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Інвентаризація фауни та вивчення просторового розподілу видів є обов’язковим
етапом розробки ефективного менеджменту природоохоронних територій. За
результатами досліджень у НПП «Джарилгацький» у липні-серпні 2019 року,
інвентаризаційні списки фауни парку було доповнено 27 видами павуків, зібраних на
поверхні ґрунту. Наразі у фауні парку відомо 47 видів павуків із 10 родин. За кількістю
видів домінуючою родиною є Lycosidae (19%). Один вид, Attulus ammophilus (Thorell, 1875),
вказується вперше для Херсонської області. Окрім того, було проведено вивчення
розподілення видів павуків ґрунтового ярусу за біотопами (Д1.8 - Антропогенні
широколистяні ліси, умовно «дерева»; П1.5 – Чагарникові угруповання приморських дюн,
умовно «чагарники»; Т6.3.1 – Вологі еугалофітні трав’яні біотопи на надмірно засолених
субстратах, умовно «солончаки»; Т6.1 – Засолені степи, умовно «степ»; Т6.3.2 – Вологі
еугалофітні трав’яні біотопи на помірно засолених субстратах, умовно «болото»).
Видове багатство павуків у різних біотопах суттєво відрізнялося: болота – 18 видів,
солончаки – 14, степ – 5, дерева – 4, чагарники – 2. Чисельність павуків також була
вищою на болотах і солончаках. На острові вона становила 12,5-12,7 екз./100 пастко-діб
на солончаку та болоті, i 3,6-5,4 екземпляри в степу та чагарниках. На материковій
частині парку болото вирізнялося особливо високою чисельність павуків – 170 екз./100
пастко-діб. Індекси альфа-різноманіття павуків НПП «Джарилгацький» мали найбільші
значення на болотах, а найменші – у штучних насадженнях. Низький рівень видового
різноманіття павуків у деревних насадженнях та чагарниках, може бути пов’язаний із
тим, що ці біотопи не є природними на досліджуваній території. Високе бетарізноманіття павуків (індекс Уіттекера = 3,91) вказує на значну відмінність їхніх
угруповань у п’ятьох обстежених біотопах. Крім того, розподіл та домінування видів у
різних біотопах НПП «Джарилгацький» відрізняються від таких у Чорноморському
біосферному заповіднику. Це свідчить про локальні особливості формування угруповань
наземних безхребетних та доцільність охорони території парку для підтримки
регіонального біорізноманіття.
Ключові слова: павуки, заповідні території, біорізноманіття, Херсонська область.
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NEW DATA ON THE SPIDER (ARANEAE) SPECIES COMPOSITION
AND HABITAT DISTRIBUTION OF THE NATIONAL NATURE PARK
«DZHARYLHATSKYI»
Fauna inventory and investigation of the species spatial distribution is a mandatory step in
developing effective management of protected areas. In July and August 2019, we studied
ground-dwelling spiders of the National Park «Dzharylhatskyi» located in the south of the

44

Kherson Region. As a result, the inventory lists of the park's fauna were supplemented by 27
spider species. One species, Attulus ammophilus (Thorell, 1875), is recorded from the Kherson
Region for the first time. Currently, 47 spider species in 19 families are known from the park’s
territory. The family Lycosidae is the most species-rich (19% of the fauna). We also studied
spider habitat distribution in five main biotopes of the Park; their classification is adopted from
the Catalogue of habitats of Ukraine: Д1.8 – Anthropogenic broad-leaved forest, (further
«trees»); П1.5 – Coastal dune shrubs (shrubs); T6.3.1 – Wet eugalophyte grasslands on
excessively saline substrata (salt marshe); T6.1 – Brackish steppes (steppу); T6.3.2 – Wet
euhalophyte grasslands on moderately saline substrata (swamps). Spider species composition in
various habitats ranged as follows: swamps – 18 species, salt marshes – 14 species, steppe – 5
species, threes – 4 species, and shrubs – 2 species. Spider individual abundance was also higher
in the salt marshes and swamps. In the Dzharylhach island, their activity density was 12.5-12.7
ind./100 trap-days, while in the steppe and shrubs it equalled 5.4 and 3.6 ind./100 trap-days,
respectively. In the mainland part of the Park, the swamp was distinguished by an extremely
high spider abundance – 170 ind./100 trap-days. Spider alpha-diversity in the Dzharylhatskyi
Park was the highest in the swamps and the lowest in the shrubs. The low spider diversity in the
shrubs and man-planted forests is probably associated with a biotope atypical of the study area.
The high beta diversity (Whittaker index = 3.91) indicates a significant difference between
spider assemblages in the five studied habitats. Moreover, spider spatial distribution and
dominance structure in the Dzharylhatskyi Park differ from those in the Black Sea Biosphere
Reserve. This indicates local peculiarities of the ground-dwelling arthropod assemblages and
feasibility of the park protecting to support regional biodiversity.
Key words: spiders, protected areas, biodiversity, Kherson Region.
ВСТУП
Вивчення регіональної фауни та екологічних особливостей видів займає важливе
місце серед першочергових напрямів зоологічних досліджень. Національний природний
парк (далі НПП) «Джарилгацький» створений у 2009 році на території Скадовського
району Херсонської області [1]. Займаючи площу близько 10 тис. га, він включає острів
Джарилгач, що розташований у Каркінітській затоці Чорного моря, а також частину
Джарилгацької затоки та ділянки материка в околицях м. Скадовськ, сел. Красне,
Новоросійське та смт. Лазурне. За своїм походженням острів є наносною піщаночерепашковою косою четвертинного періоду [2] і, зважаючи на достатньо великі розміри
(близько 6200 га), є найбільшим акумулятивним утворенням у межах Чорного моря [3],
що робить його територію цікавою для різноманітних досліджень.
Незважаючи на відчутний вплив людської діяльності, зокрема рекреації,
різноманіття безхребетних НПП у цілому та зокрема острова Джарилгач, залишається
досить високим і привертає увагу дослідників [2 – 8].
Павуки (Araneae) – облігатні хижаки, що полюють на велику кількість видів комах,
тому входять до більшості наземних ланцюгів живлення і мають значення в якості
регуляторів чисельності деяких шкідливих видів [9]. Крім того, вони є дуже чутливими до
змін умов існування, тому широко використовуються в якості біоіндикаторів [10].
До наших досліджень, усього чотири види павуків були відомі з території сучасного
НПП «Джарилгач» Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) [11], Hypsosinga pygmaea
(Sundevall, 1831), Attulus distinguendus (Simon, 1868) та Yllenus horvathii (Chyzer, 1891)
[12]. У 2018 році нами було розпочато більш детальне вивчення аранеофауни [5, 6], що
дозволило розширити список до 18 видів павуків. Отримані результати вказали на
необхідність комплексних досліджень. Метою цієї роботи було вивчення біотопічного
розповсюдження герпетобіонтних павуків у межах НПП «Джарилгацький».
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Збір матеріалу був проведений ґрунтовими пастками у липні‒серпні на острівній
(о. Джарилгач) і материковій (околиці м. Скадовськ: урочище Цукури та Мар’їн гай)
частинах НПП «Джарилгацький». Пастками слугували пластикові стаканчики 6,5 см
діаметром на ¾ наповнені 4% формаліном. У біотопах, що досліджувались, були
розміщені лінії із 9 пасток поділені на 3 підпроби, проміжок між останніми сягав 10 м.
Кожна підпроба складалась з 3 пасток, виставлених через 3 м. Означений спосіб
розміщення забезпечує повторність для статистичного аналізу, а три ґрунтові пастки
зменшують випадковість попадання/не попадання тварин у пастку [13].
Павуків фіксували в 70% розчині етилового спирту. Матеріал визначався за
допомогою бінокуляра МБС-2, використовували такі визначники: Определитель пауков
европейской части СССР» (Тыщенко, 1971) [14], «Пауки (Arachnida, Aranei) Сибири и
Дальнего Востока России» (Марусик Ю.М., Ковблюк Н.М., 2011) [15], «The spiders of
Great Britain and Ireland» (Roberts M.J., 1993) [16] та онлайн-визначник (Spiders of Europe
…, 2019) [17]. Визначення альфа- та бета-різноманіття проводили з використанням
загальноприйнятих індексів ‒ Шенона, Сімпсона, Менхініка та індексу Уіттекера [18], які
були розраховані в програмі PAST [19].
У цілому в НПП «Джарилгацький» можна виділити такі рослинні угруповання:
псамофітні, псомофітно-степові, лучні, болотні, солонцеві та солончакові, рудеральні,
водні, а також штучні насадження дерев та чагарників [8]. Ми використовуємо
класифікацію, надану в Національному каталозі біотопів України [20], що поєднує
класифікації за EUNIS, додатком І Оселищної Директиви, резолюцією 4 Бернської
конвенції та UkrBiotop. Відтак, дослідження фауни павуків проводили в п’яти біотопах:
Д1.8 – Антропогенні широколистяні ліси (материк: 46°07′11″ N, 32°52′27″ E),
представлені спонтанними, подекуди насадженими людьми, лісами широколистяних видів
дерев та чагарників [20]. Умовна назва «дерева».
П1.5 – Чагарникові угруповання приморських дюн (острів: 46°01′02″ N, 32°56′00″ E)
являють собою зарості чагарників різної висоти [20], серед яких часто можна зустріти
маслинку вузьколисту (Elaeagnus angustifolia L., 1753), яку висаджували разом з робінією
звичайною (Robinia pseudoacacia L., 1753) та в’язом низьким (Ulmus pumila L., 1753) для
заліснення острова [4]. Умовна назва «чагарники».
Т6.1 – Засолені степи (острів: 46°02′00″ N, 32°56′25″ E; материк: 46°07′14″ N,
32°52′23″ E), що представлені злаковими та різнотравно-злаковими ксерофітними
угрупованнями рослинності [20]; формуються на слабкорівнинному рельєфі і
характеризуються внутрішньоострівними депресіями, із весняним застоєм води [7].
Умовна назва «степ».
Т6.3.1 – Вологі еугалофітні трав’яні біотопи на надмірно засолених субстратах
(острів: 46°02′06″ N, 32°56′19″ E; материк: 46°07′15″ N, 32°51′09″ E) [20] з домінуванням
солонця солончакового (Salicornia perennans Willd., 1797), що росте на мулових відкладах
внутрішніх солоних озер з періодичним затопленням [7]. Умовна назва «солончаки».
Т6.3.2 – Вологі еугалофітні трав’яні біотопи на помірно засолених субстратах
(острів: 46°02′10″ N, 32°56′09″ E; материк: 46°07′15″ N, 32°52′07″ E) [20], розміщюються
на піщано-мулистих ґрунтах берегової зони внутрішніх озер, з нетривалим нагінним
та/або сезонним підтопленням і помірним засоленням; домінує ситник морський (Juncus
maritimus Lam., 1798), а на материковій ділянці району досліджень додається очерет
звичайний (Phragmites australis (Cav. Trin. ex Steud., 1841)) [7]. Умовна назва «болото».
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За результатами польових досліджень 2019 року на території НПП «Джарилгацький»
ґрунтовими пастками було зібрано 27 видів павуків з 8 родин (таблиця 1). Ще один вид,
Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) був знайдений у травостої. Таким чином, з
урахуванням попередніх досліджень, аранеофауна парку налічує 48 видів з 10 родин.
Один вид – Attulus ammophilus (Thorell, 1875), уперше знайдений у Херсонській області.
Таблиця 1
Розподілення видів за біотопами у НПП «Джарилгацький», липень-серпень 2019 р.
Біотопи
Т6.3.1

Родини, види павуків

Д1.8
П1.5
Т6.1
Т6.3.2
Araneidae
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
+
Gnaphosidae
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866)
+
+
+
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)
+
Gnaphosa cumensis Ponomarev, 1981
+
+
G. leporina (L. Koch, 1866)
+
G. ukrainica Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992
+
Micaria rossica Thorell, 1875
+
Trachyzelotes cumensis (Ponomarev, 1979)
+
Zelotes mundus (Kulczyński, 1897)
+
Linyphiidae
Oedothorax retusus (Westring, 1851)
+
+
Lycosidae
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)
+
+
+
Geolycosa vultuosa (C. L. Koch, 1838)
+
+
+
Halocosa cereipes (L. Koch, 1878)
+
+
Hogna radiata (Latreille, 1817)
+
+
+
+
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)
+
Pardosa luctinosa Simon, 1876
+
P. pontica (Thorell, 1875)
+
+
P. vittata (Keyserling, 1863)
+
Pirata piraticus (Clerck, 1757)
+
Piratula latitans (Blackwall, 1841)
+
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
+
+
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)
+
+
Philodromidae
Thanatus atratus Simon, 1875
+
Salticidae
Attulus ammophilus (Thorell, 1875)
+
A. inexpectus (Logunov & Kronestedt, 1997)
+
+
Tetragnathidae
Pachygnatha clerckoides Wunderlich, 1985
+
Thomisidae
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)
+
Усього видів 27
4
2
14
5
18
Примітки: біотоп Д1.8 - умовно «дерева»; П1.5 – «чагарники»; Т6.3.1 – «солончаки»; Т6.1 –
«степ»; Т6.3.2 – «болото».
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Найбагатшими у видовому відношенні виявилися угруповання павуків солончаків і
боліт, тобто найбільш вологих біотопів. Степові та деревно-чагарникові біотопи, навпаки,
були вкрай бідними (табл. 1). Загальне невелике видове багатство павуків пояснюється
терміном збирання. Герпетобіонтні павуки, перш за все, самці, найбільш активні в період
розмноження. На півдні України це кінець квітня–початок червня [власні дані]. Проте,
збори наприкінці літа дають змогу уточнити терміни активності різних видів павуків та
виявити таких, що розмножуються у цей період. За нашими спостереженнями, із зібраних
павуків до пізньолітньої феногрупи відноситься лише P. vittata.
Жоден вид не траплявся повсюдно на території парку. У чотирьох біотопах, за
виключенням боліт, був знайдений Hogna radiatа, а у трьох біотопах – Civizelotes
caucasius, Arctosa leopаrdus і Geolycosa vultuosa. Цікавим є розповсюдження галофільних
видів. Halocosa cereipes та P. vittata заселяли як солончаки, так і помірно засолені болота,
P. luctinosa – тільки болота, а Gnaphosa ukrainica ‒ тільки солончаки. У Чорноморському
біосферного заповіднику, що розташований на півдні Херсонської області і включає
подібні біотопи, P. luctinosa була численною саме на солончаках, а H. cereipes та P. vittata
уникали боліт [21]. Крім того, P. pontica був широко розповсюдженим у відкритих
біотопах заповідника, а на Потіївській ділянці цей вид можна назвати політопним. У
наших зборах у парку P. pontica заселяв тільки болота та солончаки.
Екологічне різноманіття павуків у біотопах острівної та материкової частин парку
оцінювалося окремо. На острові найчисленнішими були угруповання павуків солончаку і
болота (табл. 2), але на солончаку видове різноманіття павуків (індекс Шеннона) було
нижчим. У цілому на болоті угруповання павуків було найбагатшим, а в чагарниках –
найбіднішим.
Таблиця 2
Альфа-різноманіття герпетобіонтних видів павуків у різних біотопах
острова Джарилгач
Т6.3.1
Т6.1
Т6.3.2
П1.5
Індекси
(солончаки)
(степ)
(болото)
(чагарники)
Динамічна щільність
12,50
5,36
12,70
3,57
(екз/100 пастко-діб)
Індекс Шенона
1,23
0,65
1,6
0,64
Індекс Сімпсона
0,56
0,44
0,73
0,44
Індекс Менхініка
1,60
0,82
1,75
1,16
На материковій частині чисельність павуків значно перевищувала таку в біотопах
такого ж типу на Джарилгачі, особливо на болоті (табл. 3). Тут теж більш вологий біотоп
виявився більш привабливим для павуків. Їхнє угруповання вирізнялося найвищими
показниками екологічного різноманіття. Видовий склад домінантів показує суттєву
відмінність угруповань боліт: Arctosa leopardus (39% зібраних павуків у біотопі) та P.
luctinosa (22%) домінували на материку, а Gnaphosa cumensis (29%) ‒ на острові. На
солончаках, навпаки, G. cumensis був спільним домінантом, хоча й із різним ступенем
домінування (64% на острові та 37% на материку).
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Таблиця 3
Альфа-різноманіття герпетобіонтних видів павуків у різних біотопах
материкової частини НПП «Джарилгацький»
Т6.3.1
Т6.3.2
Д1.8
Індекси
(солончаки)
(болото)
(дерева)
Динамічна щільність
24,69
179,80
7,07
Індекс Шенона
1,51
1,72
1,15
Індекс Сімпсона
0,66
0,75
0,61
Індекс Менхініка
1,79
1,05
1,51
Бета-різноманіття павуків НПП «Джарилгацький» обумовлюється високою
неоднорідністю зазначених біотопів (індекс Уіттекера = 3,91). На материковій частині
парку значення цього індексу є меншим, ніж на острівній (1,42 та 2,84, відповідно), що
може бути пов’язано з меншою різноманітністю обстежених біотопів.
ВИСНОВКИ
Фауна павуків НПП «Джарилгацький» представлена 47 видами з 10 родин, 27 видів
наводяться вперше для його фауни. Домінуючою родиною за кількістю видів павуків,
враховуючи попередні дослідження фауни парку, є Lycosidae (19%). Низький показник
альфа-різноманіття павуків штучних насаджень може бути пов’язаний з нетиповим
біотопом досліджуваної території, а високий його показник на заболочених ділянках – з
сприятливішими умовами для існування та розвитку. Показник бета-різноманіття фауни
павуків парку є високим, адже досліджувані біотопи значно відрізняються один від
одного.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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