
Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2015. 23(1) 
 

 

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія.  
Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Bìologìâ, ekologìâ 

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology.  
 

Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2015. 23(1), 66–73.  
 

doi:10.15421/011510 
 

ISSN 2310-0842 print 
ISSN 2312-301X online 

 
www.ecology.dp.ua 

 
УДК 574.3:59.009 

Різноманіття та динаміка угруповань земноводних  
заплавних екосистем р. Самара  

О.В. Жуков, Н.Л. Губанова10 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна  

Надано оцінку впливу чисельності та різноманіття угруповань земноводних на стан лісових екосистем у різних парцелах. Се-
ред досліджених видів земноводних за допомогою факторів ентропії, коефіцієнтів різноманіття встановлено домінантний вид. 
Урахування впливу предикторів дає можливість виявити чисельність і таксономічне різноманіття амфібій в умовах заплавної ли-
пово-ясеневої діброви. У результаті обліку виявлено Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), Rana arvalis Nilsson, 1842, Bufo bufo 
(Linnaeus, 1758), Bombina bombina (Linnaeus, 1758). За чисельностю амфібій відбувалися зміни протягом років спостереження. 
Характерна особливість динаміки амфібій – інваріантне співвідношення компонентів угруповання, порядок домінування популя-
цій завжди залишається постійним. Різноманіття метаугруповання (гамма-різноманіття) становить 3,76, різноманіття на рівні сай-
тів (альфа-різноманіття) – 3,52, бета-різноманіття – 1,07. Серед досліджених факторів найбільше значення у формуванні різнома-
ніття має фактор сезонності. Загальний чинник, який впливає на чисельність тварин, – стабільність структури метаугруповання 
амфібій, що відображено за допомогою індексів різноманіття. Фактор року майже не впливає на стан популяцій амфібій і проявля-
ється у стабільному розподілі популяцій за парцелами біогеоценозу та інваріантному стосовно років співвідношенню чисельнос-
тей популяцій, які складають угруповання. Стабільний рівень видового багатства угруповання амфібій у досліджуваному біогео-
ценозі робить головною причиною варіабельності різноманіття зміну чисельності видів. Варіабельність різноманіття між 
угрупованнями зумовлена саме динамікою видів.  

Ключові слова: амфібії; заплавна липово-ясенева діброва; парцела; чисельність; сезонність  

Diversity and dynamics of amphibians  
in floodplain ecosystems of the Samara river 

O.V. Zhukov, N.L. Gubanova  

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine  

High emphasis is placed on amphibian importance as a buffer system, which has inhibiting effect on technogenic transformation of 
biogeocoenoses. Issues of the animals’ use in biological restoration, ecological rehabilitation of technogenic landscapes and in bioindication 
of environmental conditions are covered. Сhange in any component of the ecosystem leads to changing of the whole ecosystem. Anuran 
amphibians are extremely vulnerable to harmful effects of many factors of natural and anthropogenic origin. That is why, the destruction of 
forests, draining of wetlands, global climate change, global and local environmental pollution lead to complete disappearance or drastic 
decrease in numbers of many species of amphibians, reduction and fragmentation of their habitats, increased diversity and overall proportion 
of morphological anomalies in the natural populations of this group of animals. Recent studies of morphological changes in amphibians are 
increasingly being used to assess the state of the natural state of their populations and quality of their environment. In the biogeocenoses 
which are in the conditions of transformation amphibians have a number of advantages relative to their activity, the rate of reproduction, and 
euribiont character. Practical recommendations on protection and enrichment of the regional herpetofauna are given. The impact of the 
number and species diversity of amphibians on forest ecosystems of the steppe Dnieper in various conditions is assessed. Parametric entropy 
factors, the coefficient of biodiversity helped to identify the dominant species of amphibians. Taking into account the influence of predictors, 
there is the possibility to determine the number and species diversity of amphibians in the conditions of floodplain lime-ash forest. As a result 
of recording, the following species were caught: Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), Rana arvalis Nilsson, 1842, Bufo bufo (Linnaeus, 1758), 
Bombina bombina (Linnaeus, 1758). In the number of amphibians there have been changes. Invariant ratio of the communities is the 
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characteristic feature of the dynamics of amphibians, and the order of dominance. General diversity state of metagroup is 3.76. Diversity at 
the site level is 3.52, accordingly.  

Keywords: amphibians; floodplain lime-ash forest; parcel; number; seasonal fluctuation  

Вступ  

Кліматичні зміни в Європі – це наслідок глобального 
потепління. З 1901 по 2005 рік середня температура по 
континенту збільшилась на 0,9 °С разом зі змінами у 
режимі опадів, напрямку та інтенсивності вітрів та 
збільшенням частоти екстремальних подій (Alcamo et al., 
2007). Зміни клімату стають найважливішим драйвером 
зникнення видів (Foden et al., 2008). Як частина 
глобального різноманіття амфібії також постають перед 
загрозою зникнення (Wake and Vredenburg, 2008). Із 
початку 1970-х років спостерігається чітко визначена 
тенденція до зниження чисельності популяцій амфібій 
(Pounds and Crump 1994; Young et al., 2001; Ron et al., 
2003) та збільшення випадків морфологічних аномалій 
під час індивідуального розвитку (Blaustein and Johnson, 
2003; D‘Amen et al., 2008). Близько 41% видів амфібій 
перебуває під загрозою, що є найвищим показником 
серед хребетних тварин (Baillie et al., 2010). Однак не 
існує єдиного фактора, який спричиняє зниження чи-
сельності популяцій амфібій. До комплексу негативних 
чинників поряд із глобальним потеплінням належать 
зникнення оселищ, хвороби, інвазійні види, хімічне 
забруднення, надмірна експлуатація угідь (Alford and 
Richards, 1999; Pimm and Raven, 2000; Collins and Stofer, 
2003; Stuart et al., 2004; Marchenkovskaja, 2013). 
Ультрафіолетова радіація (UV-B, 280–315 нм) здатна 
пошкоджувати розвиток амфібій на всіх фазах життєвого 
циклу (Blaustein and Bancroft, 2007). Збільшення ультра-
фіолетового опромінення, що відбувається внаслідок 
стратосферного витончення озонового шару (Middleton, 
2001), розглядається як суттєвий фактор зниження чи-
сельності деяких амфібій (Blaustein and Kiesecker, 2002).  

Природні та штучні лісові екосистеми степового 
Придніпров’я − цінні об’єкти, які можуть бути вико-
ристані під час створення екомережі як ключові тери-
торії, буферні зони, екологічні коридори та відновлювані 
території. Вони потребують проведення моніторингових 
досліджень кругообігу органо-мінеральних речовин із 
метою розробки теоретичних засад і здійснення прак-
тичних заходів степового лісорозведення та догляду за 
лісовими насадженнями різного призначення у степовій 
зоні (Pakhomov and Brygadyrenko, 2005; Cvetkova and 
Dubina, 2008). Лісові біогеоценози справжніх степів 
України різняться не лише видовим складом, структур-
но-функціональними та екологічними особливостями, а 
й кількісними показниками розподілу, накопичення та 
міграції органомінеральних речовин, наявність яких по-
в’язана з видовим різноманіттям зооценозу (Alimov, 1993).  

Видове різноманіття − ключова концепція для 
розуміння та менеджменту екосистем (Pakhomov and 
Kunah, 2005). Воно визначається як ефективна кількість 
видів (родів, родин тощо), представлена певною кількіс-
тю особин (De'ath, 2012). Різноманіття залежить від 
кількості видів та їх пропорційної чисельності (Magur-
ran, 2004). Воно збільшується при зростанні кількості 
видів та вирівняності розподілу їх чисельності (Pielou, 

1975). Різноманіття представлене як ефективна кількість 
видів, тобто кількість однаково представлених видів, 
різноманіття яких дорівнює різноманіттю угруповання зі 
спостережуваними значеннями чисельності.  

У межах типу біогеоценозу формується певний склад 
консортів, видове різноманіття яких, кількісні показники 
та структура домінування в угрупованні залежать від 
фітоценозу як трофічної основи для їх розвитку, ґрунтово-
гідрологічних і кліматичних умов як передумови розвит-
ку тих чи інших видів тварин і їх таксономічних груп. 
Зміна будь-якого компонента біогеоценозу (фітоценозу, 
умов зволоження чи трофності тощо) викликає зміни 
видового різноманіття консортів, структури їх домінуван-
ня в угрупованні, кількісних характеристик. Наслідком 
цього стають зміни у ценотичних взаємозв’язках між 
живими організмами (Kozlovskyi, 2011).  

Різноманіття також характеризується порядком, який 
є відносною вагою чисельності видів (Bulakhov et al., 
2003; Pakhomov and Kunah, 2005; De'ath, 2012). 
Зважування чисельності може бути здійснене зведенням 
частки виду pi у степінь q, який зветься порядком 
різноманіття. Порядок може набувати будь-якого 
значення, найчастіше його обирають рівним 0, 1 та 2, а 
відповідні різноманіття є кількість видів (видове 
багатство) Шеннона та Сімпсона.  

Безхвості амфібії надзвичайно вразливі щодо згубної 
дії багатьох шкідливих факторів природного та антропо-
генного походження. Саме тому знищення лісів, осу-
шення боліт, глобальні зміни клімату, глобальне та 
локальні забруднення навколишнього середовища спри-
чиняють повне зникнення або різке зменшення чисель-
ності багатьох видів амфібій, скорочення та фрагмента-
цію їх ареалів, підвищення різноманіття та морфологіч-
них аномалій у їх природних популяціях. Останнім часом 
дослідження морфологічних змін амфібій все частіше 
використовуються для оцінки природного стану їх 
популяцій та якості середовища існування (Marushhak and 
Muravinec, 2013). У біогеоценозах, що перебувають в 
умовах трансформації, залишається невелика кількість 
хребетних, придатних до моніторингових досліджень 
(Pakhomov et al., 2011). Враховуючи це, амфібії мають 
значну кількість переваг щодо їх швидкості розмноження, 
еврибіонтності тощо (Akulenko, 2009; Bobyliov et al., 
2014). Вплив ссавців на рівень біорізноманіття та стан 
екосистем степового Придніпров’я вивчено досить 
ретельно (Bulakhov and Pakhomov, 2006), а значення 
представників класу земноводних залишається не 
повністю розкритим (Cawford, 2012).  

Мета цієї статті − оцінити статистичні параметри 
динаміки чисельності популяцій амфібій та показники 
різноманіття їх угруповань у лісовому біогеоценозі 
центральної заплави р. Самара.  

Матеріал і методи досліджень 

В умовах степового Придніпров’я земноводні відда-
ють перевагу заплавній місцевості (Konstantinova and 
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Bulakhov, 1973). Серед типів біогеоценозів слід виділити 
заплавну липово-ясеневу діброву з добре розвиненим 
чагарниковим підліском, у межах якої спостерігається 
значна чисельність безхвостих амфібій. Матеріал цієї 
статті зібрано у 2002−2004 роках на екологічному 
профілі ННЦ ДНУ імені Олеся Гончара «Приса-
марський біосферний стаціонар імені О.Л. Бельгарда». 
У межах липово-ясеневої діброви розрізнюють декілька 
парцелярних структур: мертвопокривна, мокрицева та 
яглицева парцели, які займають 20, 40 та 30% площі 
біогеоценозу відповідно (Lіsovec' and Brailko, 2011). 
Мокрицева мезофільна (свіжа) парцела пов’язана з 
підвищеними позиціями під ясенем і кленом польовим. 
Мертвопокривна парцела розташована під наметом 
щільнокронних порід (дуба звичайного, кленів 
гостролистого та польового) із зімкненістю крон 0,9. 
Яглицева мезогігрофільна (волога) парцела пов’язана зі 
зниженими позиціями рельєфу (Nazarenko, 2012).  

Облік амфібій проведено на пробних ділянках за 
допомогою ловчих траншей кільцевої форми. Діаметр 
траншеї складав 5,2, глибина – 0,4, ширина – 0,2 м. У 
кожній частині кола, яка відповідає півночі, півдню, 
заходу та сходу, розташовані ловчі циліндри (діаметром 
0,2 та висотою 0,4 м). Циліндри вкопано у кільцевій 
траншеї так, що верхня частина циліндра збігалася з 
дном траншеї. Виймали тварин один раз на добу 
протягом періоду спостережень. У результаті обліку 
відловлено часникову жабу (Pelobates fuscus (Laurenti, 
1768)), гостроморду ропуху (Rana arvalis Nilsson, 1842), 
жабу звичайну (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) та кумку 
червоночереву (Bombina bombina (Linnaeus, 1758)).  

Параметричні ентропія (1Н) та різномантіття (1D) N 
сайтів та S видів із пропорційною чисельністю pij та 
параметрами πij визначено таким чином:  


 


N

j

S

i
ijijpH

1 1

1 ;ln  1D = exp(1Н).  

Ентропія − адитивна величина, а різноманіття − 
експоненціальна ентропія та мультиплікативна вели-
чина. Різноманіття 0D − кількість видів, а 2D − різно-
маніття, яке базується на індексі Сімпсона. Різноманіття 
має α, β та γ-ієрархію. За допомогою MDM-процедури 
(multinomial diversity model – мультиноміальна модель 
різноманіття) встановлено залежність різноманіття від 
комплексу факторів середовища, просторових або 
часових предикторів (De'ath, 2012).  

Як предиктори у статті розглянуто фактор року (рівні 
фактора – 2002, 2003 та 2004 рр.), парцелярну структуру 
біогеоценозу (рівні фактора – мертвопокривна, яглицева 
та зірочникова парцели), сезон року (весна, літо, осінь). 

У 2002 році обліки проведено влітку (з 1 по 10 липня) та 
восени (з 16 по 25 вересня), у 2003 – навесні (з 12 по 21 
травня), влітку (з 1 по 10 липня) та восени (з 16 по 25 
вересня), у 2004 році – навесні (з 12 по 23 травня), влітку 
(з 1 по 10 липня) та восени (з 16 по 25 вересня).  

Розрахуники виконано за допомогою статистичної 
оболонки R (R Core Team, 2013) та R пакета MDM 
(De'ath, 2011). Назви видів наведено за базою даних 
Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/).  

Результати та їх обговорення  

Домінантом в угрупованні земноводних є P. fuscus, 
чисельність цього виду становить у середньому за пері-
од досліджень 7,0 ± 0,2 екз./10 пастко-діб. Найбільшим 
коефіцієнтом варіації характеризується кількість най-
менш чисельного виду. Коефіцієнт варіації для B. bufo 
становить 67%, а для P. fuscus – 45%. Коефіцієнти варіа-
ції чисельності P. fuscus і R. arvalis однакові (табл. 1). 
Статистичні розподіли чисельності для всіх популяцій 
амфібій асиметричні зі зсувом у лівий бік. Спостережу-
вані розподіли апроксимовані законом Пуассона (рис. 1). 

Розподіл Пуассона застосовується для моделювання 
випадкового потоку (Puzachenko, 2004; Shebanіn, 2008). 
Відхилення від цього розподілу свідчить про невипадко-
вий характер динаміки чисельності популяції. Для всіх 
видів візуально спостерігається принципова відповід-
ність спостережуваного розподілу теоретичному, але 
статистичні критерії свідчать, що тільки динаміка попу-
ляції B. bufo статистично вірогідно може бути описана 
законом Пуассона. Одержаний результат свідчить про те, 
що чисельність як така не вказує безпосередньо на сту-
пінь преференції біотопу. Випадковий характер динаміки 
формується за умов відсутності дії лімітуючих факторів, 
що зумовлює відхилення розподілу чисельності.  

Графічний аналіз розбіжностей теоретичного та спо-
стережуваного розподілів дозволяє встановити причини 
невипадкового характеру динаміки. Для B. bombina елі-
мінуються максимальні чисельності популяції, внаслі-
док чого розподіл представників цього виду невипадко-
во «зрізаний» зверху. Така конфігурація може бути 
наслідком дії лімітуючих факторів. Те ж саме відбува-
ється відносно популяції R. arvalis. Для P. fuscus відхи-
лення від випадкового розподілу зумовлене стабілізаці-
єю чисельністю як справа, так і зліва від модальних 
значень. Таким чином, для чисельних компонентів угру-
повання амфібій досліджуваного біогеоценозу характер-
не відхилення від випадкового статистичного розподілу 
внаслідок дії регулювальних факторів.  

Таблиця 1  
Статистичні характеристики динамічної чисельності амфібій  

у центральній заплаві р. Самара (2002–2004 рр., екз./10 пастко-діб)  

Вид x ± SE CV, % Довірчий інтервал; ±95 % As ± SEAs Ex± SEEx 

B. bufo 2,34 ± 0,10 66,9 2,14 − 2,54 0,96 ± 0,16 1,19 ± 0,31 
B. bombina 4,94 ± 0,18 56,3 4,58 − 5,29 0,46 ± 0,16 0,04 ± 0,31 
R. arvalis 6,28 ± 0,18 45,0 5,92 − 6,64 0,74 ± 0,16 0,83 ± 0,31 
P. fuscus 7,00 ± 0,20 45,0 6,59 − 7,40 0,76 ± 0,16 0,88 ± 0,31 

Примітки: х – середнє значення, CV – коефіцієнт варіації, As – асиметрія, Ex – ексцес.  
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Рис. 1. Статистичний розподіл чисельності амфібій: лінія вказує гіпотетичний розподіл Пуассона;  
a – B. bufo (Lambda = 2,34, тести відповідності розподілу Пуассона: Коломогорова – Смирнова d = 0,04, χ2 = 7,44, df = 5,  

P = 0,19); б – B. bombina (Lambda = 4,94, d = 0,08, P < 0,10, χ2 = 48,28, df = 8, P = 0,00); в – R. arvalis (Lambda = 6,28,  
d = 0,05, χ2 = 28,52, df = 9, P = 0,00); г – P. fuscus (Lambda = 7,0, d = 0,05, χ2 = 20,49, df = 5, P = 0,01);  

по осі абсцис – кількість пастко-діб, по осі ординат – кількість особин  

У чисельності амфібій відбувалися зміни протягом 
років спостереження (рис. 2). Характерною особливістю 
динаміки амфібій є інваріантне співвідношення компо-
нентів угруповання: порядок домінування популяцій 
завжди залишається постійним. Порівняно з 2002 у 2003 р. 
відбулося значне зростання чисельності B. bombina та 
R. arvalis (у 2,72 та 1,67 раза відповідно). Чисельність 

B. bufo та P. fuscus демонструвала повільніше зростання 
(у 1,49 та 1,39 раза відповідно). У 2004 році спостеріга-
лось зменшення чисельності B. bufo, у той час як для 
інших видів зменшення або не було зовсім (P. fuscus), 
або воно було дуже незначним. Дисперсійний аналіз 
підтвердив статистично вірогідний вплив фактора року 
на чисельність амфібій (табл. 2).  

2002 2003 2004
1

2

3

4

5

6

7

8

9
 Bufo bufo
 Bombina bombina
 Rana arvalis
 Pelobates fuscus

 
Рис. 2. Динаміка чисельності амфібій по роках:  

наведено середні значення та 95% довірчі інтервали; вісь абсцис – роки, вісь ординат – чисельність, екз./10 пастко-діб  

Варіабельність чисельності амфібій має статистично 
вірогідну компоненту мінливості по роках. Також можна 
припустити стабільність (інваріантність) структури ме-
таугруповання амфібій. Кількісно структура може бути 
відображена в термінах показників різноманіття (кіль-
кість видів, індекси Шеннона та Сімпсона). Ми провели 
множинний аналіз різноманіття метаугруповання амфі-

бій із метою визначити компоненти, які формують це 
різноманіття як модель досліджень, вплив парцелярної 
структури біогеоценозу, сезону та року (табл. 3).  

Загальне різноманіття метаугруповання (гамма-
різноманіття) становить 3,76. Різноманіття на рівні сай-
тів (альфа-різноманіття) становить 3,52 (медіана – 3,64, 
діапазон – 1–4, 1-й квартиль – 3,40, 3-й квартиль – 3,86), 

а б 

в г 
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відповідно бета-різноманіття дорівнює 1,07. Парцели, 
сезон і рік визначають разом тільки 9,1% загального 
відхилення ентропії. Серед указаних факторів найбільше 
значення у формуванні різноманіття має фактор сезон-
ності, який описує 5,5% загального відхилення ентропії. 

Загальний висновок, який випливає з одержаних резуль-
татів, це стабільність структури метаугруповання амфібій, 
яка відображена за допомогою індексів різноманіття.  

Залежність показників різноманіття від порядку ент-
ропії q формує профіль різноманіття (рис. 3).  

Таблиця 2 
Дисперсійний аналіз впливу фактора року на чисельність амфібій  

Види 
Сума квадратів  

ефекту 
Середнє  

значення ефекту 
Сума квадратів 

помилки 
Середня  
помилка 

F-відношення 
P-рівень  
<0,001 

B. bufo 33,0 16,5 546 2,33 7,1 0,00 
B. bombina 604,3 302,1 1219 5,21 57,9 0,00 
R. arvalis 332,8 166,4 1554 6,64 25,0 0,00 
P. fuscus 200,3 100,1 2140 9,15 10,9 0,00 

Примітки: степені вільності ефекту – 2, степені вільності помилки – 234.  

Таблиця 3  
Множинна модель різноманіття (MDM) метаугруповання амфібій  

Модель Ентропія 
Диференційна  

ентропія 
Частка від загального 
відхилення ентропії, %

Різноманіття 
Відносне  

різноманіття 
Константа 1,32 – – 3,76 – 
Парцели 1,32 0,001 1,06 3,76 1,001 
Сезон 1,32 0,004 5,49 3,74 1,004 
Рік 1,32 0,002 2,53 3,74 1,002 
Сайти 1,26 0,059 90,92 3,52 1,060 
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Рис. 3. Профіль різноманіття метаугруповання амфібій у заплаві р. Самара: 

по осі абцис – ентропія, по осі ординат – різноманіття  

За своєю природою показники α- та µ-різноманіття 
зменшуються зі збільшенням порядку q (Leinster, 2011; 
Marcon et al., 2014), що ми спостерігаємо за власними 

результатами. Порядок ентропії змінює акцент у ролі 
видів із різною чисельністю: у разі збільшення порядку 
ураховується більшою мірою значення більш численних 
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видів у формуванні різноманіття. Одержані дані свідчать 
про те, що у формуванні загального різноманіття суттєву 
роль відіграють більш численні види. Загальний низький 
рівень видового багатства угруповання амфібій у дослі-

джуваному біогеоценозі робить головною причиною 
варіабельності різноманіття зміну чисельності видів. 
Таким чином, варіабельність різноманіття між сайтами 
зумовлена динамікою чисельності масових видів.  

Таблиця 4  
Динамічна чисельність амфібій у центральній заплаві р. Самара по сезонах року  

(2002–2004 рр., екз./10 пастко-діб, х ± SE)  

Парцела Сезон B. bufo B. bombina R. arvalis P. fuscus 
весна 2,53 ± 0,50 6,26 ± 0,51 7,53 ± 0,60 9,00 ± 0,93 
літо 2,23 ± 0,27 5,70 ± 0,66 7,83 ± 0,68 8,90 ± 0,71 Зірочникова 
осінь 2,37 ± 0,27 4,27 ± 0,37 5,33 ± 0,28 5,80 ± 0,29 
весна 2,26 ± 0,38 5,47 ± 0,50 6,58 ± 0,66 8,00 ± 0,75 
літо 1,97 ± 0,29 5,47 ± 0,63 7,83 ± 0,50 8,47 ± 0,56 Мертвопокривна 
осінь 2,40 ± 0,25 3,07 ± 0,25 4,23 ± 0,26 4,53 ± 0,34 
весна 2,47 ± 0,35 5,79 ± 0,52 7,32 ± 0,48 7,47 ± 0,52 
літо 2,03 ± 0,23 5,53 ± 0,61 6,20 ± 0,53 7,00 ± 0,44 Яглицева 
осінь 2,90 ± 0,30 3,87 ± 0,34 4,60 ± 0,35 5,07 ± 0,35 

Усього 2,34 ± 0,10 4,94 ± 0,18 6,28 ± 0,18 7,00 ± 0,20 
 
 

Чисельність B. bufo у мокрицевій і мертвопокривній 
парцелах звичайно максимальна навесні, а найменша 
влітку. В яглицевій парцелі найбільша чисельність цього 
виду спостерігається восени, а найменша – влітку. Дис-
персійний аналіз свідчить про те, що фактори сезону та 
парцелярної структури біогеоценозу статистично вірогі-
дно не впливають на чисельність B. bufo (табл. 5).  

Аналіз гістограми розподілу чисельності вказує на 
особливості стану популяції цього виду залежно від пар-

целярної структури біогеоценозу. Розподіл чисельності в 
умовах мертвопокривної парцели значно більш асимет-
ричний порівняно з розподілом у мокрицевій та яглицевій 
парцелах. Розподіл чисельності B. bufo в мокрицевій та 
яглицевій парцелах статистично вірогідно може бути 
описаний розподілом Пуассона, у той час як розподіл у 
мертвопокривній парцелі суттєво відхиляється від цього 
закону, що свідчить про наявність регулярних факторів, які 
відхиляють розподіл у бік менших значень чисельності.  

Таблиця 5  
Дисперсійний аналіз впливу факторів сезону та парцелярної структури біогеоценозу  

Види 
Сума квадратів  

ефекту 
Середнє  

значення ефекту 
Сума квадратів 

помилки 
Середня  
помилка 

F-відношення p-рівень 

B. bufo 17,99 2,25 561,32 2,46 0,91 0,51 
B. bombina 242,04 30,25 1582,01 6,94 4,36 0,00 
R. arvalis 433,78 54,22 1453,84 6,38 8,50 0,00 
P. fuscus 609,96 76,24 1731,04 7,59 10,04 0,00 

Примітка: степені вільності ефекту – 8, степені вільності помилки – 228.  

За чисельністю B. bufo не спостерігається відміннос-
тей у парцелах дослідженого біогеоценозу, тоді як аналіз 
розподілу свідчить про те, що в межах мертвопокривної 
парцели відмічено значні зміни чисельності.  

Парцели з рослинним покривом відрізняються від 
парцели з відсутністю рослинного покриву, що дозволяє 
зробити припущення про причини екстремального хара-
ктеру мертвопокривної парцели. Відмінностей між пар-
целами за чисельністю B. bufo не встановлено. Мігра-
ційна здатність цього виду амфібій на фоні зумовленого 
пертинентного впливу лісової рослинності стабільності 
мікрокліматичного режиму лісового біогеоценозу спри-
яє вирівнюванню щільності населення амфібій. Мертво-
покривна парцела – це ділянка лісу без трав’яного по-
криву з більш жорстким мікрокліматичним режимом, 
що може впливати на чисельність B. bufo.  

Висновки  

Серед досліджених факторів найбільше значення у 
формуванні різноманіття має фактор сезонності. Загаль-
ним чинником, що впливає на чисельність тварин, є ста-

більність структури метаугруповання амфібій. Це відо-
бражено за допомогою індексів різноманіття. Фактор 
року майже не впливає на стан популяцій амфібій і про-
являється в стабільному розподілі популяцій за парце-
лами біогеоценозу та інваріантному стосовно років спів-
відношенні чисельностей популяцій, які складають 
угруповання. Стабільний рівень видового багатства 
угруповання амфібій у досліджуваному біогеоценозі 
робить головною причиною варіабельності різноманіття 
зміну чисельності видів. Варіабельність різноманіття 
між угрупованнями зумовлена саме динамікою видів.  
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