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The species diversity of terrestrial and aquatic ecosystems (in experimental and control areas) in Dnipro, the large industrial 

city in the Steppe Dnieper region had been investigated. The scientific experiment was performed on the territory of a natural 

park “Druzhba” (control), artificial garden “Kirilivka” (experiment) and the industrial area of the Dnepropetrovsk Wagon Train 

Plant, WTP (experiment). The optimizing and protective effects of animal environmental component for the growth and 

development of wood crops (for example Robinia genus plant object which dominates in study area) by morphometric 

parameters of the leaf blade (length, width, area, and weight) as a part of the photosynthetic apparatus (in experimental and 

control objects) had been discovered. The mathematical models of a variation of these morphometric characteristics depending 

on environmental conditions have been constructed towards control. 

Key words: optimizing action, animal environmental component, urban ecosystem, biodiversity, ecosystem stability, ecosystem 

services, protective role 

 

 

Рослини роду Robinia як індикатор оптимізуючої дії зоогенного 

механізму екосистемних сервісів в умовах урбоекосистем 
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Досліджено видове різноманіття деяких наземних та водних екосистем на дослідних та контрольних майданчиках 

великого промислового місту степового Придніпров’я, Дніпро, за умов техногенного навантаження. Науковий 

експеримент виконували на території природного лісопарку «Дружба народів» (контроль), штучно створеного парку 

культури та відпочинку «Кирилівка» (дослід) та промисловій ділянці Дніпропетровського вагоноремонтного заводу, 

ДВРЗ (дослід). Виявлено оптимізуючу та протекторну дію зоогенного елементу на ріст та розвиток деревних культур (на 

прикладі роду Robinia, що домінує на даних територіях) за морфометричними показниками листової пластинки 

(довжина, ширина площа та маса), як елементу фотосинтетичного апарату y дослідних та контрольних об’эктах. 

Побудовано математичні моделі варіювання зазначених морфометричних ознак залежно від умов навколишнього 

середовища відносно контролю. 

Ключові слова: оптимізуюча дія, зоогенний механізм, урбоекосистеми, біорізноманіття, сталість екосистем, екосистемні 

сервіси, протекторна роль  
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Вступ  
 

Вивчення середовищетвірної ролі тварин, а саме її зоогенних механізмів (Dzubak, Vasilyuk, 2009;  Vasilyuk, Dzyubak ,  

2009), як складової екосистемних сервісів, має велике загально екологічне значення в умовах абіотичних та 

антропогенних (Vasilyuk, Grishchenko, 2008) чинників. Середовищетвірну активність тварин, як біотичного чинника, 

щодо збереження стану гомеостазу на основі екологічних принципів безпеки, не коштовності, непрацевмісткості та 

глобальності треба розглядати як опосередкований чинник за умов напруженого техногенного тиску на довкілля, а 

вивчення її механізмів забезпечить принципи збереження, відновлення та збагачення природного видового 

біорізноманіття (Yatsenuk, Vorona, 2008). 

Актуальність даної проблеми має фундаментальне значення, оскільки забезпечує життя на Землі. Використання 

функціональної діяльності тварин (трофічного, механічного, конструктивного та міграційного типів) у біологічному 

колообігу речовин, в енергетичному балансі екосистем, у продуційних процесах як валової продукції, так і вторинної, у 

ґрунтотвірних процесах тощо (з використанням розгалужених ланцюгів біотичних зв'язків), досить актуально та 

природно. Велике значення тварин приділяється і оптимізації навколишнього середовища за рахунок створення 

зоогенного екологічного буферу, як то: зоогенне самоочищення вод (підтримка біогеохімічних циклів Землі, газового 

балансу та вологості повітря, стабілізація кліматичних показників, формування стійкого гідрологічного режиму); як то: 

зоогенний захист природних та штучних лісових екосистем за умов техногенного впливу (з використанням механізмів 

рийної та екскреторної діяльностей тварин у ґрунтотворних процесах, що формує біопродуктивність ґрунтів, 

нормалізацію фізичних (аерація, порозність, вологість), мікробіологічних (наявність відповідної мікрофлори) та 

біохімічних (біохімічна ензиматична активність показників ґрунтів), зберігає, відновлює та збагачує рослинне 

біорізноманіття, зменшує техногенне навантаження; як то: зоогенна екологічна реабілітація відпрацьованих територій 

(із залученням споживчої, видільної, деструктивної, рийної, будівної, деструктивно–створювальної, трансмісивно–

епізоотичної та трансмісивно–розповсюджувальної функціональної діяльностей середовищетвірної ролі тварин), що 

забезпечує біологічну переробку та знешкодженні відходів за умов екзогенного забруднення. А виходячи з того, що 

існування тварин можливо як у наземних, так і водних екосистемах, то зоогенний механізм здатний до оптимізації усіх 

складових біогеоценозу в умовах антропогенного тиску (Bulakhov, Pakhomov, 2010). Великого значення набуває 

з’ясування та конкретизація екосистемних послуг зооценозної складової біоти за умов антропогенного пресу та 

токсичний вплив важких металів (ВМ) y локальних умовах (промислові міста Степового Придніпров'я), їх накопичення 

та розподіл (Tsvetkova, Gunko, 2015; Tsvetkova et al., 2016) на фоні засолення природних екосистем (Kulik, Vasilyuk, 2010). 

Отже, пошук нових механізмів зоогенних екосистемних сервісів (Vasilyuk, 2016a, 2016b, 2016c) за умов урбоекосистем, 

має прикладне значення. Визначення видового різноманіття, як основоположного чинника надійності та сталості 

екосистем (Bulakhov, Pakhomov, 2006; Caceres et al., 2015; Sanyal et al., 2015a; Ao et al., 2016; Vanguelova et al., 2017), що 

запобігає (регулюючі екосистемні сервіси) зміні клімату (Dee, Ahn, 2014), забезпечує (забезпечуючі екосистемні послуги) 

карбонатні цикли (Tavakkoli et al., 2015; Garland et al., 2016; Hardy et al., 2016), досить актуально. Визначається вплив і 

землекористування на рослинність, ґрунт та воду (Sanyal et al., 2015b; Njue et al., 2016) та розраховуються платежі за 

користування екосистемними послугами.  

Отже, значимість середовищетвірної функції живої природи взагалі та зооценозу як його біотичної складової зокрема, 

має ключову цінність, у зв’язку із чим потребує внесення до національної програми стратегічної боротьби за 

збереження природного біорізноманіття та втілення у життя нової «екологоцентричної» концепції 

природокористування (Pavlov, Bukvareva, 2007; Pavlov et al., 2010) на фоні антропогенного забруднення. Створено 

міжнародний проект «The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB» стосовно економіки екосистем та 

біорізноманіття (2007 р.), який отримав підтримку у тексті «Потсдамская инициатива: Биоразнообразие-2010». Авторами 

проаналізовано ефективність організаційно-економічного інструментарію для збереження ресурсного потенціалу 

природи та зазначено (Zamolodchikov, 2010a, 2010b) аспекти організації національного ринку екосистемних сервісів.  

 

Матеріали та методи  
 

Об’єкти дослідження: 1) визначено райони дослідження: природний Лісопарк «Дружба народів», м. Дніпро (контроль), 

штучно створений парк культури та відпочинку Парк «Кирилівка», АНД район у м. Дніпро (дослід), промисловий 

майданчик Вагоноремонтного заводу (ДВРЗ), АНД район у м. Дніпро (дослід); 2) визначено фітоценотичний блок: 

рослини родин Salix, Robinia, Ulmus, що розповсюджені на визначених територіях; та досліджено оптимізуючу дію 

зоогенного механізму на індикаторному виді рослини роду Robinia; 3) визначено зооценотичний блок: тварини що 

домінують на окреслених майданчиках, а саме представники герпетобіонтів (Coleoptera та Araneae) та геобіонтів 

(Lumbricidae), наявність пориїв ссавців – ґрунториїв (Mammalia) та їх екскрецій, що знаходяться на даних територіях. 

З метою вивчення видового біорізноманіття фауни (Paly, 1971; Fasulatti, 1971; Alekseeva, 2014) та визначення її 

зооценотичної оптимізуючої дії забезпечували відлов представників геобіонтів та герпетобіонтів за допомогою 

природозберігаючих методів, а саме пасток Бербера (Tsurikov, Tsurikov, 2001), які розташовували у ґрунті та спостерігали 

упродовж тижня, перевіряючи щоденно. З метою вивчення оптимізуючої дії зооценотичного блоку на рослинні об’єкти 

листки відбирали із південного сходу середнього ярусу крони дерева (Ivanchenko et al., 2016) та визначали фізіолого-

морфометричні показники (довжина, ширина, площа та маса листових пластинок) даних деревних культур залежно від 

умов росту та розвитку у природних (контроль) та трансформованих (дослід) екосистемах. Достовірність та надійність 
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різниць між дослідом та контролем визначали за t-критерієм Стьюдента за Р < 0.05 (Dospekhov, 1985), кількість листків 

з кожного об’єкту – 30, кількість об’єктів кожного виду - 5, повторність триразова. 

Характеристика районів дослідження 

Лісопарк «Дружба народів» - великий зелений масив загальною площею більш ніж 100га. Частина парку утворена 

природним фітопокриттям багато століть тому, а інша висаджена у 1957 р та представлена деревними та 

чагарниковими видами рослин. 

Фітоценотичний блок представлений природним покриттям та антропогенним насадженням деревних видів: Ailanthus 

altissima (Mill.) Swingle), Olea europaea L. (1753), Tilia europaea L., (1753), Populus nigra L, Querqus robur L., Acer platanoides 

(L., 1753), Acer negundo (L., 1753), Acer saccharum (Marsh., 1785), Gleditsia triacanthos L., Robinia pseudoacacia L., Morus nigra 

L., Fraxinus excelsior, Juglans regia L., представниками роду Betula, роду Ulmus, роду Salix, Crataegus, Catalpa Scop, із 

чагарниковим ярусом, що представлений Sambucus nigra L. (1753), напівчагарниками Rubus fruticosus, Humulus upulus 

var. сordifolius, Daphne mezereum L., Parthenocissus quinquefolia, зі трав’яним покривом із Geum urbanum L., Elytrigia 

repens (L.) Nevski), Achillea submillefolium Klok. et Krytzka), Ambrosia artemisiifolia L., (1753), Poa angustifolia L., Chelidonium 

majus L., Cichorium intybus L., Salvia nemorosa L., Melilotus officinalis (L.) Lam., (1779), Glechoma hederacea, (Arctium lappa 

L., (1753), Vicia cracca L., 91753), Trifolium pratense L., (1753), Heracleum sibiricum L., представниками роду Plantago, роду 

Carduus, роду Taraxacum F.H. Wigg., (1780). Вздовж озера розповсюджений Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel).  

Зооценотичний блок характеризується представниками царства Animalia, підцарства Eumetazoa, типу Arthropoda, класу 

Insecta, підкласу Pterygota та класу Araneae. Клас Insecta представлений Мурахами (надклас Hexapoda), підклас Neoptera, 

ряд Hymenoptera, підряд Aculeata, надродина Vespoidea, родина Formicidae, Latreille, (1809); бджолами (підтип Hexapoda, 

ряд Hymenoptera, підряд Apocrita, надродина Apoidea, вид Anthophila); осами (підтип Hexapoda, ряд Hymenoptera, підряд 

Apocrita, вид Vespula germanica); мухами (ряд Diptera, родина Muscidae, рід Musca, вид Musca domestica Linnaeus, (1758), 

жуками-сонечками (інфраклас Neoptera, клас Insecta, підклас Pterygota, ряд Odonata, надряд Holometabola, ряд 

Coleoptera, родина Coccinellidae, Latreille, 1807); червоноклопом червоним (тип Arthropoda, клас Insecta, ряд Hemiptera, 

підряд Heteroptera, родина Pyrrhocoridae, рід Pyrrhocoris, вид P. apterus (Linnaeus, (1758); представниками Комах (ряд 

Orthoptera, підряд Ensifera, надродина Tettigonioidea, родина Tettigoniidae, рід Tettigonia, підвид Tettigonia viridissima 

(Linnaeus, (1758); метеликами (ряд Lepidoptera), рід Огородні білянки, вид Pieris brassicae L., (758); представниками класу 

Павукоподібні (ряд Araneae, Clerck, 1757).  

Визначено деяких представників типу Annelida (класу Clitellata, ряд Haplotaxida, підряд Lumbricina (Burmeister, 1837), вид 

Lumbricus terrestris. З птахів (Chordata, Aves) розповсюджені представники ряду Passeriformes (родина Corvidae, рід 

Corvus) L., (1758), рід Corvidae, вид Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758); представники птахів надряду Neognathae (ряд 

Passeriformes, родина Paridae Vigors, 1825). Клас ссавців представлений надрядом Rodentia (ряд Muriformes, підряд 

Sciuromorpha, родина Sciuridae, рід Sciurus, підрід Sciurus s. Str, вид Sciurus vulgaris L., 1758) та представниками Talpa 

europaea L., (1758), Insectivora [Soriciformes], Talpidae, Talpa. 

Царина Гриби: Поверхні старих дерев укриті Bryophyta, Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx 1867), Phellinus igniarius (L.) QUÉL., 

1886), Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst., 1881). На ґрунті також знаходяться також представники груп їстівних та 

неїстівних грибів. 

Парк «Кирилівка» знаходиться на території АНД району м. Дніпро та штучно створений як парк культури та відпочинку. 

На території парку є антропогенно забруднені майданчики із насипними, безструктурними ґрунтами, крім того, 

території, на яких збереглись залишки природного фітопокриття з відповідним зооценозом та едафотопом, а також 

ділянки штучно насаджені. На території парку є природні та штучні акваторії з відповідними представниками фауни та 

флори.  

Фітоценотичний блок представлений природним фітопокриттям та антропогенним насадженням деревних видів: 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Tilia europaea L., (1753), Populus pyramidalis Roz.) (P. nigra var. Pyramidalis Spach.), Acer 

platanoides L., (1753), Acer negundo L., (1753), Robinia pseudoacacia L., Morus nigra L., Fraxinus excelsior, Juglans regia L., 

представниками роду Betula, роду Ulmus, роду Salix із чагарниковим ярусом, що представлений Sambucus nigra L. (1753), 

напівчагарником Rubus fruticosus, Humulus upulus var. сordifolius, Daphne mezereum L., Parthenocissus quinquefolia зі 

трав’яним покривом із Geum urbanum L., Elytrigia repens (L.) Nevski), Achillea submillefolium Klok. et Krytzka), Ambrosia 

artemisiifolia L., (1753), представниками роду Taraxacum) F.H.Wigg., (1780), Poa angustifolia L., Chelidonium majus L., 

Cichorium intybus L., Salvia nemorosa L., Melilotus officinalis (L.) Lam., (1779), Glechoma hederacea, Arctium lappa L., (1753), а 

також Vicia cracca L., (1753), Trifolium pratense L., (1753), Heracleum sibiricum L., представники роду Plantago та роду 

Carduus. Вздовж озера розповсюджені Persicaria hydropiper (L.) Delarbre), Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel), 

Potamogeton crispus L., 1753), представники роду Glyceria, на поверхні води Ceratophyllum demersum Linnaeus, (1753). 

Зооценотичний блок характеризується представниками царства Animalia, підцарства Eumetazoa, типу Arthropoda, класу 

Insecta (підклас Pterygota) та класу Araneae.. Клас комах представлений Мурахами (надклас Hexapoda, підклас Neoptera, 

ряд Hymenoptera, підряд Aculeata, надродина Vespoidea, родина Мурахи (Formicidae), Latreille, 1809); медоносними 

бджолами (підтип Hexapoda, ряд Hymenoptera, підряд Apocrita, надродина Apoidea, вид Anthophila); осами (підтип 

Hexapoda, ряд Hymenoptera, підряд Apocrita, Vespula germanica); мухами (ряд Diptera, родина Muscidae, рід Musca, вид 

Musca domestica Linnaeus, (1758); жуками-сонечками (підклас Pterygota, інфраклас Neoptera, надряд Holometabola, ряд 

Coleoptera, родина Coccinellidae, Latreille, (1807); метеликами (ряд Lepidoptera, рід Огородні білянки, вид Pieris brassicae 

L., (1758); представниками класу Павукоподібні (ряд Araneae, Clerck, 1757).  

Визначено представників типу Annelida (клас Clitellata, ряд Haplotaxida, підряд Lumbricina (Burmeister, 1837), вид 

Lumbricus terrestris. Поблизу водойми зустрічається представники Chordata (клас Amphibia, ряд Anura, родина Жаб'ячі 
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(Ranidae), рід Зелена жаба, вид Ставкова жаба (Pelophylax lessonae Camerano, 1882) та Жаба озерна (ряд Anura, підряд 

Neobatrachia, надродина Ranoidea, родина Жаб'ячі (Ranidae), рід Зелена жаба (Pelophylax), вид Жаба озерна (Rana 

ridibunda Pallas, 1771). По поверхні води мешкають представники типу Arthropoda (клас Insecta, підклас Pterygota, 

інфраклас Neoptera, надряд Paraneoptera, ряд Hemiptera, родина Gerridae) та представники типу Arthropoda (надклас 

Hexapoda, клас Insecta, підклас Pterygota, ряд Odonata). На березі був знайдений плазун типу Chordata (підтип хребетні, 

клас Зауропсиди, ріл Черепахи (Testudines Batsch, 1788) з довжиною панцера до 20 см. Клас ссавців представлени 

представниками Talpa europaea L., (1758), Insectivora [Soriciformes], Talpidae, Talpa. З птахів (Aves) розповсюджені 

представники роду Corvus, L., (1758), тип Chordata, ряд Passeriformes, родина Corvidae.  

Царина Гриби – представлений трутовиками справжніми (Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, 1867). 

Вагоноремонтний завод знаходиться на території АНД району у м. Дніпро. Об’єкт має значення у машинобудівній та 

ремонтній галузях промисловості. Наявні емісії органічних та неорганічних сполук (C3H6O, C6H6O, C7H8, C6H6, C8H10, C10H8, 

SO2, CO2, NO2. H2S, солі важких металів Zn2+, Pb2+, Cd2 тощо), що негативно впливає на атмосферну, водну, едафотопну 

складові біоти та їх біорізноманіття, хоча проводяться роботи щодо очищення та зменшення викидів. Територія 

антропогенно трансформована.  

Фітоценотичний блок представлений насадженнями Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, представниками роду Betula, роду 

Ulmus, роду Salix, а також Tilia europaea L., (1753), Populus pyramidalis Roz.) (P. nigra var. Pyramidalis Spach.), Castanea sativa, 

Parthenocissus quinquefolia, Acer negundo L., (1753), Robinia pseudoacacia L.. Крім того, наявні деревні плодові культури 

Prunus armeniaca L. (1753), Prunus cerasus L., (1753), Morus nigra L., Juglans regia L. Трав’янистий покрив представлений 

Elytrigia repens (L.) Nevski) та Ambrosia artemisiifolia L., (1753).  

Зооценотичний блок характеризується представниками безхребетних тварин, як то родина Muscidae–Кімнатна муха 

(Musca domestica Linnaeus, 1758) та родина Дрозофіли Drosophilinae (Carl Frederick Fallén, 1823), зустрічається крилата 

жалка комаха ряду Hymenoptera оса (Vespula germanica) та деякі представники Araneae (Clerck 1757).  

Царина Гриби відсутня.  

 

Результати та їх обговорення 
 

Оцінюючи результати варіювання ознаки довжини листової пластинки у Robinia pseudoacacia, що розповсюджена на 

території Дніпропетровщини, залежно від умов росту, з’ясовано, що у контрольних рослин (Лісопарк «Дружба народів») 

варіювання довжини листка представлено рівнянням апроксимації поліному шостого ступеню:  

y = -0,041x6 + 1,354x5 - 16,73x4 + 98,23x3 - 280,1x2 + 364,1x - 166,7 (R² = 0,939)  

нормального розподілу з лівостороннім скосом (коеф. акс. -0,11), модальний та медіальний класові інтервали 

становлять 55 мм та 52 мм відповідно.  

Подібний розподіл характеризує варіацію довжини листової пластинки і для рослин з промислового майданчика ДВРЗ 

(дослід). Модальний (Мо) та медіальний (Ме) класові інтервали відповідають 110 мм та 113 мм. Розподіл ознаки довжини 

листової пластинки описаний рівнянням поліному шостого ступеню: 

y = -0,03x6 + 1,032x5 - 13,66x4 + 87,03x3 - 272,6x2 + 388,7x - 191,2 (R² = 0,812) з лівостороннім скосом (коеф. аксц. -0, 86). 

У варіанті з парку «Кирилівка» (дослід) модальний та медіальні показники довжини листових пластинок рослин 

збігаються та становлять 50 мм, що більш наближено до контролю. Графік розподілу довжини листка дає лівосторонній 

скос (коеф. акс. -0,36), варіація ознаки описується рівняннм апроксимації поліному шостого ступеню: 

y = 0,001x6 - 0,022x5 + 0,006x4 + 1,038x3 - 3,358x2 + 4,282x - 1,966, (R² = 0,958). 

Довжина листової пластинки Robinia pseudoacacia дослідних зразків достовірно перевищує контроль на 12% (t 0.05 = 1,94) 

та 11% (t 0.05 = 2,10), що спростувало нульову гіпотезу (Н0) про несуттєвість відмінностей між дослідом та контролем на 

0,05% рівні значущості за t-критерієм Стьюдента. Довжина листової пластинки Robinia pseudoacacia L. залежить від умов 

росту (рис. 1). 

 
Рис. 1 Розподіл довжини листової пластинки Robinia pseudoacacia залежно від умов росту 
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Варіація ширини листової пластинки Robinia pseudoacacia для контрольних рослин (Лісопарк «Дружба народів») та тих, 

що ростуть на промисловому майданчику ДВРЗ подібна, площа покриття майже збігається, класові показники Мо та Ме 

становлять відповідно 22/23 мм та 20/25 мм. Варіація ознаки описується графіками нормального розподілу з 

правостороннім скосом (коеф. ас. 0,83 та 0,23) рівняннями виду поліному п’ятого ступеню: 

y = -6,25x5 + 114,1x4 - 778,5x3 + 2424x2 - 3334x + 1581; R² = 1 (контроль) та y = -4,875x5 + 88,70x4 - 603,0x3 + 1872x2 - 2573x + 

1220; R² = 1 (ДВРЗ) відповідно.  

Для рослин, що з парку „Кирилівка”, розподіл ширини пластинки підкоряється нормальному, графік має лівосторонній 

скіс, (коеф. ас. (-0,68) та представлений рівнянням поліному п’ятого ступеню: 

y = 2,791x5 - 47,62x4 + 298,6x3 - 846,3x2 + 1077x – 485; з коефіцієнтом достовірності апроксимації R² = 1. 

Нульова гіпотеза (Н0) про несуттєвість відмінностей між дослідом та контролем на 0,05% рівні значущості за t - критерієм 

Стьюдента по ширині листової пластинки Robinia pseudoacacia не спростована (t 0.05 = 0,07 та t 0.05 = 0,28). Ширина 

листової пластинки Robinia pseudoacacia L. не залежить від умов росту (рис. 2). 

Площа листової поверхні Robinia pseudoacacia дослідних рослин збільшена достовірно на 17% (t 0.05 = 11,15) та 9% (t 0.05 

= 6,99) відносно контролю, що спростувало Н0 про відсутність суттєвих відмінностей між дослідом та контролем. Площа 

листової пластинки даної деревної культури залежить від умов росту та розвитку (табл. 1) 

 
 

Рис. 2. Розподіл ширини листової пластинки Robinia pseudoacacia залежно від умов росту 

 

 

Таблиця 1 Площа листової поверхні Robinia pseudoacacia L. залежно від умов росту 

 

Варіанти досліду Х ± SD Співвідношення дослід/контроль, % 

Контроль (парк «Дружба народів») 900,02±51,141 - 

Дослід (парк «Кирилівка») 1052,77±45,528 117* 

Дослід (завод ДВРЗ)   977,64±57,448 109* 

Примітка: Х – cереднє; SD – стандартне відхилення;* – достовірність відмінності між дослідним варіантом та контролем; Р < 0.05. 

 

Маса листової пластинки Robinia pseudoacacia у дослідних зразках недостовірно (t 0.05 = 0,63 та t 0.05 = 0,17) знижена 

відносно контролю, на 27% та 7% відповідно, тобто даний показник не залежить від зміни чинників навколишнього 

середовища, (Н0) не спростована (табл. 2). 

 

Таблиця 2 Маса листової пластинки Robinia pseudoacacia залежно від умов росту 

 

Варіанти досліду Х ± SD Співвідношення дослід/контроль, % 

Контроль (парк «Дружба народів») 0,56±0,062 - 

Дослід (парк «Кирилівка») 0,41±0,049 73 

Дослід (завод ДВРЗ)  0,52±0,048  93 

Примітка: див. табл. 1. 

 

Висновки  
 

На прикладі Robinia pseudoacacia визначено, що такі морфометричні показники фотосинтетичного значення як 

довжина та площа листової пластики залежать від чинників навколишнього середовища, а зоогенний механізм 
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забезпечує оптимізуючу дію для нормального функціонування фітоценотичного блоку біосистеми та отримання валової 

продукції (запасаюча функція біосистемних сервісів) в умовах урбосистем. 

Ширина та маса листка Robinia pseudoacacia не залежать від умов навколишнього середовища. 

Використання зоогенних механізмів для оптимізації антропогенних територій дає позитивні результати в умовах 

Степового Придніпров’я. 
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