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ТВАРИННЕ НАСЕЛЕННЯ ДЕНДРАРІЮ БОТАНІЧНОГО САДУ НЛТУ УКРАЇНИ 

Проведено оригінальні польові дослідження видового складу мезофауни підстилки і наземних хребетних тварин для 
дендрарію НЛТУ України у 2003–2019 рр. Спостереження за хребетними здійснено у всі сезони, а відбір проб – у червні та 
липні. Дослідженнями охоплена уся територія заповідного об'єкта. Кількість наземної мезофауни підстилки дендрарію зни-
зилась, зменшилося також таксономічне різноманіття. Відзначено новий вид молюсків – іспанський слизняк. Цей представ-
ник безхребетних за останні два роки став дуже численним – його виявляли по всій території, а кладки яєць у підстилці зна-
ходили навіть у жовтні. З'ясовано, що досліджена ділянка найпривабливіша для горобиних птахів з погляду гніздування, но-
чівлі та живлення. Тут відзначено 23 види птахів, з яких 56 % за типом гніздування належать до кронників, а 14 % – до дуп-
логніздників. Звірів виявлено тільки чотири види. Оптимальні умови тут для вивірки (Sciurus vulgaris), куниці кам'яної 
(Martes foina), миші хатньої (Mus musculus) та пацюка сірого (Rattus norvegicus). Хутро місцевих вивірок має різне забар-
влення – є руді особини і тварини чорного кольору. Колекція вікових дерев і декоративних чагарників зумовила формуван-
ня особливого й унікального фауністичного комплексу дендрарію. Отримані результати можна використовувати для по-
дальшого збереження унікального складу флори і фауни в урбанізованому середовищі міста Львова. 
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Вступ. Зміни в рослинному покриві, посилення або 
ж послаблення захисних і кормових властивостей фіто-
ценозів міських територій прямо чи опосередковано 
впливають на склад, динаміку популяцій і поширення 
тваринного населення (Klausnyttser, 1990; Kucheriavyi, 
1999). Міське середовище є еволюційно новим і специ-
фічним для життя тварин. Це зумовлено розчленуван-
ням цiлiсностi рослинного покриву на "острiвці" з при-
родними та штучними бiотопами, відмінним від при-
родного рослинним світом, а також – видозміненням 
кормової бази. Все це призводить до проникнення на 
урбанізовані території нових видiв, пришвидшення ви-
дового обороту, зниження стабільності складу, значної 
кількості свійських та синантропних тварин, а як наслі-
док – до зниження ймовiрностi відновлення природних 
популяцій (Tatarynov, 1991; Zahorodniuk, 2003). Одним 
з основних чинників, що визначає видову різноманіт-
ність і щільність населення лісових тварин, зокрема 
птахів, є структура насаджень та розвиток рослинності 
(Rohatnova, 2001). 

Активне дослідження тваринного населення Львова 
і його околиць розпочалося з кінця 40-х років ХХ ст. 
Зокрема К. А. Татаринов дослідив видовий склад і си-
нантропізацію наземних хребетних Львова і західного 
регіону України (Tatarynov, 1952, 1973, 1991). З кінця 
80-х років ХХ ст. зростає інтерес до вивчення герпето- 
та теріофауни Львова і подають видові списки та деякі 
закономірності поширення земноводних і плазунів в 
умовах урбанізованого ландшафту (Polushna & Shaitan, 

1991; Fedoniuk, 2004). Більшість робіт щодо пристосу-
вань фауни до урбанізованого середовища, стосуються 
орнітофауни (Luhovaia & Huzyi, 1991). Теріофауна міс-
та, кількісний і якісний склад наземних хребетних і ме-
зофауни підстилки досі вивчені слабо, відомості подано 
в поодиноких публікаціях (Tatarynov, 1973; Polushyna, 
1996; Rizun, 2003). Спеціальних досліджень тваринного 
населення дендрарію Ботанічного саду Національного 
лісотехнічного університету України (НЛТУ України) 
досі практично не проведено. Тому вивчення сучасного 
складу тваринного населення і його динаміки в часі на 
цій території є актуальним. 

Дендрарій розташований у центральній частині 
Львова, поблизу навчального корпусу № 3 по вул. О. Ко-
билянської, 1. Його було закладено у 1874 р. На невели-
кій площі (0,81 га) зосереджено велику кількість рідкіс-
них і типових видів місцевої та світової флори, але 
більшість видів у колекції дендрарію – це інтродуценти, 
завезені з Японії, Китаю, Кавказу, Близького Сходу, 
Північної Америки. З 434 колекційних примірників де-
ревно-чагарникової флори деревні види становлять 190 
прим., кущі – 234 прим., ліани – 10. Серед них 108 при-
мірників (29 таксонів) – хвойні, а 326 (151 таксон) – 
листяні (Kucheriavyi, 2009; Kendzora, 2017). 

Мета роботи – встановлення змін якісного складу 
тварин, які поширені на території дендрарію Ботанічно-
го саду НЛТУ України у період з 2003 по 2019 рр. Го-
ловні завдання: 1) проаналізувати динаміку якісного і 
кількісного складу наземної мезофауни; 2) дослідити 
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якісний склад наземних хребетних, встановити еколо-
гічні групи, до яких вони належать, а також ступінь 
адаптації до урбанізованого середовища. Об'єкт дослі-
дження – мезофауна підстилки та наземні хребетні тва-
рини. Предмет дослідження – зміни тваринного насе-
лення дендрарію за останні 16 років. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження 
проводили на території дендрарію Ботанічного саду 
НЛТУ України впродовж 2003–2019 рр. Вагому части-
ну інформації зібрано під час літніх польових практик. 

Аналіз якісного і кількісного складу тваринного на-
селення дендропарку проведено шляхом спостережень 
за тваринами, слідами їх життєдіяльності (екскременти, 
пір'я), голосовою активністю птахів. Дослідження без-
хребетних наземної мезофауни проводили відбором 
проб підстилки на майданчиках розміром 25×25 см і ви-
бору із них всіх безхребетних у лабораторних умовах. 
Підстилка дендрарію має потужність 1–2 см; одношаро-
ва; складена з листя й опаду видів дерев, які ростуть у 
місці її накопичення; пухка; слабозчеплена; слабо 
з'єднана з ґрунтом; вкриття ґрунту осередкове (50–
70 %). Зібраних тварин фіксували у 70 %-му розчині 
спирту. Належність видів до конкретної трофічної або 
топічної групи визначено за літературними джерелами. 

Результати дослідження. Тип підстилки, зокрема 
такі її характеристики, як склад, товщина, зчепленість 
та ін. відіграє визначальну роль у формуванні якісного і 
кількісного складу безхребетних, а також доступності 
їх як кормових об'єктів для птахів. На території дендра-
рію поширена підстилка типу муль, яку вважають 
найдоступнішою з погляду добування корму комахоїд-
ними птахами. 

Таблиця. Якісний склад наземної мезофауни підстилки 

дендрарію (прим./м
2
) 
Рік Таксон 

2003 2016 
Lumbricomorpha 18,7 1,0 

Opilionida 8,0 - 
Araneae 16,0 1,5 
Isopoda 5,3 - 

Lithobiomorpha 5,3 4,0 
Julidae 13,3 - 

Polydesmidae - 1,0 
Hemiptera 13,3 4,5 
Mecoptera 2,7 - 

indet. Coleoptera 8,0 0,5 
Carabidae 5,3 - 

Staphylinidae 21,3 1,0 
Pythidae 2,7 - 

Coccinellidae 2,7 - 
Curculionidae 5,3 0,5 
Hymenoptera 2,7 - 
Formicidae 50,7 30,5 

Diptera  5,3 - 
Mollusca 40,0 2,0 
Всього  226,7 46,5 

Порівняння якісного і кількісного складу наземної 
мезофауни у 2003 і 2016 рр. (таблиця) свідчить, що з 
2003 по 2016 рр. кількість наземної мезофауни підстил-
ки зменшилася з 226,7 до 46,5 прим./м2, кількість таксо-
нів безхребетних тварин також зменшилася – від 18 до 
10. У 2003 р. за чисельністю переважали мурашки (For-
micidae) – 50,7 прим./м2 і молюски (Mollusca) – 
40,0 прим./м2, дещо меншою була чисельність жуків-
стафілінід (Staphylinidae) – 21,3 прим./м2 і дощових чер-
вів (Lumbricomorpha) – 18,7 прим./м2. У 2016 р. налічу-
валось 30,5 прим./м2 мурашок і 4,5 прим./м2 напівтвер-

докрилих (Hemiptera). Це пов'язано з порушенням під-
стилки у процесі утримання заповідного садово-парко-
вого об'єкта, зокрема із скошуванням і утилізацією тра-
ви, а також впливом кліматичних (температура, кіль-
кість опадів) і антропогенних (забруднення території 
викидами автомобільного транспорту) чинників. 

У 2017 р. на території дендрарію вперше зареєстро-
вано небезпечний інвазійний вид черевоногого молюс-
ка – слизняк іспанський (Arion lusitanicus). Влітку та во-
сени 2018 р. реєстрували сотні дорослих і молодих осо-
бин цього виду, а в жовтні 2018 р. – свіжі кладки яєць. 
Висока плодючість молюска і швидкі темпи розмно-
ження призведуть в подальшому до небажаних еколо-
гічних наслідків. Їх відчують як місцеві види тварин, 
так і рослини заповідного об'єкту. 

Земноводних і плазунів на території дендрарію не 
виявлено, що пов'язано із значною ізольованістю цього 
біотопу, антропогенним пресом, а також відсутністю 
водойм, придатних для розмноження і проживання пер-
ших. Окрім цього, плазуни є найчутливішою групою 
тварин до процесу урбанізації природного середовища. 

Птахи, як наймобільніша частина населення назем-
них хребетних міських насаджень, здатні за короткий 
час заселяти усі придатні для життя біотопи. Окрім 
цього, птахи є групою тварин, яка найбільше пов'язана 
із зеленими насадженнями. Для дендрарію, які і для ін-
ших парків центральної частини міста Львова, поряд з 
невисокою видовою насиченістю, характерна висока 
чисельність окремих видів. 

У 2003 р. на території дендрарію обліковано 10 ви-
дів гніздової орнітофауни, серед них: горлиця садова 
(Streptopelia decaocto), дятел звичайний (Dendrocopos 
major), сойка (Garrulus glandarius), кропив'янка чорно-
голова (Sylvia atricapilla), горихвістка звичайна (Phoeni-
curus phoenicurus), дрізд чорний (Turdus merula), сини-
ця блакитна (Parus caeruleus), повзик (Sitta europaea), 
горобець хатній (Passer domesticus). За типом гнізду-
вання переважали дуплогніздники (40 %) і кронники 
(40 %), по 10 % – птахи приземно-чагарникового типу і 
синантропи. Трофічна спеціалізація розподілялась так: 
комахоїдні (70 %), рослиноїдні (20 %) і всеїдні (10 %). 
За сезонною ритмікою переважали осілі види (50 %), 
перелітних – 30 %, а кочових – 20 %. Згідно з класифі-
кацією наземних хребетних за ступенем адаптації до 
приміських і міських насаджень Львова (Різун, 2001), 
на 2003 р. серед птахів переважали мезогемерофіли 
(50 %), частка гемерофілів і еугемерофілів становила 
відповідно 30 і 20 %. 

Упродовж 2017–2019 рр. зареєстровано таких пред-
ставників гніздової і зимової орнітофауни: припутень 
(Columba palumbus), голуб сизий (Columba livia), горли-
ця садова, дятел звичайний, дятел середній (D. medius), 
сойка, сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula), грак 
(C. frugilegus), омелюх (Bombycilla garrulus), кропив'ян-
ка чорноголова, вільшанка (Erithacus rubecula), чико-
тень (Turdus pilaris), дрізд чорний, дрізд-омелюх (T.vis-
civorus), дрізд співочий (T. philomelos), синиця блакит-
на, синиця велика (P. major), гаїчка-пухляк (P. monta-
nus), повзик, зяблик (Fringilla coelebs), костогриз (Coc-
cothraustes coccothraustes), яструб малий (Accipiter ni-
sus). Видова різноманітність виявлених птахів з 2003 по 
2019 рр. збільшилася від 10 до 23 видів. Така висока 
різноманітність, порівняно з попереднім періодом, 
пов'язана з обліком у 2017–2019 рр. не тільки гніздових, 
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але й зимуючих видів, а також привабливістю видового 
складу чагарникових порід дендрарію для харчування 
птахів у зимовий період, їх підгодівлею. У 2017–
2019 рр. не виявлено горобця хатнього та горихвістку 
звичайну, які були обліковані в попередній період. За 
типом гніздування переважають кронники (56 %), дуп-
логніздників 22 %, птахів приземно-чагарникового яру-
су – 14 %, а наземногніздних і синантропних видів – по 
4 %. Порівняно з 2003 р. збільшилася частка кронників 
і зменшилася – дуплогніздників, що пов'язано із вилу-
ченням дуплистих дерев на території дендрарію. За тро-
фічною спеціалізацію переважають комахоїдні птахи 
(61 %), рослиноїдних і всеїдних – по 17 %, а 4 % припа-
дає на хижих птахів. Насіння хвойних порід дерев при-
ваблює дятлів із паркових насаджень Львова, які розта-
шовані недалеко від дендрарію (Стрийський парк, ПК т 
В ім. Б. Хмельницького, парк Цитадель, Ботанічний сад 
ЛНУ ім. І. Франка). 

Фоновими видами птахів для території дендрарію 
варто вважати голуба сизого, сойку, сороку, дрозда чор-
ного, чикотня, костогриза, припутня, горлицю садову, 
грака, галку, синицю блакитну і велику, повзика. Гнізда 
птахів приземно-чагарникового ярусу виявлено в ос-
новному на кущах сніжноягідника. У 2017–2019 рр. у 
складі населення птахів переважають мезогемерофіли 
(48 %), частка гемерофілів і еугемерофілів становить 
відповідно 22 і 17 %, найнижчою є частка олігогемеро-
філів – 13 %. На території дендрарію переважають види 
птахів, усі стадії життєвого циклу яких можуть прохо-
дити в біотопах зі сильним і помірним антропогенним 
впливом, але максимальної чисельності популяції виду 
досягають у біотопах, де антропогенний вплив міні-
мальний або відсутній. 

Для птахів надзвичайно важливу роль відіграють де-
рева заввишки понад 20 м. У їх кронах зростають десят-
ки кущів омели, що приваблюють рослиноїдних птахів. 
Скупчення дрібних горобиних птахів регулярно відзна-
чали також у кронах тису ягідного. Рештки плодів тису 
ягідного виявлено і в екскрементах куниці кам'яної. 
Птахи в дендрарії, незважаючи на достатню кормову 
базу, є найвразливішою групою, оскільки зазнають пря-
мого антропогенного впливу, зокрема чиннику турбу-
вання і винищення свійськими котами. 

У 2003 р. на території дендрарію було обліковано 
три види ссавців, які належали до ряду Мишоподібні 
(Muriformes): вивірка звичайна, миша хатня і пацюк 
мандрівний (сірий). Вивірка мешкає на обстеженій те-
риторії багато десятиліть поспіль, має тут надійні ук-
риття і чудову кормову базу. Виявлено особини, забар-
влені у рудий і чорний кольори. Миша хатня і пацюк сі-
рий є типовими еугемерофілами, тобто видами, усі ста-
дії життєвого циклу яких проходять у біотопах з макси-
мальним антропогенним впливом (Різун, 2001). Вивірка 
звичайна належить до мезогемерофілів. За період спос-
тережень ситуація зі складом населення ссавців майже 
не змінилася, до наведених вище видів додався пред-
ставник родини мустелових (Mustelidae) – куниця 
кам'яна. Вказані види знаходять на території дендрарію 
необхідні умови для сховищ, харчування і розмножен-
ня, окрім цього, відбуваються постійні міграції миші 
хатньої, пацюка мандрівного і куниці кам'яної між нав-
чальними корпусами, господарськими спорудами ден-
драрію і прилеглими житловими будинками. Ссавці на 
території дендрарію є найменш вразливою групою тва-

рин, за винятком вивірки звичайної, яку переслідують 
свійські коти. 

Висновки: 
1. З 2003 по 2016 рр. кількість наземної мезофауни під-

стилки дендрарію зменшилася від 226,7 до 
46,5 прим./м2; подібну ситуацію спостережено і щодо 
таксономічного різноманіття (зменшення від 18 до 10); 
переважаючим таксоном є родина Formicidae. У 
2017 р. вперше для території дендрарію зареєстровано 
небезпечний інвазійний вид – слизняк іспанський. 

2. Земноводних і плазунів на території дендрарію не вияв-
лено, що пов'язано із значною ізольованістю цього бі-
отопу, антропогенним пресом, а також відсутністю 
місць, придатних для розмноження. 

3. Видова різноманітність населення птахів з 2003 по 
2019 рр. збільшилася від 10 до 23 видів за рахунок об-
ліку не тільки гніздових, але й зимуючих видів. За заз-
начений період збільшилася частка кронників, зменши-
лася – дуплогніздників. На території дендрарію перева-
жають види птахів, усі стадії життєвого циклу яких мо-
жуть проходити в біотопах зі сильним і помірним ан-
тропогенним впливом. 

4. Населення ссавців з 2003 по 2019 рр. збільшилося від 
трьох до чотирьох видів, серед них переважають еуге-
мерофіли. Порівняно з птахами, ссавці дендрарію є 
менш вразливою групою, оскільки активно мігрують у 
пошуках корму і сховищ. 
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ANIMAL POPULATION OF THE ARBORETUM OF THE BOTANICAL GARDEN OF UKRAINIAN 
NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY 

An important task for zoologists, ecologists, foresters, other scientists is the study of the systematic diversity of animals in the 
territory of protected objects. The authors of the publication have provided new and extremely valuable data about birds, animals, 
and some invertebrates, which are found on the territory of the arboretum. The species variety of animals is constantly undergoing 
changes caused by anthropogenic activity. During the studies, we noticed an increase of both the amount of ground-based 
mesophauna of arboretum and taxonomic diversity. In particular, a new dangerous species of mollusks – the Spanish snail (Arion 
lusitanicus) – has appeared at the object where the research was conducted. For the first time, researchers registered it there in 2017. 
Now this mollusk is massive and numerous throughout the territory. During the breeding season and nesting, migrations and 
wintering, most of the passerines were observed. The arboretum was not attractive concerning the animals. Only typical for inhabited 
locality and the most numerical rodents, such as house mouse (Mus musculus) and the brown rat (Rattus norvegicus) live there. 
Squirrels (Sciurus vulgaris) find conditions for feeding, reproduction and permanent residence to be favourable there. The 
researchers identified animals with red and black furs. Beech marten (Martes foina) was registered in 2017, and in October 
2018 presence of beech marten was confirmed with excrements. The arboretum faunistic complex is unique and not well studied. The 
authors conducted personal observations in different seasons for a long period of time. We have found that birds are best represented 
here – more than 20 species and only five species of mammals were registered. Trees with a height of over 20 meters are important 
for birds. They are attractive because valuable and nutritious seeds and fruits. Walnut, magnolia, beech, oak, and pine are especially 
important. Bird cherry, dogwood and other plant species are also valuable for food. Mistletoe, a parasitic plant, and common yews 
(Taxus baccata) attract herbivorous birds with their fruits. Martens eat the fruits of the common yew (Taxus baccata). The results of 
the research should be the basis for the implementation of specific environmental measures for the most vulnerable local animal 
species. 

Keywords: birds; mammals; terrestrial mesofauna; anthropogenic influence. 




