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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Більшість територій техногенних регіонів України 

представлена ландшафтами, які були суттєво або навіть повністю змінені під 

впливом господарської діяльності людини. На Донбасі значні площі займають 

видобутки гірничо-видобувної промисловості. Ґрунти, рослинний покрив і тваринне 

населення в процесі видобутку гірських порід тут повністю знищені, а тому згодом 

життя на таких територіях почало формуватися майже повністю заново. Саме тому 

буде цілком припустимим вважати ці процеси первинними сукцесіями, а це дає 

унікальну можливість проводити дослідження, зокрема фауністичні, що мають на 

меті виявлення закономірностей відновлення природних видових угруповань «з 

чистого листа». Слід додати, що робота має чітко зазначений практичний сенс. З 

огляду на те, що гірськорудні відвали мало придатні для практичної діяльності 

людини, виникає ідея приведення їх до розряду земель рекреаційного значення і 

навіть резерватів живої природи в межах урбанізованих територій. Однак ця ідея 

зараз немає наукового підґрунтя. Адже на сучасному етапі питання формування 

фауни наземних хребетних на відвалах гірничодобувної промисловості Донбасу 

залишаються невивченими, незважаючи на те, що цьому питанню приділяється 

значна увага в інших країнах, з розвиненою гірськодобувною промисловістю (Štys et 

al., 1981; Majer, 1989; Galán, 1991; Ha11e, 1993; Štys and Braniš, 1999; Armstrong, 

Nicho1s, 2000; Balcerzak, Wood, 2003; Sklenička et al., 2004). 

Очевидно, що в ситуації Донбасу, ландшафти якого неможливо уявити без 

величезних териконів вугільних шахт, такі дослідження стають вкрай актуальними. 

Особливо місце при цьому займають вивчення ситуації з наземними хребетними 

тваринами, які є консументами не тільки першого але й другого і навіть третього 

порядку, а тому формування їх угруповань завершує створення сталої екологічної 

піраміди.  

Таким чином тема фауністичних досліджень гірськорудних відвалів має не 

тільки виражену практичну спрямованість, але й дає основу для пізнання 

загальнобіологічних процесів і екологічних закономірностей відновлення біоти, що 

постійно відбувається в змінених ландшафтах. Крім того подібного роду 

дослідження дозволять вивчити пристосування тварин до життя в специфічних 

умовах.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана в рамках планової теми Відділу фауни і систематики хребетних Інституту 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України № ІІІ-5-06 «Сучасний стан 

фауністичних комплексів вищих хребетних України та процеси їх формування в 

умовах посилення дії антропогенних факторів» (державний реєстраційний номер 

0106U000381). Строк виконання 2006-2010 рр. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – виявлення закономірностей 

формування фауни наземних хребетних гірськорудних відвалів Донбасу в часі і 

просторі. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

1. Встановити видовий склад наземних хребетних (ссавців, птахів, плазунів, 

земноводних) зазначених територій. 
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2. Проаналізувати наскільки фауна наземних хребетних відвалів гірничо-

видобувної промисловості Донбасу є збіднілою або специфічною для регіону. 

3. Провести моделювання середовища та виявити фактори, що сприяють або 

лімітують розвиток фауни наземних хребетних тварин у штучних біотопах 

відвалів. 

4. Виявити певні закономірності зміни фауни у часі і порівняти різні типи 

відвалів за фауністичними списками. 

5. Визначити роль відвалів гірничодобувної промисловості Донбасу у 

підтриманні біорізноманіття регіону та збереженні рідкісних видів. 

6. Розробити рекомендації щодо оптимізації процесів природної та штучної 

натуралізації гірськорудних видобуток. 

Об’єкт дослідження: наземні хребетні Сходу України 

Предмет дослідження: видовий склад, динаміка фауни, популяції, змінені 

екосистеми. 

Методи дослідження: загальноприйняті методики обліку, визначення тварин в 

природі, камеральна обробка матеріалу, методи ГІС-моделювання та 

картографування, морфометрія, статистичний аналіз. 

Наукова новизна роботи. Це перше дослідження наземних хребетних 

гірськорудних відвалів Південного-Сходу України. Складені повні фауністичні 

списки; показані особливості структури фауністичних комплексів наземних 

хребетних на видобутках різного типу; проведена оцінка їх видового і 

таксономічного багатства та різноманіття; розкрито окремі закономірності 

формування угруповань наземних хребетних досліджених об’єктів. За допомогою 

ГІС-моделювання визначено фактори, що впливають на розвиток фауни 

техногенних територій. На підставі проведених досліджень запропоновано шляхи 

використання гірничих видобуток як своєрідних об’єктів з підтримання 

біорізноманіття регіону та збереження рідкісних видів.  

Практичне значення роботи. Результати дослідження мають чітко визначенні 

практичні аспекти, оскільки вони зможуть дозволити у майбутньому прогнозувати 

та корегувати розвиток фауністичних комплексів у різних типах порушених 

екосистем, а також розробити практичні рекомендації по сприянню процесам 

штучної та природної натуралізації гірничих видобуток. Зокрема їх можна 

використати при плануванні та проведенні рекультиваційних робіт, прогнозуванні 

розвитку біологічних сукцесій на промислових відвалах; при ведені Кадастру 

тваринного світу України, реалізації різноманітних наукових програм щодо 

вивчення та збереження фауністичного різноманіття; проведенні літніх навчальних 

практик студентів біологічних спеціальностей.  

Особистий внесок здобувача. Робота ґрунтується на результатах власних польових і 

камеральних досліджень, які автор виконала самостійно впродовж 2007-2014 рр. 

Здобувачем особисто проведено пошук та аналіз літературних джерел з даної 

проблематики; підібрані та апробовані методики польових досліджень; проведено 

збір матеріалу стосовно чотирьох класів наземних хребетних. Самостійно проведено 

опрацювання отриманих даних та сформульовано висновки. Частину публікацій за 
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темою дисертації підготовлено у співавторстві, причому права співавторів при 

написанні дисертації не були порушенні. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження були 

представлені на 9 конференціях. А саме:  VII Міжнародна наукова конференція 

аспірантів і студентів ―Охорона навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів‖ (м. Донецьк, 2008 р.); Третя міжнародна наукова 

конференція „Відновлення порушених природних екосистем‖ (м. Донецьк, 2008 р.); 

конференції молодих дослідників-зоологів (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 

2008, 2010 рр.); XV Теріологічна школа ―Проблемні види ссавців: діагностика, 

поширення, екологія‖ (Канівський заповідник, 2008); V Міжнародна наукова 

конференція „Молодь і поступ біології‖ (м. Львів, 2009 р.); Міжнародна наукова 

конференція „Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і 

антропогенних екосистемах‖ присвячена 50-річчю з дня опублікування монографії 

„Животний мир Советской Буковины‖ (м. Чернівці, 2009); ХVІІI  Теріологічна 

школа-семінар «Морфологічна мінливість ссавців і збереження їх різноманіття» (м. 

Щолкіне, АР Крим, 2011 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя 

природничо-географічного факультету)" (м. Ніжин, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 друкованих робіт, з них п’ять 

статей – у фахових журналах, затверджених наказом МОН України, з яких одна 

занесена до бази Scopus, сім праць містяться у матеріалах та тезах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 146 сторінках 

машинописного тексту, основний текст дисертації – 120 с. Складається зі вступу, 6 

розділів, висновків, списку літератури та додатків.  Робота ілюстрована 16 таблицями, 

29 рисунками і 4 додатками. При написанні використано 183 літературні джерела, з 

них 41 латиницею. 

Подяки. Автор щиро вдячна першому науковому керівникові дисертаційної роботи: 

к. б. н. В. І. Крижанівському, який ініціював це дослідження, а також діючому 

керівникові  д. б. н., проф. С. В. Межжеріну та к.б.н., зав. відділом фауни та 

систематики хребетних Г. Г. Гаврисю за підтримку роботи. Особлива вдячність 

к.б.н., ст.н.с В. М. Титарю, без участі якого не можливим було б проведення ГІС-

моделювання. Також дисертант висловлює подяку колегам з кафедри зоології 

біологічного факультету Донецького національного університету, відділу фауни та 

систематики Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена та відділу зоології 

Національного науково-природничого музею НАН України – всім тім, хто 

допомагав при проведенні роботи. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

У розділі проведено аналіз робіт, у яких висвітлено основні напрямки 

вивчення фауни хребетних антропогенно-трансформованих територій як регіону 

досліджень, так і в цілому в світі. Вказується на недостатню розробку цієї тематики 

в межах України. 
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Не зважаючи на те, що Донбас є одним з найбільш промислово розвиненим 

регіоном країни, майже «за кадром» залишається такий напрямок, як дослідження 

фауністичних комплексів техногенних ландшафтів – порушених земель в наслідок 

видобутку та переробки корисних копалин. Перетворення ландшафтів у 

промислових регіонах мають катастрофічний характер. Різні за характером, 

тривалості дії та масштабами антропічні фактори призводять до змін біосистем, що 

раніше існували на цих територіях. Особливо це стосується специфічних форм 

техногенних біогеоценозів, які вже існують та продовжують виникати (Моторіна, 

1979). Ці біогеоценози формуються під впливом різних факторів: димогазові 

викиди, порушення ґрунтів внаслідок видобування корисних копалин, їх переробки 

та пов’язаними з ними будівництвом комунікацій, ЛЕП, водосховищ, відстійників, 

шламосховищ тощо (Добровольський, 1982). Виникнення порушених земель 

супроводжується змінами або випадінням окремих стадій розвитку (загальних 

закономірностей природного відновлення біоти), їх тривалістю тощо. Зі 

збільшенням антропогенного навантаження на природне середовище і виникненням 

дедалі більшої кількості техногенно-перетворених ландшафтів, що виникають під 

впливом промислових забруднень або гірничодобувних розробок, не викликає 

сумніву необхідність вивчення формування зооценозів на даних порушених 

територіях. 

Проблема формування фаун в антропогенно-трансформованих регіонах  та 

відновлення порушених земель (їх натуралізація, рекультивація) не нова. Вона 

привертає увагу світової наукової спільноти з 70-х рр. ХХ сторіччя (Štys et al., 1981; 

Majer, 1989; Galán, 1991; Ha11e, 1993; Štys and Braniš, 1999; Armstrong, Nicho1s, 

2000; Balcerzak, Wood,2003; Sklenička et al., 2004), оскільки техногенні екотопи є 

своєрідною ареною для первинного становлення популяцій різних видів тварин, які 

в тій чи іншій мірі успішно пристосовуються до нових умов, займаючи вільні 

екологічні ніші, і утворюють комплекси, багато в чому аналогічні природним. 

У вітчизняній зоології дослідженням відновлення біоти після її антропічної 

деформації приділено недостатньо уваги. Існує досить небагато робіт щодо впливу 

меліорації (Вискушенко, 1980, 1982) значення водосховищ та техногенних водойм, 

звалищ побутових відходів для фауни того чи іншого регіону (Клєстов, 1982;  

Костін, 1994; Федун, 2017). Подібних робіт, що розглядають проблему відновлення 

фауни на видобутках гірничо-видобувної промисловості, зовсім мало 

(Добровольський, 1978; Доценко, 1983, 1984; Євтушенко, 1982; Миронов, 1991) і ці 

дослідження не стосуються Центрального Донбасу. 
 

ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Територія проведення досліджень 

Дослідження проводили у 2007-2014 рр. на виробках кар'єрно-відвального 

типу антропогенного ландшафту загальною площею понад 3000 га. Це відвали 

флюсо-доломітних і вапняково-доломітних (м. Докучаєвськ та смт. Новотроїцьке 

Волноваського району), мергельних (м. Амвросіївка Амвросіївського району), 

доломітних (м. Сіверськ Артемівського району) та крейдяних (смт. Райгородок і п . 
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Билбасівка Слов'янського району) видобуток. Крім того була вивчена фауна відвалів 

вугільної промисловості (терикони) загальною площею більше 450 га в межах 

Донецької та Луганської областей (рис.1). Всього було обстежено 35 відвалів, 

біоценози яких знаходяться на різних стадіях сукцесії. 

 
Рис.1. Територія дослідження та місця збору матеріалу 

 

Матеріали та методи 

Застосовані загальноприйняті методики обліку для кожної з чотирьох груп 

наземних хребетних, ГІС-методи, методи картографування, морфометрії та 

статистичного аналізу. 

Загальна тривалість польових досліджень сягає 416 діб. Основним методом 

збору польових даних були маршрутні обліки, підчас яких реєстрували усіх тварин 

без обмеження відстані до них. Обліки охоплювали всі сезони року і проводились не 

менше ніж у трбохкратній повторності за сезон на стаціонарних об'єктах (рис. 1). 

Облік птахів проводили у вранішні години (переважно з 5 до 10 години), як за 

співом, так і візуально. Взимку для обліків використовували всю світлову частину 

доби. При обчисленні щільності птахів у гніздовий період реєстрацію самця, що 

співає, кладки чи виводків обліковували як одну гніздову пару. Окрім маршрутних 
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обліків використовували метод облікових точок з фіксацією місць вокалізації самців 

(Бибби и др., 2000). Статус перебування видів визначали відповідно до 

загальноприйнятої градації (Фесенко, Бокотей, 2007) з урахуванням особливостей 

досліджуваних ділянок. 

Обліки дрібних ссавців проводили переважно методом пастко-діб (Новиков, 

1949). Залежно від розміру біотопу випадковим чином виставляли в лінію 25 або 50 

пасток Геро з інтервалом між ними 5 м. За одиницю обліку брали кількість 

спійманих тварин в перерахунку на 100 пастко-діб або відсоток попадання. 

Використовували також ловчі канавки, методи ідентифікації за слідами 

життєдіяльності, аналіз погадок хижих птахів і трупного матеріалу (при наявності). 

Виклад матеріалу роботи заснований на сумарних результатах всіх обліків.  

При визначенні таксономічної належності спійманих тварин особливу увагу 

приділяли ідентифікації морфологічно подібних видів, до яких відносяться: 

Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) і S. uralensis (Pallas, 1811), Microtus levis (Miller, 

1908) і M. obscurus (Eversmann, 1841), Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) і C. 

leucodon (Hermann, 1780).  

Для кількісного аналізу населення наземних хребетних використано термін 

"фонові види" – види, які на даній території були виявлені при більш ніж 50 % 

обліків. Частота трапляння – відношення кількості реєстрацій виду на території 

досліджених об'єктів до загальної кількості обліків (у %).  

При порівнянні видового складу угруповань наземних хребетних 

розраховували індекс фауністичного подібності Жаккара (Cj=j/(a+b-j), та Соренсена 

(Cs=2j/(a+b), де j – число загальних видів, a – число видів одного локалітету, b – 

число видів другого (Песенко, 1982). Також використовували індекс Коуді, який є 

мірою зміни видів: βc=[g(H)+j(H)]/2, де g(H) – число видів, які додалися на другій 

ділянці, j(H) – число втрачених на цій ділянці видів (Мегарран, 1992; Одум, 1986). 

Видове багатство оцінювали за кількістю зареєстрованих видів; видове і 

таксономічного різноманіття – за величиною інформаційного показника Шеннона 

(H'), який дозволяє кількісно (в бітах) висловити видове різноманіття як 

рівноймовірні реєстрації різних видів в досліджуваному угрупованні або 

таксономічне різноманіття – по представленості таксонів різного рангу. При цьому 

показник видового різноманіття зазвичай використовується для кількісної оцінки 

структури домінування видів в досліджуваному угрупованні і може служити 

індикатором екологічної ємності екосистеми. Показник таксономічного різноманіття 

в певній мірі характеризує «розвиненість структури ценотично пов'язаних 

функціональних угруповань тварин» (Загороднюк та ін., 1995; Ємельянов та ін., 

1999).  

Створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР), отримання та обробка 

топографічних даних проведено за допомогою програмного забезпечення Google 

Earth та Saga Gis. В роботі нами були використані знімки зі супутника Landsat 8 

(path 176/rows 26 and 27), які викладені у вільному доступі 

(https://libra.developmentseed.org).  

Статистична обробка отриманих даних проведена з використанням програм 

Microsoft Excel, STATISTICA (v. 6.0) і PAST Software (v. 2.07). Українські та 
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латинські назви тварин вжито відповідно до затверджених Комісією із зоологічної 

термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (протокол №5 

від 03.05.2007).  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ НАЗЕМНИХ 

ХРЕБЕТНИХ НА ВИДОБУТКАХ ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Фізико-географічна характеристика регіону досліджень 

У підрозділі наведені особливості рельєфу, клімату, гідрологічних умов, 

ґрунтового та рослинного покривів, тваринного населення регіону досліджень. 

Класифікація відвалів 

У підрозділі наведені основні характеристики промислових відвалів та їх 

оригінальна типізація. Досліджені території вирізняються значною різноманітністю. 

За віковими характеристиками,  рельєфом і складом рослинності було виділено 

кілька типів відвалів (Табл. 1).  

Таблиця 1. 

Класифікація відвалів гірничо-видобувної промисловості Донбасу (оригінал) 

За віком 

1-а група (І) Відвали, які препинили функціонувати до 60-х рр. ХХ ст.  

2-а група (ІІ) Відвали, які препинили функціонувати в 70-ті - 80-ті рр. 

ХХ ст.  

3-тя група (ІІІ) Відвали, які препинили функціонувати після 1990 року  

За формою 

Террикон (Т)  Одиночний конусоподібний відвал з гострою вершиною  

Терасований відвал (ТВ)  Відвал з пласкою вершиною (плато) і / або нарізаними на 

схилах терасами  

Відвал складного 

рельєфу (ВСР ) 

Відвал з декількома різними компонентами в рельєфі (2, 3 

вершини, вторинна насипна вершина, плато, тераси та ін)  

За структурою рослинного покриву 

Тип А  Слабо зарослий трав'янистою рослинністю, деревно-

чагарникова рослинність нечислена, переважно біля 

підніжжя / рекультивація не проводилась  

Тип Б  Трав'янистий покрив помірно розвинений, деревно-

чагарниковою рослинністю вкрито 1 / 3 - 1 / 2 площі 

поверхні відвалу / початкові стадії рекультивації  

Тип В  Трав'янистий покрив практично відсутній, вся поверхня 

відвалу (крім самої вершини) заросла деревами та кущами 

/ лісомеліорація = рекультивація на завершальному етапі  

 

Кар'єрно-відвальний ландшафт включає також ділянки зі значними 

пониженнями, які заливаються водою і знаходяться в затопленому стані тривалий 
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час, утворюючи постійні або тимчасові водойми. Такі ділянки виділені в окремий 

тип, як і ділянки, на яких розташовані звалища побутового та будівельного сміття, 

виробничі будівлі.  

Проаналізовано абіотичні та антропічні характеристики середовища 

промислових відвалів стосовно їх придатності для сталого існування наземних 

хребетних. 

 

ФАУНА НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ ВІДВАЛІВ ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Фауна наземних хребетних відвалів гірничовидобувної промисловості 

Донбасу налічує 114 видів і являє собою збіднений варіант сучасного складу 

регіональної фауни. Так на відвалах представлені лише 28 % ссавців регіону, 33 % 

амфібій, 43,8 % птахів, 50 % плазунів. У розділі розглянуто особливості 

фауністичних комплексів наземних хребетних промислових відвалів (окремо для 

кожної з фауністичних груп хребетних. 

 

Земноводні та плазуни 

Батрахо- та герпетофауна промислових відвалів налічує 2 та 5 видів 

відповідно, що складає 33% та 41,7% від фауни регіону в цілому. Найбільш 

розповсюдженими й численними є наступні три види: Rana ridibunda – щільність 

1,3-19,7 ос./га; населяє водойми-накопичувачі, іноді трапляється на вологих 

ділянках обніжжя відвалів, видобуток; Lacerta agilis – щільність 0,4 (вугільні 

відвали) – 7 (видобутки будматеріалів) ос./га; населяє відкриті ділянки з 

розрідженою трав’янистою рослинністю. На схилах вугільних відвалів трапляються 

переважно нестатевозрілі особини на висоті до 15 м.; Natrix natrix – щільність 0,7 – 

3,2 ос./га; населяє береги водойм, вологі ділянки обніжжя відвалів, видобуток; 

подекуди трапляється на схилах південної експозиції на висоті до 20 м. 

Інші 5 нечисленні і трапляються спорадично (рис. 2): Bufo viridis, Natrix 

tessellata, Coronella austriaca –  виключно на зволожених ділянках видобутків 

будівельних матеріалів; Eremias arguta - ксерофітні ділянки крейдяних кар'єрів; 

Emis orbicularis – лише поодинокі особини у деяких невеликих зарослих водоймах-

накопичувачах шахтових вод.  

Загалом, вугільні відвали не є цілковито придатними для існування 

холоднокровних наземних хребетних. Підвищена сонячна радіація, та й температура 

ґрунту взагалі, хоча й приваблює плазунів, такі фактори, як кислотність, низька 

вологість, висока щільність, або, навпаки, ерозивність ґрунту, його непридатність до 

риття, недостатня кількість схованок і здобичі робить виживання їх популяцій у цих 

умовах доволі складним, а для амфібій і зовсім не можливим. Концентрація останніх 

відбувається тільки біля водойм техногенного походження, у западинах, де 

збираються атмосферні опади та місцях, фізико-механічні властивості ґрунту яких 

роблять їх придатними до існування. На відміну від вугільних, відвали видобуток 

будівельних матеріалів мають більш сприятливі умови для існування тварин цієї 

групи. 
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Рис. 2. Представленість видів амфібій та рептилій на відвалах різного типу 

Ссавці 

Теріофауна відвалів гірничо-видобувної промисловості Донбасу вміщує у 

своєму складі найбільш численні та лабільні компоненти оточуючих фауністичних 

комплексів. Загалом вона характеризується низьким видовим багатством, 

переважанням евритопних форм та виразною монодомінантною структурою.  

Теріокомплекс налічує 21 вид, що складає всього 28 % від загальної кількості 

видів ссавців регіону. Домінують види з широкою пластичністю, схильні до 

синантропізації. Стійкі угруповання на відвалах формують тільки 6 видів 

мікромамалій. Це два види лісових мишей, лучна полівка, білозубка мала, пацюк 

сірий та іжак білочеревий. Для інших - видобутки є лише тимчасовими 

місцеперебуваннями або частиною індивідуальних ділянок. Відносна чисельність 

усіх видів є незначною. Також привертає увагу відсутність на відвалах 

представників родів Mus і Sorex, які є чисельними у навколишніх біотопах.  

Піонерні угруповання гризунів починають з'являтися вже на початкових 

стадіях рослинної сукцесії - через 10-15 років після припинення господарського 

використання відвалів. Аналіз виловлених особин видів-домінантів (миша лісова, 

миша мала) дозволив виявити деякі особливості структури угруповань і процесу 

розмноження (рис. 3; рис. 4). Частка ювенільних особин мала і майже незмінна 

протягом року. Ця вікова категорія не зустрічається у вилові з грудня по квітень. 

Частка дорослих особин є високою у I і IV кварталах року; з квітня по серпень 

відзначається різке зменшення кількості чисельності особин цієї вікової групи. 
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Рис. 3. Частка особин різного віку в угрупованнях миші лісової S. sylvaticus на 

відвалах вугільних шахт (А) та миші малої S. uralensis на видобутках будівельних 

матеріалів (Б). 
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Рис. 4. Відносна участь у розмноженні самиць мишей різного віку протягом року  

 

Для самиць лісової миші  вікової групи "subad." характерним є ранній початок 

розмноження і суттєве перевищення частки особин, що беруть участь в 

розмноженні, відносно старшої вікової групи. Те ж властиво і угрупованням S. 

uralensis на ВБМ за винятком того, що частка самиць, які не розмножуються, значно 

менше. Аналіз живлення трьох наймасовіших видів гризунів демонструє низьку 

забезпеченість кормових ресурсів на вугільних відвалах порівняно з видобутками 

будівельних матеріалів (рис. 5). 

Друга частина підрозділу присвячена порівняльному аналізу фауни ссавців 

регіону та промислових відвалів (табл. 2). Показано, що видове багатство ссавців 

Донбасу в 3,6 рази більше в порівнянні з промисловими відвалами. Практично 

однаковий показник видового різноманіття на відвалах (Нspe = 2,301) і в регіоні (Нspe 

= 2,26) свідчить про подібність у структурі домінування видів. В обох випадках 

домінують гризуни (33,3 та 38,7 % відповідно). Таксономічне різноманіття на 

відвалах (Нtax = 1,84) більше в порівнянні з таким у регіоні в цілому (Нtax = 1,56), що 

А Б 
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характеризує відносну стабільність теріокомплексів, які сформувалися на 

техногенних територіях. 

 

 
  Рис. 5. Склад вмісту шлунків трьох наймасовіших видів гризунів 
 

Таблиця 2 

Видове й таксономічне різноманіття ссавців у фауні Донбасу та на відвалах  

гірничо-видобувної промисловості 

Ряд 
Теріофауна відвалів Теріофауна регіону 

Родина Рід Вид Нtax Родина Рід Вид Нtax 

Rodentia 3 5 7 1,505 8 22 29 1,425 

Lagomorpha 1 1 1 — 1 1 1 — 

Eulipotyphla 2 2 2 1,584 3 7 10 1,441 

Chiroptera 1 3 3 1,448 1 6 14 1,116 

Carnivora 3 6 6 1,522 3 9 16 1,333 

Artiodactyla 2 2 2 1,584 2 4 5 1,496 

Всього 12 19 21 1,841 18 49 75 1,561 

 

Птахи 

У складі орнітофауни промислових відвалів Південно-Східної України 

виявлено 85 видів, які належать до 66 родів, 32 родин та 14 рядів. Найбільш широко 

представлені ряди: Горобцеподібні (Passeriformes) з п'ятдесят трьома видами (62,4 

%), Сивкоподібні (Charadriiformes) з шістьма видами (7,1 %) та Соколоподібні 

(Falconiiformes) з п’ятьма видами (5,9 %). Інші ряди представлені одним-трьома 
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видами. На гніздуванні було зареєстровано 49 видів, на зимівлі – 39, серед них 13 

трапляються упродовж всього року. У період міграцій та післягніздових кочівель 

виявлено найбільшу кількість видів – 76. Як і серед усього видового складу птахів, у 

гніздовому комплексі чільне місце посідає ряд Горобцеподібні (30 видів, або 61,2 

%); решта йому значно поступається. Так, ряд Голубоподібні налічує 3 гніздових 

види, або 6,1 % гніздового комплексу, інші 10 рядів представлені одним-двома 

видами. 

Структурне ядро орнітофауни на відвалах різного типу формують види 

дендрофільного комплексу – 44 види (51,8 %). Серед них найбільший інтерес 

викликають справжні лісові види. Це зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758), 

зеленяк (Chloris chloris (Linnaeus, 1758)), щиглик (Carduelis carduelis (Linnaeus, 

1758)), мухоловка білошия (Ficedula albicollis (Temminck, 1815)), синиця велика 

(Parus major Linnaeus, 1758), синиця блакитна (Parus caeruleus Linnaeus, 1758). Зі 

збільшенням віку деревних насаджень і займаної ними площі відвалів частка 

дендрофільних видів теж зростає. Число суто степових видів відкритих просторів є 

незначним – 11 (12,9 %). Найбільш поширені перепілка (Coturnix coturnix (Linnaeus, 

1758)), куріпка сіра (Perdix perdix (Linnaeus, 1758)), посмітюха (Galerida cristata 

(Linnaeus, 1758)), жайворонок польовий (Alauda arvensis Linnaeus, 1758), плиска 

жовта (Motacilla flava Linnaeus, 1758). Своєрідна група склерофілів теж мало 

чисельна у видовому відношенні – 13 видів (15,3 %). Але значна їх частина є 

фоновими видами, а подекуди й домінуючими: кам'янка звичайна Oenanthe oenanthe 

(Linnaeus, 1758), голуб сизий Columba livia Gmelin, 1789, боривітер звичайний Falco 

tinnunculus Linnaeus, 1758, серпокрилець чорний Apus apus (Linnaeus, 1758), ластівка 

міська Delichon urbica (Linnaeus, 1758), горихвістка чорна Phoenicurus ochruros (S. 

G. Gmelin, 1774). Вони зустрічаються у 60 – 88,6% досліджених локалітетах. 

Досить значна кількість видів птахів водно-болотяного комплексу – 17 (20 %), 

що вказує на позитивну роль водойм і водотоків техногенного походження, які 

приваблюють представників цієї специфічної групи і тим самим сприяють підтримці 

біорізноманіття навіть у таких несприятливих умовах. До фонових видів цієї групи 

слід віднести крижня Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758), лиску Fulica atra Linnaeus, 

1758, очеретянку велику Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758), плиску білу 

Motacilla alba Linnaeus, 1758, що зустрічаються на 84,6 – 92,3% відвалів, які мають 

відповідні біотопи у своєму складі. 

За типом живлення переважають всеїдні (38%) та комахоїдні (33%) види 

птахів (рис. 6). Незначна частка рослиноїдів (19%) вказує на недостатність цього 

ресурсу на відвалах усіх типів. Ці ж екологічні групи є найбагатшими й у гніздовій 

орнітофауні, однак, співвідношення дещо інше (рис. 6): 39 % комахоїдних та 29 % 

всеїдних видів птахів. 

Центральне місце в орнітофауні техногенних ландшафтів займають широко 

розповсюджені види, у той чи іншій мірі схильні до синантропізації. За ступенем 

урбанізації (за Станкевич, 2002 зі змінами) співвідношення різних класів птахів  на 

відвалах гірничовидобувної промисловості є наступним:  

- Клас 0 – урбофоби – 10 видів; 
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- Клас 1 – в містах не гніздяться, але можуть оселятися на тривалий час, 

найчастіше в інші пори року (наприклад, взимку) – 22 види; 

- Клас 2 – оселяються в невеликих населених пунктах, по периферії великих 

міст, харчуються в передмісті, в оточуючих агроценозах або природних 

біотопах – 25 видів; 

- Клас 3 – в містах займають усі придатні біотопи, особливо ті, що імітують 

природні умови – 28 видів. 

Таким чином, частка урбанізованих видів (класи 2 та 3) в орнітофауні відвалів 

становить 62,4%.  

 

  
Рис. 6. Структура орнітофауни промислових відвалів Донбасу за типом живлення: А 

– загалом; Б – гніздової  

 

Наприкінці підрозділу наведено аналіз сезонних змін орнітофауни: динаміки 

видового складу, співвідношенні екологічних груп тощо (рис. 7; рис. 8). Показано, 

що відпрацьовані промислові відвали відіграють суттєву роль у житті птахів у 

зимовий період та у період міграцій та післягніздових кочівель, слугуючи 

своєрідними рефугіумами серед міського середовища. Серед агроландшафтів 

відвали можна прирівняти за їх значенням для птахів до перелогів, але зі значно 

більш мозаїчним ландшафтом. 

 

 
Рис. 7. Зміни видового складу птахів протягом року 
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Рис. 8. Сезонна динаміка екологічних груп птахів: А – за біотопічною 

приналежністю; Б – за типом живлення 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФАУНИ 

НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ НА ВІДВАЛАХ ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

З усіх груп наземних хребетних птахи першими заселяють нові біотопи, що 

з'являються в результаті господарської діяльності людини. Окремі види скельного 

комплексу можуть займати гніздові ділянки на виробках, частини яких ще 

використовуються. Процеси формування орнітокомплексів найбільш динамічні і 

йдуть з незначним відставанням від сукцесійних процесів рослинних асоціацій. 

Видове багатство збільшується зворотно пропорційно віковим характеристикам 

відвалів (рис.  9), тобто збільшується у напрямку від старих до молодих. Показники 
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видового різноманіття (Н') статистично відрізняються (р < 0,001) при порівнянні 

населення птахів старих відвалів з середньовіковими та молодими. Відвали ІІ та ІІІ 

груп за цими показниками між собою статистично не відрізняються (р > 0,05). 
 

 
Рис. 9. Видове багатство птахів на відвалах різного віку 

Для дослідження факторів, які суттєво впливають на успішність заселення 

промислових відвалів окремими групами наземних хребетних були створені цифрові 

моделі рельєфу (рис. 10) для 23 стаціонарних ділянок. В роботі були використані 

знімки зі супутника Landsat 8, які викладені у вільному доступі. З них отримано 

основні топографічні дані для подальшого аналізу. 

 

 
Рис. 10. Цифрова модель рельєфу (Амвросіївський мергельний кар’єр) 
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Використання цифрової моделі рельєфу відвалів різного типу дозволило 

виокремити ті показники, кореляції видового багатства наземних хребетних з якими 

є значущими ( р < 0,05). Існує позитивний зв'язок (табл. 3) між видовим багатством 

птахів та розміром відвалу, його формою (конфігурацією), індексом орографічної 

вологості та просторовою неоднорідністю (покращений індекс рослинності). 

Населення як птахів, так й ссавців негативно корелює з показником "яскравість 

температури поверхні".  

Окрім абіотичних факторів для формування фауни промислових відвалів 

важливим є характер протікання сукцесійних змін. Так, для початкових стадій 

сукцесійного ряду відвалів характерне стрімке формування піонерних угруповань 

флори та фауни (табл. 4 ). На середніх стадіях сукцесії відмічається розрив у темпах 

формування рослинного покриву та тваринного населення. У той час, як окрім 

трав'янистої рослинності з'являються чагарники та дерева, у формуванні 

фауністичних комплексів помітні "застійні" явища. Про що свідчить зменшення 

видового різноманіття на відвалах середнього (Н'=4,33) та старшого (Н'=3,75) віку 

порівняно з молодими відвалами (Н'=4,42). Ті ж тенденції відображають й інші 

індекси приведені в таблиці (Бріллуена, Менхініка, Маргалефа). 

 

Таблиця. 3 

Кореляції видового багатства наземних хребетних з показниками 

неоднорідності навколишнього середовища 

Птахи 

Показники Нахил 

(Slope )  

 

Перехват 

(Intercept) 

G- статистика P (slope = 0)  

 

Конфігурація  0,647 2,351 4,487 0,034 

Крутизна схилів 0,130 2,189 4,924 0,026 

Індекс орографічної 

вологості 

0,346 2,611 8,607 0,003 

Покращений індекс 

рослинності 

11,524 2,756 3,973 0,046 

Яскравість 

температури поверхні 

- 3.075 

 

3.983 

 

4,064 0,044 

Вологість 7,691 4,110 5,195 0,023 

Ссавці 

Яскравість 

температури поверхні 

-7.745 

 

3,000 5,241 0,022 

  
Порівнюючи фауну за віковим градієнтом відвалів був застосований індекс 

Коуді для оцінки контрастності та коефіцієнти Жаккара й Соренсена для оцінки їх 

подібності. Найбільшу подібність один до одного виявляють ІІ та ІІІ групи відвалів 
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(при найменшій контрастності – βс = 10,5). Найбільша контрастність спостерігається 

між відвалами І та ІІІ груп (βс = 21,5), що свідчить про значні розбіжності у складі 

фауни на початкових та прикінцевих стадіях сукцесії. 

На старовікових відвалах (прикінцеві стадії сукцесії), які були штучно 

заліснені, спостерігається формування одноманітних біотопів — насадження 

монокультури робінії з майже відсутньою ярусністю. В таких умовах відбувається 

деградація фауністичних комплексів, так званий зрив сукцесії. Тобто за умови 

природного ходу сукцесії (самозаростання відвалів) формується більш збалансована 

система. 

Таблиця. 4 

Сукцесійні зміни у складі фауни наземних хребетних на відвалах 

 гірничо-видобувної промисловості Донбасу 

 І 

(60-80 РР.) 

ІІ 

(25-45 РР.) 

ІІІ 

(10-20 РР.) 

Амфібії 1 1 2 

Рептилії 3 6 6 

Ссавці 9 17 20 

Птахи 38 72 75 

Всього видів: 51 96 103 

Індекс Шеннона  3,749 4,333 4,419 

Індекс Бріллуена 3,227 3,913 4,025 

Індекс Менхініка 4,636 5,298 5,375 

Індекс Маргалефа 10,43 16,48 17,19 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ ІСНУВАННЯ 

НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ НА ВИДОБУТКАХ ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ  
 

Процеси техногенної трансформації, інтенсивність яких за останні десятиріччя 

суттєво зросла, визначили особливу актуальність у розробці підходів щодо 

можливостей повернення посттехногенних площ до повноцінного функціонування. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може послужити природне відновлення 

порушених земель за умови припинення активного техногенного впливу та 

недопущення інших видів використання відпрацьованих ділянок, а так само їх 

ренатуралізації. 

За тривалістю періоду відновлення (від ініціальних до термінальних 

угруповань) досліджувані відвали можуть бути розділені на дві групи: 

- швидковідновні, які проходять усі сукцесійні стадії за 50-75 років. До таких 

можна віднести видобутки будівельних матеріалів. За відсутності заходів 

рекультивації такі відслонення здатні успішно регенерувати за рахунок 

внутрішнього потенціалу посттехногенної екосистеми; 

- повільновідновні, строк відновлення яких є більшим за 100 років. До цієї 

групи ми відносимо відвали вугільної промисловості, які для свого успішного 

відновлення потребують проведення хоча б початкових стадій рекультивації через 
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значну токсичність порід, що опиняються на поверхні. Біологічна рекультивація 

може відбуватись і спонтанно.  

Комплексне вивчення біологічних процесів, що відбуваються на ділянках 

після промислових виробок, дозволило змінити традиційно негативний погляд на 

постіндустріальні відвали. Ряд авторів відзначає не тільки виникнення задовільних 

умов для проживання хребетних тварин на територіях, що зазнали техногенних змін, 

але і формування більш сприятливих стацій на ділянках спонтанного заростання в 

порівнянні з зональними та рекультивованими біогеоценозами (Řehounková, K., 

Řehounek, J., Prach, K., 2011; Tropek et al., 2010; Моторина, Овчинников, 1975). 

Проведене дослідження підтвердило досить високий потенціал ділянок, що 

залишилися після видобування корисних копалин, до самовідновлення біоти в 

цілому. З цілком зрозумілих причин ці території не можуть бути повернуті до свого 

первісного стану, а використання їх в інших господарських цілях теж малоймовірно. 

Тому більш перспективним для поліпшення екологічного стану порушеного 

середовища може вважатися натуралізація відвалів і приведення їх до розряду 

земель рекреаційного значення і резерватів живої природи в межах урбанізованих 

територій. В умовах інтенсивного скорочення площ природних територій такі 

антропогенні оселища нерідко відіграють роль важливих осередків підтримання 

різноманіття регіональної біоти та збереження видів, що знаходяться під загрозою. 

Зважаючи на наявність значного числа видів, потенційно спроможних заселяти 

техногенно трансформовані оселища, ціла низка промислових видобуток регіону 

досліджень, насамперед, старих кар’єрів, може бути рекомендована до включення 

до природно-заповідного фонду України. і заслуговує на надання їм статусу 

заповідних урочищ, пам’яток природи або елементів регіональної екомережі (в 

якості відновних територій) тощо. Також ці об’єкти мають історичну цінність і 

можуть становити інтерес як регіональні пам’ятки гірничо-видобувної діяльності 

XIX-XX ст. 

Рекомендації. Для збільшення біорізноманіття наземних хребетних на виробках 

гірничодобувної промисловості можна рекомендувати наступні заходи. По 

можливості формувати терасовані відвали, на яких в якості покривного субстрату 

використовувати розкривні породи в суміші з зональними ґрунтами або суглинками. 

В процесі фітомеліорації використовувати для посадки дерева і чагарники, які 

можуть швидко нарощувати вегетативну масу і здатні вступати в плодоношення. 

Дотримуватися встановлених норм по організацією заліснених буферних зон, а при 

можливості і збільшувати їх. Ввести заборону на використання відвалів як полігону 

для зберігання побутового та будівельного сміття. 

 

ВИСНОВКИ 
 

1. Фауну наземних хребетних відвалів гірничо-видобувної промисловості 

Донбасу формують представники чотирьох класів: амфібії, рептилії, птахи та 

ссавці. Загалом 114 видів, що складають лише 39,7 % від фауни регіону, причому 

тільки 58,8 % з них в цих умовах здатні утворювати репродуктивні угруповання. 

2. Теріофауна промислових відвалів налічує 21 вид, що належать до 19 родів, 12 

родин та 6 рядів. Це складає лише 28% видового складу ссавців Донбасу. 
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Угруповання характеризуються низькою чисельністю популяцій при різкому 

домінуванні: миші лісової на вугільних відвалах, миші уральської та полівки 

лучної в місцях видобутку будівельних матеріалів. Популяції навіть домінуючих 

видів демонструють чіткі ознаки пригнічення: низьку плодючість, раннє 

настання статевої зрілості. 

3. Орнітофауна представлена 85 видами птахів 66 родів, 32 родин та 14 рядів, що 

складає 43,8 % регіонального видового списку. Найбільш представлені: 

Горобцеподібні (53 види – 62,4%), Сивкоподібні (6 видів – 7,1 %) та 

Соколоподібні (5 видів – 5,9 %). На гніздуванні зареєстровано 49 видів, на 

зимівлі – 39, серед них 13 видів трапляються упродовж всього року. У період 

міграцій та післягніздових кочівель – 76. За біотопічним уподобанням найбільш 

звичайними є дендрофіли (44 види – 51,8%) та лімнофіли (17 видів – 20 %). 

4. Батрахогерпетофауна включає два види безхвостих земноводних та шість 

видів плазунів, що тут розмножуються. Це відповідно складає 33 % та 50 % від 

видів регіону. Найпоширенішим видом є ящірка прудка, яка трапляється на 85,7 

% досліджених відвалів. За наявності постійних водойм спостерігається висока 

щільність населення жаби озерної – 74,1 ос./га та вужів (звичайного – 2,82 ос./га 

та водяного – 1,96 ос./га). 

5. Різноманіття фауни та чисельність популяцій тварин залежать від типу 

відвалів та стадій сукцесійного ряду, а також комплексу абіотичних факторів. 

Зокрема моделювання екологічної ніші довело існування позитивного зв’язку 

між видовим багатством птахів та розміром відвалу, його формою, індексом 

орографічної вологості та просторовою неоднорідністю. Населення як птахів, так 

й ссавців негативно корелює з показником «яскравість температури поверхні». 

6. Для початкових стадій сукцесійного ряду відвалів характерне стрімке 

формування піонерних угруповань флори та фауни, яке згодом уповільнюється. 

Динаміка формування фауністичних комплексів має особливості для кожної з 

груп хребетних. Найбільш активно ці процеси відбуваються у птахів, які 

починають гніздитися на 5-10 рік. Причому техногенні водойми та повітряний 

простір використовуються ними ще підчас видобутку. Мишоподібні гризуни 

заселяють відвали через 10-15 років після припинення відсипки. Рептилії та 

амфібії заселяють подібні об’єкти неохоче. 

7. На середніх стадіях сукцесії відмічається розрив у темпах формування 

рослинного покриву та тваринного населення. Про що свідчить зменшення 

видового різноманіття хребетних на відвалах середнього (Н'=4,33) та старшого 

(Н'=3,75) віку порівняно з молодими відвалами (Н'=4,42). 

8. Штучне залісення за рахунок монокультури робінії призводить до того, що на 

прикінцевих стадіях сукцесії на відвалах утворюються малопродуктивні 

екосистеми з відсутньою ярусністю. В таких умовах відбувається зрив сукцесії, 

що веде до деградації фауністичних комплексів. 

9. У випадку природного ходу сукцесій, який супроводжується відновленням 

біоти, і з огляду на інтенсивне скорочення площ природних територій на Сході 

України, гірничовидобувні відвали згодом починають відігравати роль осередків 

підтримання різноманіття та збереження загрожуваних видів. 
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АНОТАЦІЯ 

Улюра Є. М. Фауна наземних хребетних відвалів гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 

України, Київ, 2019. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням наземних хребетних 

гірсько-рудних відвалів Південного Сходу України. Встановлено видовий склад та 

відносну чисельність населення чотирьох класів тварин. Показано особливості 

структури фауністичних комплексів наземних хребетних на видобутках різного 

типу; проведено порівняльний аналіз їх видового і таксономічного багатства та 

різноманіття. Встановлено, що фауна відвалів вугільних шахт та видобуток 

будівельних матеріалів демонструють досить високу подібність між собою за 

коефіцієнтами Жаккара (Cj = 0,73) та Соренсена (Cs = 0,84). Контрастність між обома 

вибірками незначна (βс = 11,5). У часовому аспекті найменша контрастність 

спостерігається між населенням наземних хребетних молодих та середньовікових 

відвалів (βс = 10,5), а найбільша – між старими та молодими (βс = 21,5).  

Розкрито окремі закономірності формування угруповань наземних хребетних 

досліджених об’єктів та розглянуто взаємозв'язки між неоднорідністю 

навколишнього середовища та видовим багатством з точки зору ГІС-похідних 

перемінних. Виявлено позитивний зв'язок між індексом топографічної вологості та 

видовим багатством птахів. Негативна кореляція спостерігалася між показниками 

температури поверхні та видовим багатством як птахів, так і ссавців. За 

результатами досліджень надано рекомендації щодо збереження видового 

різноманіття наземних хребетних на промислових відвалах різного типу. 

Ключові слова: фауна, наземні хребетні, промислові відвали, Донбас, 

біорізноманіття.  
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Диссертация является первым комплексным исследованием наземных 

позвоночных животных горнорудных отвалов юго-восточной части Украины. 

Работы проводились в пределах Донецкой и Луганской областей на выработках 

карьерно-отвального типа общей площадью около 3,5 тысяч га. В течение 2007 — 

2014 годов были обследованы 35 отвалов, находящихся на разных стадиях 

сукцессии. Общая продолжительность полевых работ составляет 416 дней. 

Основным методом сбора материала были маршрутные учеты (использовались 

общепринятые методики подсчета и обнаружения животных для каждой из четырех 

групп наземных позвоночных). Учеты охватывали все сезоны года и проводились не 

менее чем в трехкратной повторности за сезон на стационарных объектах. 

Фауна наземных позвоночных отвалов горнодобывающей промышленности 

Донбасса насчитывает 114 видов и представляет собой обедненный вариант 

современной  региональной фауны. Так на отвалах представлены лишь 28 % 

млекопитающих региона, 33 % амфибий, 43,8 % птиц, 50 % пресмыкающихся. 

Фауна промышленных отвалов включает наиболее многочисленные и лабильные 

компоненты окружающих фаунистических комплексов.  

Из всех групп наземных позвоночных птицы первыми заселяют новые 

биотопы, появляющиеся в результате хозяйственной деятельности человека. 

Отдельные виды скального комплекса могут занимать гнездовые участки на 

выработках, отдельные части которых еще используются. Процессы формирования 

орнитокомплексов наиболее динамичны и идут с небольшим отставанием от 

сукцессионных процессов растительных ассоциаций. Структурное ядро 

орнитофауны на отвалах разного типа формируют виды дендрофильных комплекса 

(51,8 %). С увеличением возраста древесных насаждений и занимаемой ими 

площади отвалов доля дендрофильных видов тоже растет. Достаточно значительное 

количество птиц водно-болотного комплекса (20 %) указывает на положительную 

роль водоемов и водотоков техногенного происхождения, которые привлекают 

представителей этой специфической группы и тем самым способствуют 

поддержанию биоразнообразия даже в таких неблагоприятных условиях. К 

фоновым видам этой группы можно отнести крякву Anas platyrhynchos, лысуху 

Fulica atra, дроздовидную камышевку Acrocephalus arundinaceus, белую трясогузку 

Motacilla alba, встречающихся на 84,6 — 92,3 % отвалов, которые имеют 

соответствующие биотопы в своем составе. Центральное место в орнитофауне 

техногенных ландшафтов занимают широко распространенные виды, в той или 

иной степени склонные к синантропизации. Доля урбанизированных видов 

составляет 62,4%. Установлено, что  промышленные отвалы играют существенную 

роль в жизни птиц в зимний период, в период миграций и послегнездовых кочевок, 

служа своеобразными рефугиумами среди городской среды.  

Показаны особенности структуры фаунистических комплексов наземных 

позвоночных на отвалах различного типа; проведен сравнительный анализ их 

видового и таксономического богатства и разнообразия. Установлено, что 

сообщества наземных позвоночных отвалов угольных шахт и карьеров по добыче 

строительных материалов демонстрируют достаточно высокое сходство между 

собой по коэффициентам Жаккара (Cj = 0,73) и Соренсена (Cs = 0,84). 
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Контрастность между двумя выборками незначительна (βс = 11,5), несмотря на то, 

что по своим характеристикам отвалы карьеров имеют более благоприятные 

условия для существования животных, чем отвалы угольных шахт. 

Раскрыты отдельные закономерности формирования фауны исследованных 

объектов и рассмотрены взаимосвязи между неоднородностью окружающей среды и 

видовым богатством с точки зрения ГИС-производных. Выявлено положительную 

связь между индексом топографической влажности и видовым богатством птиц. 

Отрицательная корреляция наблюдалась между показателями температуры 

поверхности и видовым богатством как птиц, так и млекопитающих.  

Кроме абиотических факторов для формирования фауны промышленных 

отвалов важным является характер протекания сукцессии. Так, для начальных 

стадий сукцессионного ряда отвалов характерно стремительное формирование 

пионерных группировок флоры и фауны. На средних стадиях сукцессии отмечается 

разрыв в темпах формирования растительного покрова и животного населения. В то 

время, как кроме травянистой растительности появляются кустарники и деревья, в 

формировании фаунистических комплексов заметны "застойные" явления. О чем 

свидетельствует уменьшение видового разнообразия на отвалах среднего (Н' = 4,33) 

и старшего (Н' = 3,75) возраста по сравнению с молодыми отвалами (Н' = 4,42). На 

старовозрастных отвалах, где проводилась фитомелиорация, наблюдается 

формирование однообразных биотопов - насаждения монокультуры робинии с 

почти отсутствующей ярусностью. В таких условиях происходит деградация 

фаунистических комплексов, так называемый срыв сукцессии. При условии 

естественного хода сукцессии (самозаростания отвалов) формируется более 

сбалансированная система. 

По результатам исследования даны рекомендации по сохранению видового 

разнообразия наземных позвоночных на промышленных отвалах различного типа. 

Ключевые слова: фауна, наземные позвоночные, промышленные отвалы, 

Донбасс, биоразнообразие. 
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The dissertation is the first comprehensive study of terrestrial vertebrate’s fauna on 

the post-mining dumps of the South-Eastern part of Ukraine. The species composition and 

relative population density of the four animal classes was determined. The features of the 

structure of terrestrial vertebrates complexes in different types of the post-mining dumps 

are shown; comparative analysis of their species and taxonomic richness and diversity was 

carried out. The fauna of dumps of post-coalmining dumps and post-quarrying sites show 

relatively high similarity according to the Jaccard index (Cj = 0.73) and the Sørensen–Dice 

coefficient (Cs = 0.84). The contrast between the two samples is insignificant (βс = 11.5). 

In a time aspect, the lowest contrast was discovered between the fauna of young and 
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middle-aged spoil tips (βс = 10.5), while the highest contrast can be observed between old 

and young spoil tips (βс = 21.5). 

Some patterns of the formation of terrestrial vertebrates’ communities on the 

investigated objects are revealed and some relationships were considered between 

environmental heterogeneity and species richness from the point of view of GIS-derived 

variables. We have found a positive relationship the topographic wetness index and bird 

species richness; a negative relationship the brightness temperature (minimum) and 

bird/mammal species richness.  The results of researching have made it possible to 

develop practical recommendations to preserve the species diversity of terrestrial 

vertebrates on industrial dumps of different types. 

Key words: fauna, terrestrial vertebrates, industrial dumps, Donbas, biodiversity. 
 


