глибині 30-50 см, а в 
середньовічних насадженнях -  на глибині 70-140 см.

Вивчення впливу механічного складу різних шарів ґрунту на формування 
осередків кореневої губки було оцінено методом аналізу зв’язку між вмістом 
різних фракцій у кожних 10 см шарах до глибини 130 см та станом і ростовими 
показниками насадження. Результати аналізу свідчать про суттєвий вплив 
вмісту різних фракцій у ґрунтових шарах як на діаметр дерев в насадженні, так
і на його стан. Між вмістом фракцій крупного та дрібного пилу, а також 
дрібного піску у верхніх шарах ґрунту та станом насадження і його ростом 
відмічено середні кореляційні зв’язки (коефіцієнт кореляції 0,5 -  0,7), причому 
з пиловими фракціями (крупним і дрібним пилом) ці зв’язки прямі, а з дрібним 
піском -  обернені.

РИЗИКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ДИКИХ ССАВЦІВ 
У НПП " ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ"

І. М. Н1ЕЙГАС, к. с.-г. н., ст. наук, співроб.
ДП "СФ УкрНДІЛГА"

С. К. СЕМЕНЮК, к. б. н., доцент 
Херсонський державний університет

Джарилгач -  закрита водами лиману та моря острівна екологічна 
біосистема на півдні Херсонщини, що географічно видається вузькою, 50-км 
піщаною косою -  від с. Лазурне на материку, на схід у Чорне море. Острівні 
угіддя розташовані у напівпустельних умовах Степової (південної) 
лісомисливської області України. Дослідження у ДП "Скадовське досвідне 
лісомисливське господарство" виконуються, починаючи з 1991 р., тобто -  27-й 
рік подовж, а на сучасній території національного природного парку (в т.ч. на 
острові Джарилгач), утвореного у 2009 р. фактично на території мисливського 
господарства -  з 2010 року. На острові сформувалася унікальне біоценотичне
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угрупування диких ссавців ряду парнокопитних (Cerviforaies), що не має 
подібних собі не лише в Україні, а й у Європі. Згідно "Проекту організації та 
розвитку мисливського господарства", клас бонітету умов проживання 
місцевих диких ратичних склав: олень -  3,4; лань -  3,5; муфлон -  2,5. За 
розрахунком оптимальної чисельності, на острові можуть проживати: 151 
олень, 104 лані та 130 муфлонів. Враховуючи лише клас природного бонітету 
угідь, острів може прогодувати мінімально, без абсолютної шкоди місцевим 
біоценозам, 46 оленів, 57 ланей та 86 муфлонів. Максимально, на межі кризи: 
114 особин оленя (20 на 1000га), 200 ланей (35 на 1000 га) та 131 (23 особин на 
1000 га) муфлона.

Згідно класифікації вищих таксонів ссавців сучасної фауни України, 
фоновими видами фауністичних комплексів ДП "Скадовське ДЛМГ" та, 
відповідно, НПП "Джарилгацький", виступають представники п'яти родин 
(Cervidae -  Оленячих, Bovidae -  Порожнисторогих, або Викових, Suidae -  
Кабанячих, Canidae -  Собачих та Leporidae -  Зайців) з трьох рядів класу 
ссавців (Cerviform.es -  Ратичних або Парнокопитних, Caniformes -  Хижих та 
Leporiform.es -  Зайцеподібних), значна частина яких -  тварини-інтродуценти. З 
крупних рослиноїдних ратичних на острові Джарилгач проживають такі види: 
олень благородний (Cervus elaphus L. 1758): чисельність до 250 особин, 
переважають ялові самки та молоді олені (біля 60% поголів'я); перевищення 
величини оптимальної чисельності -  у 1,6 рази. Лань європейська (Cervus dama 
L. 1758): до 200 особин, серед поголів'я багато меланістів та альбіносів; 
перевищення оптимальної чисельності — у 1,9 рази. Муфлон (вівця гірська) 
(Ovis аттоп L. 1758): до 530 особин, перевищення оптимальної чисельності -  у 
4,1 рази та кабан (вепр, свиня) (Sus scrofa L.) — одне невелике стадо, що не 
складає кормової конкуренції іншим ратичним. З хижаків: лисиця звичайна 
(руда) (Vulpes vulpes L. 1758) та єнотоподібний (уссурійський) собака 
(Nyctereutes procyonoides Gray 1834), які є стійким джерелом рабічної інфекції. 
Факт наявності в острівних угіддях лисиці та єнотоподібного собаки викликає 
лише санітарно-епідеміологічну стурбованість, бо класична схема харчових 
зв'язків "хижак-жертва" на острові не діє через відсутність тут крупних хижих 
ссавців (вовків, шакалів та собак-волоцюг), які є стихійним лімітуючим 
фактором чисельності рослиноїдних ссавців (сарни) на материку [1].

Загострення фауністичних ризиків на Джарилгачі почалося у період 2012- 
2013 років в умовах незатвердження лімітів на регулювання чисельності диких 
ссавців. Особливе занепокоєння біологів викликає прогресуюче зростання 
чисельності місцевої популяції гірського барана-муфлона. Завдяки агресивній 
стадній формі комунікаційної та харчової поведінки, цей баран за короткий 
термін часу досяг чотирикратного перевищення чисельного оптимуму. Для 
цього виду з потужним репродуктивним потенціалом, характерні амплітудні 
перепади чисельності. Додаткову занепокоєність визивають результати 
епізоотичних обстежень території острова та клінічних спостережень за 
тваринами спеціалістами Скадовського управління ветмедицини, які виявили 
анатомічні дефекти та хвороби кінцівок, очей, а також рогових утворень, 
генетичні аномалії, паразитарні захворювання у муфлонів та деяких особин
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ланей, що призводить до відставання в рості та кахексії. Протягом останніх 10- 
15 років стабілізація фауністичних уірупувань досягалася шляхом інтенсивної 
селекції в популяціях ссавців та завдяки біотехнічним заходам. Через 
відсутність такого контролю в умовах Парку щорічно існувала (існує і зараз) 
загроза перенаселення, масових захворювань та епізоогій.

Одним з варіантів вирішення проблеми є популяційна "ротація" ссавців 
Кандидатами на переселення мають бути степові (лісостепові) види антилоп 
наприклад саига (звичайна) (Saiga tatarica L. 1766), яка у минулому була 
звичайним видом на Херсонщині. Але слід пам'ятати про деякі її видові 
фізіологічні особливості, зокрема, схильність до епізоотій. Можливим 
претендентом до вселення також можуть бути дикі коні, древнім нащадком 
яких був тарпан (Eguus férus férus, або E. gmelini), який вважається зниклим -  
останнього дикого тарпана убили на території сучасної Херсонщини у 20-х 
роках XX століття. Таким переселенцем, імовірно, може виступити кулан 
(Eguus hemionus Pallas 1775).

Для мінімізації ризиків Стратегія переселення ратичних повинна 
передбачаїи певний іривалий "ремонтний" період у 5-6 років за наступними 
етапами: виконання всебічного обстеження фактичного стану тварин на острові 
з паралельним вивченням характеру материкової території під вольгр; підбір та 
апробація життєздатності майбутніх вндів-вселенців; вибір методів виселення 
ссавців з острова та вселення "переселенців" у материковий вольєр.
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