
ти у шкідливих умовах понад
10 років) спрямувати його до
районного (міського, обла�
сного) лікаря�профпатолога
для вирішення питання щодо
наявності у нього професійно�
го раку.

Висновок
Таким чином, можна зроби�

ти висновок, що асфальтобі�
тумне виробництво в Україні і
донині залишається канцеро�
генонебезпечним внаслідок
експонування робітників кан�
церогенними факторами —
кристалічним силіцієм діокси�
ном, бензолом, а серед його
працівників формуються ви�
сокі відносні ризики захворіти
на злоякісні новоутворення
бронхів та легень, шкіри, се�
чового міхура. Для профілак�
тики виробничо�зумовленої
онкологічної патології серед
працівників запропоновано
комплекс профілактичних за�
ходів.
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тахівництво — одна з розви�
нених галузей сільського гос�
подарства, яка характеризу�
ється інтенсивним розвитком
відносно невеликих приватних
об'єктів з утримання птиці та
розвитком надпотужних під�
приємств з утримання і відго�
дівлі птиці. Використання су�
часних технологій призводить
до зменшення впливу на нав�
колишнє середовище, але не
виключає його. Вивчення нега�
тивного впливу птахокомплек�
сів на довкілля потребує уваги
та подальших досліджень.

Чисельність поголів'я сільсь�
когосподарської птиці в Україні
станом на 1 вересня 2011 р.,
порівняно з аналогічним періо�
дом 2010 року, за усіма катего�
ріями господарств України
склало 234,943 млн. голів, що
на 0,6% більше від поголів'я
птиці за аналогічний період по�
переднього року. При цьому в
11 областях і АР Крим відбуло�
ся скорочення поголів'я сільсь�
когосподарської птиці на 4,75
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
НА СОСТОЯНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
И КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ НАСЕКОМЫХ
Кейван М.П., Тертычная О.В.
К одному из крупнейших загрязнителей окружающей среды
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей относятся
предприятия по производству птицеводческой продукции.
Целью работы была оценка таксономического разнообразия и
конкурентной структуры сообществ насекомых на территории
санитарно>защитной зоны птицефабрики. Исследования
проводились в течение 2010>2011 гг. Представителей насекомых
отбирали в группировках исследуемых экосистем на 4>х опытных
участках площадью 100 м2 методом кошения энтомологическим
сачком (100 раз). Насекомых определяли определителем. 
Исследовали состояние таксономического разнообразия и
конкурентной структуры сообществ насекомых на территории
санитарно>защитной зоны птицефабрики и контрольного участка.
Полученные данные дают основание утверждать, что показатели
биоразнообразия насекомых служат дополнительными
критериями эффективности исследования влияния производства
продукции птицеводства на окружающую среду.

Ключевые слова: насекомые, птицефабрики, таксономическое
разнообразие, сложности структуры сообществ, конкурирующая
структура.
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млн. гол., а у 14 областях —
збільшення на 6,04 млн. гол.
Вплив птахівничих підприємств
можна розглядати як потужний
антропогенний прес на довкіл�
ля, який має негативні наслід�
ки: забруднення наземних во�
доймищ, ґрунтів і ґрунтових вод
твердими відходами (послідом,
підстилкою, загиблою птицею,
відходами забою птиці тощо) та
продуктами їх розкладу; заб�
руднення наземних водоймищ,
ґрунтів і ґрунтових вод стічними
водами; забруднення атмо�
сферного повітря викидами
шкідливих газів та пилу; мікро�
та макробіологічного забруд�
нення довкілля (мікроорганіз�
мами, гельмінтами, кліщами,
мухами тощо); вилучення тери�
торії під птахівницькі підприєм�
ства; погіршення внаслідок
діяльності птахівницьких під�
приємств умов існування для
природної біоти [1�7].

Показники біорізноманіття ко�
мах могли б слугувати додатко�
вими критеріями ефективності
дослідження впливу виробниц�
тва продукції птахівництва на
довкілля. Адже комахи є основ�
ними запилювачами рослин і як
джерело білка є незамінною
ланкою у харчовому ланцюзі
для багатьох тварин. Ось чому
вивчення біорізноманіття енто�
мофауни може дозволити нам
визначити стан стабільності
екосистеми. Комахи відіграють
ключову роль у функціонуванні
екосистем як запилювачі, про�
міжна ланка у передачі енергії
між консументами різних по�
рядків, а також як деструктори.
Крім того, Insecta є найчислен�
нішим класом серед безхребет�
них тварин. Враховуючи їхню
багатогранну роль та числен�
ність, актуальною є оцінка їхніх
угруповань з точки зору таксо�
номічного різноманіття та кон�
курентної структури.

Концепція конкурентного
угруповання була висунута
Тарвідом і зводиться до таких
положень: перекривання еко�
логічних ніш популяцій видів,
які належать до конкурентного
угруповання; поява кількісної
регуляції, що виникає внаслі�
док конкуренції між компонен�
тами угруповання; утворення
характерної структури як наслі�
док процесів регуляції всере�
дині угруповання[8]. Явище
конкуренції між двома або біль�
ше популяціями виникає у ви�
падку, коли йдеться про
необхідність спільного викори�
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стання ресурсів середовища:
корму, світла, простору [9].

У рамках конкурентного рос�
линного угруповання виділя�
ють такі групи видів [8]: 

домінанти — види, які
складають понад 5% особин,
що входять до складу угрупо�
вання;

субдомінанти — види,
представлені 2�5% особин
кожний;

інфлуенти — види, пред�
ставлені 1�2% особин кожний;

акцесори — поодинокі
особини (менше 1%).

Натомість класи домінування
видів тварин здебільшого виз�
начають за системою Штекке�
ра�Бергмана [10]:

еудомінанти — 31,7�100%;
домінанти — 10,2�31,1%;
субдомінанти — 3,2�10,1%;
рецеденти — 1,1�3,1%;
субрецеденти — менше

1% особин.
Мета і завдання дослід7

жень. Метою роботи була
оцінка таксономічного різно�
маніття та конкурентної струк�
тури угруповань комах на тери�
торії санітарно�захисної зони
(СЗЗ) птахофабрики.

Новизна даної роботи поля�
гає у тому, що у літературі не�

має одноголосності у поглядах
щодо співвідношення таксоно�
мічного різноманіття, конку�
рентної структури та складно�
сті угруповань комах. Оцінка
зв'язку між цими показниками
має фундаментальне значен�
ня. Виявлення екосистем з
критичними значеннями таксо�
номічного різноманіття та
складності має практичне зна�
чення, оскільки свідчить про
високий рівень порушення від�
повідних екосистем.

Матеріали та методи до7
сліджень. Дослідження прово�
дилися протягом 2010�2011
років. Представників комах від�
бирали в угрупованнях дослід�
жуваних екосистем на 4�х дос�
лідних ділянках площею 100 м2

методом косіння ентомологіч�
ним сачком (100 разів) за мето�
дикою К.К. Фасулаті [11, 12].
Комах визначали за визначни�
ком Б.М. Мамаєва [13].

Таксономічне різноманіття
визначали за формулою:

де n — кількість таксонів пев�
ного рангу; N — загальна кіль�
кість таксонів досліджуваних
рангів в угрупованні; а склад�

Місце відбору
проб

Дата відбору
проби

Таксономічне
різноманіття

Складність
угруповання

Птахофабрика
13.06

1,01 1,34

Контроль 1,31 1,55

Птахофабрика
19.06

1,33 1,47

Контроль 1,33 1,45

Птахофабрика
29.06

1,33 1,51

Контроль 1,32 1,47

Птахофабрика
10.07

1,35 1,42

Контроль 1,35 1,55

Птахофабрика
26.07

1,33 1,46

Контроль 1,32 1,53

Птахофабрика
5.08

1,37 1,37

Контроль 1,35 1,53

Птахофабрика
26.08

1,35 1,42

Контроль 1,33 1,48

Птахофабрика
13.09

1,34 1,36

Контроль 1,34 1,42

Птахофабрика
23.09

1,35 1,42

Контроль 1,33 1,45

Таблиця 1
Показники таксономічного різноманіття та складності 

угруповань комах на території СЗЗ птахофабрики 
та контрольної ділянки, 2010 рік

Примітки до табл. 1 і 2: Найбільші значення показника 
Найменші значення показника

Ht = � i ln Pi ,  де Pi = n/N,∑
1

N

P
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ність угруповань — за форму�
лою:

де Ні — видова рясність таксо�
нів і�го рівня [14].

Результати та їх обгово7
рення. 2010 року найменші
значення показника таксоно�
мічного різноманіття на тери�
торії контрольної ділянки (1,31)
та на території птахофабрики
(1,01) було відзначено на по�
чатку червня, у той час як 2011
року на території контрольної
ділянки (1,31) — у червні, липні
та серпні та на території сані�
тарно�захисної зони птахофаб�
рики (1,32) — у липні. Макси�
мальні значення цього показ�
ника (1,37 і 1,38) на території
СЗЗ птахофабрики було вия�
влено у липні 2010 р. та у трав�
ні 2011 р. відповідно, а на кон�
трольній території (1,35) — у
серпні 2010 р. і у вересні
2011 р. (табл. 1 і 2).

Найбільші значення показни�
ка складності угруповань 2011
року було відзначено у червні на
території контролю і СЗЗ птахо�
фабрики — 1,61 та 1,55 відпо�
відно, а мінімальні — на терито�
рії контролю (1,49) у травні та на
території СЗЗ птахофабрики
(1,46) у липні (табл. 2).

Натомість 2010 року найбіль�
ші значення цього показника
було відзначено у червні та
липні на території контрольної
ділянки (1,55) та у червні на те�
риторії птахофабрики (1,51), а
найменші — у травні на терито�
рії птахофабрики (1,34), у ве�
ресні — на території контроль�
ної ділянки (1,42) (табл. 1).

При дослідженні конкурент�
ної структури санітарно�захи�
сної зони у 2010 році було від�
значено присутність усіх п'яти
класів домінування видів, нато�

мість у 2011 році зустрічалися
лише 3 класи домінування ви�
дів (рис.1).

При дослідженні конкурент�
ної структури санітарно�захи�
сної зони 2010 року було від�
значено присутність усіх п'яти
класів домінування видів, нато�
мість 2011 року зустрічалися
лише 3 класи домінування ви�
дів (рис. 1).

Такі класи домінування, як до�
мінанти, субдомінанти та реце�
денти зустрічалися приблизно
в однаковому співвідношенні.

Цікава ситуація була на кон�
трольній ділянці: 2010 року бу�
ло відзначено присутність еу�

домінантів, а 2011 р. — субре�
цедентів (рис. 2).

Отже, відносно більший вне�
сок субрецедентів спостеріга�
ється на тлі найменшого пред�
ставництва еудомінантів або
взагалі їхньої відсутності і нав�
паки. Контрольна ділянка ха�
рактеризувалася переважан�
ням відсотка рецедентів над
відсотком домінантів.

При дослідженні конкурент�
ної структури комах не було від�
значено представництва усіх
п'яти класів домінування видів.

Максимальні значення показ�
ника таксономічного різнома�
ніття (1,37 і 1,38) на території
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THE INFLUENCE OF PRODUCTION OF POULTRY
FARMING GOODS ON THE STATE OF TAXONOMIC
DIVERSITY AND COMPLEXITY STRUCTURE 
OF INSECTS COMMUNITIES
Keivan M., Tertіchna O.
Enterprises with production of poultry farming
goods are one of the biggest polluters 
of the environment among the agricultural 
commercial producers. 
The aim of the work was to evaluate 
the taxonomic diversity and complexity structure 
of insect communities in the sanitary protection
zone of poultry farming. Research took place 
in 2010>2011. The representatives of insects were
taken away in the communities of the 4>th 

investigated areas by an area by the 100 м2

method of mowing the net. Insects were 
determined after determinants. 
The state of taxonomical diversity and competitive
structure of insect communities on the territory 
of sanitary>hygienic zone of poultry farming and 
control area was investigated.
The data obtained give grounds to assert that 
biodiversity indicators insects serve as additional
criteria of efficiency research on the impact 
of poultry production on the environment.

Keywords: insects, poultry farming, taxonomic
diversity, complexity groups, competitive 
structure.

Місце відбору
проб

Дата відбору
проби

Таксономічне
різноманіття

Складність
угруповання

Птахофабрика
12.05

1,38 1,48

Контроль 1,33 1,52

Птахофабрика
24.05

1,37 1,47

Контроль 1,33 1,49

Птахофабрика
1.06

1,35 1,49

Контроль 1,31 1,61

Птахофабрика
10.06

1,34 1,55

Контроль 1,34 1,55

Птахофабрика
1.07

1,34 1,46

Контроль 1,31 1,54

Птахофабрика
15.07

1,32 1,47

Контроль 1,33 1,50

Птахофабрика
29.07

1,36 1,52

Контроль 1,32 1,54

Птахофабрика
6,08

1,35 1,54

Контроль 1,31 1,54

Птахофабрика
12.08

1,35 1,54

Контроль 1,33 1,54

Птахофабрика
14.09

1,36 1,53

Контроль 1,35 1,51

Таблиця 2
Показники таксономічного різноманіття та складності
угруповань комах на території СЗЗ птахофабрики та

контрольної ділянки, 2011 рік

С = (Нt 1/N ∑
1

N

H і)1/2,
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СЗЗ птахофабрики було вия�
влено у липні 2010 р. та у травні
2011 р. відповідно, а на терито�
рії контролю (1,35) — у серпні
2010 р. і у вересні 2011 р.

Найбільші значення показни�
ка складності угруповань у
2011 році було відзначено у
червні і на території контролю і
на території СЗЗ птахофабрики
— 1,61 та 1,55 відповідно. 2010
року найбільші значення цього
показника були відзначені у
червні та липні на території
контрольної ділянки (1,55) та у
червні на території птахофаб�
рики (1,51). 

Висновки
Таким чином, було проведе�

но оцінку таксономічного різ�
номаніття та складності угру�
повань комах, визначено кон�
курентну структуру досліджу�
ваних угруповань. У конкурент�
ній структурі угруповань комах
доведено зворотний зв'язок
між відсотком еудомінантів та
субрецедентів. Спостерігаєть�
ся переважання відсотка реце�
дентів над відсотком домінан�
тів. Отримані дані дають під�
стави стверджувати, що показ�
ники біорізноманіття комах
слугують додатковими крите�
ріями ефективності досліджен�
ня впливу виробництва про�
дукції птахівництва на довкілля.
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Рисунок 2
Спектри конкурентних груп видів комах на території контрольної ділянки

Рисунок 1
Спектри конкурентних груп видів комах на території СЗЗ птахофабрики
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