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Наведено дані про стан змішаної інтродукованої популяції
партеногенетичних скельних ящірок видів Darevskia armeniaca і D. dahli на
Житомирщині. Досліджено сезонну активність цих рептилій на новій локації
поблизу с. Буки Житомирського району вздовж берега р. Бобрівка. Детально
описано нове поселення скельних ящірок. Наведено дати основних сезонних
подій у популяції: поява тварин після зимівлі, відкладання яєць, поява молоді,
відхід на зимівлю.
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This article provides data about the hybrid introduced population's state of
parthenogenetic rock lizards of the genus Darevskia armeniaca and D. dahli in the
Zhytomyr region. We investigated the seasonal activity of these reptiles on the new
location next to the village Buki, Zhytomyr region, along the bank of the Bobrivka
river. The paper describes the new colony of rock lizards in detail. The article
shows the dates of the main seasonal events in the population such as appearance
after hibernation, laying eggs, appearance of the young lizards and moving to
wintering areas.
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Серед рептилій вітчизняної герпетофауни великий науковий інтерес
представляють скельні ящірки, інтродуковані на території України
радянськими зоологами І. С. Даревським та М. М. Щербаком. Ще у
1963 р. поблизу с. Дениші Житомирського району у каньйоні річки
Тетерів було випущено близько сотні особин партеногенетичної скельної
ящірки Darevskia armeniaca Mehely, 1909. Метою експерименту було
вивчення низки питань екології та популяційної генетики тварин, а також
з’ясування можливості їх гібридизації зі спорідненими двостатевими
видами ящірок [2].

Пізніше, у складі акліматизованої популяції с. Дениші було виявлено
другий партеногенетичний вид – скельну ящірку Даля (D. dahly Darevsky,
1957), вселення якого не планувалося. Наявність двох
партеногенетичних видів в інтродукованій популяції була підтверджена
при детальному дослідженні морфології тварин [3]. Зовсім нещодавно
обидва види було знайдено науковцями в західному і північному
напрямках вверх за течією річки, зокрема, поблизу с. Буки вздовж
берегів р. Бобрівка (лівий приток Тетерева), незважаючи на відсутність
скельних виступів в даній локації [4, 5]. Метою нашої роботи було
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детально дослідити і описати нове місце перебування скельних ящірок
неподалік від с. Буки Житомирського району, з’ясувати дати основних
сезонних подій у цій частині їх ареалу.

Нове поселення скельних ящірок роду Darevskia локалізовано
найбільш компактно поблизу мосту на річці Бобрівка, що міститься на
трасі Житомир-Чернівці (50о 21 'пн. ш, 28о 36' сх. д.). Міст збудовано з
бетонних плит, що розташовані під кутом 300 і утворюють чотири
сектори. Дві частини мосту розташовані на південь. На них припадає
найбільша кількість сонячних променів, а тому вони є найзручнішими для
баскінгу ящірок. Площа їх складає 140 м2 і 1120 м2, а проективне
покриття плит рослинністю – близько 40%. На цих ділянках зустрічається
2-3 ос. / м2, але є місця (великі щілини, поверхня деяких бетонних плит),
де влітку і на початку вересня щільність поселення ящірок сягає
10-12 особин на м2. Дві інші частини площею 252 і 476 м2 розміщено на
північ, вони майже не прогріваються сонячним промінням. Ящірки тут
зустрічаються в незначній кількості переважно серед трав’янистої
рослинності, яка складає 60-70% поверхні. Взагалі, щільність поселення,
чисельність тварин на річці Бобрівка є нижчими, ніж поблизу с. Дениші.

Від мосту вздовж річки Бобрівка в напрямку селища Буки і дачного
масиву скельні ящірки заходять недалеко. По правому березі – на
відстань до 220 м, хоча молоді тварини зустрічаються поодиноко і на
відстані близько 500 м від моста. Тут ящірки мешкають на підмитому
водою корінні прибережних дерев, переважно хвойних.

По лівому березі, ймовірно, відбулося розселення рептилій від села
Дениші (місця їх початкової інтродукції у природу). Тому скельні ящірки
зустрічаються тут смугою довжиною близько 2,5 км від моста поблизу
с. Буки і до дамби поблизу с. Дениші. Ящірки мешкають вздовж річки
Бобрівка в норах біля води, не заходячи в глиб мішаного лісу далі, ніж на
5-6 метрів. Тварини зустрічаються невеликими скупченнями у зручних
для баскінгу місцях, відстань між якими 120-160 метрів. Чимало їх на
коренях і стовбурах дерев, камінні. Причому тут мешкають не лише
інтродуковані скельні ящірки обох видів, а й представник місцевої
герпетофауни – ящірка прудка Lacerta agilis (Linnaeus, 1758).

Отже, у новому поселенні поблизу с. Буки на р. Бобрівка можна
виділити кілька стацій, де мешкають D. armeniaca і D. dahlia: 1) міст
через р. Бобрівка на трасі Житомир-Чернівці та його опори та
асфальтоване шосе поряд; 2) берегове покриття із бетонних плит
поблизу моста; 3) узлісся мішаного лісу вздовж русла річки Бобрівка
(правий і лівий береги).

Інтродуковані скельні ящірки спокійно реагують на присутність
людини, часто мешкають в антропогенно змінених біотопах (мости,
огорожі, дамба, бетонні плити та ін.). Вони перебігають через
асфальтоване шосе, зустрічаються в рекреаційній зоні "Діброва",
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ухиляються від контакту з людиною, ховаючись в укриття лише на кілька
хвилин.

Харчуються скельні ящірки дощовими червами, черевоногими
молюсками, мухами, було помічено споживання в їжу мурашок.

Сезон активності скельних ящірок, акліматизованих на території
України, триває 6-6,5 місяців (з кінця березня до початку жовтня). В той
же час, у природному ареалі на Кавказі ящірки є активними в горах
6-7 місяців, в долинах та на узбережжі – 9-10 місяців, а при сприятливих
погодних умовах – цілий рік [1]. Основні сезонні показники нової локації
на р. Бобрівка схожі з такими, що притаманні основній популяції поблизу
с. Дениші [4]. Проте у 2018 р. відхід на зимівлю почався дещо раніше у
тварин нового поселення. Під час польових виїздів протягом 2018 –
2019 рр. нами зафіксовано наступні дати основних сезонних подій
популяції Darevskia (поселення поблизу с. Буки):

 Поява після зимівлі – остання декада березня;
 Відкладання яєць – початок липня, повтори в серпні;
 Поява молоді – кінець липня та кінець серпня;
 Відхід на зимівлю – кінець серпня дорослі, кінець вересня –

початок жовтня – молодь (09.09.18 було зафіксовано лише цьогорічок;
21.10.18 – усі відійшли на зимівлю).

Отже, для інтродукованої на Житомирщині змішаної популяції
скельних ящірок притаманні швидке зростання чисельності і щільності
поселення, освоєння нових біотопів, в тому числі антропогенно змінених.
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