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Часова динамiка угруповань безхребетних в техноземах
Нiкопольського марганцеворудного басейну
Рацiональна сiльськогосподарська рекультивацiя передбачає створення на мiсцi вiдпрацьованих кар’єрiв штучного ґрунтового покриву з
оптимальними параметрами фiзичних властивостей i режиму живлення [1]. Головним критерiєм якостi виконаних рекультивацiйних робiт
є вiдновлення ґрунтово-екологiчних функцiй у знову створених ландшафтах [2, 3].
Часова та просторова динамiка чисельностi популяцiї та рiзноманiття угруповання можуть бути поясненi на основi теорiї нiшi [4].
Характер вiдгуку видiв у градiєнту часу може бути описаний шiстьома моделями з сiмох HOFJO-моделей (рис. 1). Не встановлено вiдповiдностi вiдгуку видiв тiльки моделi I, що вказує на значну структурованiсть динамiки чисельностi видiв безхребетних у часi. Це вказує на
наявнiсть двох нерiвних пiкiв активностi у переважнiй бiльшостi видiв.
Такий результат робить неможливим видiлення фенологiчно однорiдних
груп видiв безхребетних за результатами розподiлу оптимальних термiнiв за оцiнкою за методом середнього зваженого.
Бiмодальнiсть може бути результатом впливу бiотичних (конкурентних) взаємодiй мiж видами. Також вона може виникати внаслiдок бiологiчної неоднорiдностi популяцiї — вона може бути представлена рiзними стадiями розвитку. Також бiомодальнiсть може бути результатом
мiграцiйних процесiв. Наступним за значимiстю типом вiдгуку є такий, який описується моделлю III. Для цього типу характерне значне
за тривалiстю у часi плато рiвного преферендуму, який обмежується
рiзким зниженням чисельностi. Найчастiше таке зниження вiдбувається наприкiнцi лiта, але бувають випадки, коли вiдбувається поява
активностi виду навеснi, яка потiм залишається на порiвняно постiйному рiвнi протягом усього вегетацiйного перiоду, який залишився.
Такий тип часової динамiки вказує на загалом досить сприятливi
умови iснування багатьох видiв в умовах техноземiв. Не можна також
виключати явища емiграцiї-iммiграцiї у формуваннi такого типу часової
динамiки. Можна припустити, що стiйке плато чисельностi досягається
за рахунок емiграцiї в моментi тенденцiї до збiльшення чисельностi та
навпаки, локальне зменшення чисельностi компенсується iммiграцiйними процесами. Загалом, такий тип часової динамiки може вказувати на
наявнiсть складних та сформованих процесiв регулювання чисельностi
безхребетних на порiвняно молодих екологiчних утвореннях, якими є
техноземи.
Динамiка у часi протягом вегетацiйного сезону чисельностi найбiльшої кiлькостi видiв безхребетних дiлянки рекультивацiї описується бi-
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Рис. 1. Рiзноманiтнi моделi вiдгуку чисельностi видiв у градiєнтi часу. Ось
абсцис — порядок дiб з початку року; ось ординат — кiлькiсть iндивiдуумiв.
HOFJO-моделi: a — модель II (Agroecacuprea), b — модель III (Agriotesgurgistanus), c — модель IV (Dorcadiontauricum), d — модель V (Licinuscassideus),
e — модель VI (Mylabrispolymorpha), f — модель VII (Onthophagusovatus)

модальною асиметричною моделлю (модель VII з перелiку HOFJO). Бiмодальнiсть пiдкреслює важливiсть впливу бiотичних (конкурентних)
взаємодiй мiж видами. Бiмодальнiсть може бути наслiдком бiологiчної
неоднорiдностi популяцiї та результатом мiграцiйних процесiв. Встановленi типи часової динамiки безхребетних вказують на наявнiсть складних та сформованих процесiв регулювання чисельностi тварин на порiвняно молодих екологiчних утвореннях, якими є техноземи. На часова
динамiка видiв безхребетних структурована у просторi та характеризуються наявнiсть регулярних часових патернiв, на основi яких встановленi наступнi фенологiчнi групи тварин: веснянi, лiтнi, лiтньо-осiннi та
осiннi.
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