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Розділ 4. ЗООЛОГІЯ 

Биковська Юлія 

ЖИВЛЕННЯ ПТАШЕНЯТ СИНИЦІ ВЕЛИКОЇ (PARUS MAJOR L.) В НПП 

«ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ» 

Наукові керівники – к. б. н., доцент  А.Б. Чаплигіна,  

аспірант Д.І. Бондарець-Юзик  

Комахоїдні птахи виконують регулююче значення під час спалахів чисельності 

безхребетних. Апріорний факт, що ділянки лісових ценозів густо населені птахами, менше 

пошкоджуються членистоногими. Птахи віддають перевагу, як правило, найбільш 

багаточисельним і доступним видам жертв. 

Мета нашої роботи полягала у досліджені живлення пташенят синиці великої  

(Раrus major) в дібровах НПП «Гомільшанські ліси» Зміївського району Харківської 

області. 

Дослідження проводились у весняно-літній період 2015 року на території НПП 

«Гомільшанські ліси» Зміївського району Харківської області. 

При спостережені за 4 гніздами синиці великої, в яких знаходилося 42 пташенят. 

Для отримання проб пташиного корму використовували метод накладання шийних 

лігатур (Мальчевский, Кадочников, 1953), таким чином зібрано 55 проб безхребетних.  

У кормовому раціоні Parus major виявлено 25 таксонів, що об’єднані у 5 класів. 

Переважали представники класу комахи (Insecta) – 63,9 %. Значно менше представлені 

класи павукоподібні (Arachnida) – 32,5 %, вищі ракоподібні (Malacostraca) – 1,2 %, 

ківсяки (Julida) – 1,2% та молюски (Mollsca) – 1,2 %.  

Встановлено, що серед класу комахи переважають представники ряду лускокрилі 

(Lepidoptera) – 67,9%, на другому місці перетинчастокрилі  (Hymenoptera) -13,2 %. 

Набагато менше представників рядів: двокрилі (Diptera) – 7,6 %, клопи (Heteroptera) – 3,7 

%, сітчастокрилі (Neuroptera), тараканоподібні (Dictyoptera), верблюдки (Raphidioptera), 

волохокрильці (Trichoptera) – по 1,9 %. Представники класу комахи, були наявні у 

кормових пробах на різних стадіях розвитку – починаючи від личинок, закінчуючи 

стадією імаго. Виявлено, що найбільша кількість комах, яка знаходиться у стадії імаго. 

З’ясовано, що серед представників ряду лускокрилі класу комахи переважає родина 

Noctuidae – 50 %, майже вдвічі менше представників Lepidopteraе – 22,2 %, родини 

Geometridae - 8,2, родин Bombycidae та Lаsiocampidae – по 5,6 %. Найменше 

представників родин: Tortricidae, Nympalidae та Rhopaloceraе – по 2,8%. 

Серед трофічних груп у кормі пташенят переважають фітофаги – 47%, що свідчить 

про значну роль синиці великої у захисті лісових ценозів. На другому місці виявилися 

зоофаги – 44,6% та  значно менше сапрофагів та некрофагів – 7,2% та 1, 2%. 

 

 

Варава Олена 

 

ЯСЕНЕВИЙ ЧОРНИЙ ПИЛЬЩИК (TOMOSTETHUS NIGRITUS L.) В ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕННЯХ м. ХАРКОВА 

 

Науковий керівник – к. б. н., доцент Т.Ю. Маркіна  

 

Ясен звичайний широко використовується в лісовому господарстві та для 

озеленення скверів та парків м. Харкова Особливістю міського середовища є значне 

антропогенне навантаження на всі елементи біоти. Дерева в місті дуже часто знаходяться 


