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Куртяк Ф. Ф., Білинець І. В., Горба Я. Ю. 

Стан популяцій Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) на теренах Закарпатської області —Куртяк Ф. Ф. , Білинець 
І. В. , Горба Я. Ю. — Вивчено відносну чисельність, щільність популяцій та щільність поселень Z. vivipara на 
території Закарпатської області та багаторічну динаміку цих показників. Досліджено розповсюдження та 
біотопічний розподіл ящірки живородної у межах фізико-географічних областей Закарпаття. Проаналізовано 
термобіологію виду та вплив на популяції ящірки живородної антропічних факторів.  
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Вступ

Ящірка живородна - Zootoca vivipara (Jacquin, 
1787), є найменшим за лінійними розмірами 
представником родини Lacertidae Bonaparte, 1838 
фауни України. Z. vivipara вид широко 
розповсюджений у північній частині Євразії від 
Ірландії і Піренейського півострова на заході до 
Шантарських островів, Сахаліну та північної 
Японії на сході [1]. Північна межа поширення 
заходить за Полярне коло, доходить у західній 
частині ареалу до берегів басейну Північного 
Льодовитого океану, починаючи від устя річки Об 
відхиляється на південь до 65-63° північної 
широти. Південна межа, проходячи південними 
схилами Альп, спускається на південь, досягаючи 
на Балканах 42-41° північної широти [20] сягаючи, 
таким чином, північної Іспанії та Болгарії у 
Європі, північної Монголії та північно-східного 
Китаю у Азії [9: 64-65]. В Україні поширена 
переважно в поліських районах як на 
Правобережжі, так і на Лівобережжі та в гірських 
районах Карпат (Закарпатська, Івано-Франківська, 
Чернівецька, Львівська, Волинська, Тернопільська, 
Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська 
та Сумська області). У західній частині України 
південна межа заходить у Лісостеп до 48°50' 
північної широти. Найпівденніші, ізольовані, 
пункти знахідок відомі з Новомосковського 
району Дніпропетровської області [12]. 

Для виду характерний морфологічний, 
генетичний, біологічний поліморфізм, 
внутрішньовидова таксономія розроблена 
недостатньо. Оскільки аналіз систематичної 
належності та підвидового статусу не є метою 
даної публікації, приймаємо, що поширена на 
теренах Закарпатської області ящірка живородна 
належить до одного (номінативного) підвиду - Zo-
otoca vivipara vivipara (Jacquin, 1787). 

Нещодавніми дослідженнями показано, що 
природні популяції представників родини Lacerti-
dae складаються із морфологічно дискретних 
внутрішньопопуляційних груп, що 
характеризуються різною чисельністю, статевою 
структурою і фенотипом особин, що їх складають 
[14]. У зв’язку з цим, дослідження чисельності, 
морфологічної мінливості, фенотипного 
різноманіття, біологічної неоднорідності особин 
ящірки живородної на популяційному та 
субпопуляційному рівнях в умовах Закарпатської 
області із врахуванням різноманіття факторів 
фізико-географічних областей та районів є 
достатньо актуальним завданням, особливо із 
врахуванням того факту, що вид вважається 
зникаючим і охороняється законом на більшій 
частині території Європи та внесений до третього 
Додатку Бернської конвенції, а також 
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регіональних червоних списків Дніпропетровської, 
Харківської та Закарпатської областей. 
Матеріал та методи 

Дослідження проводились нами упродовж 2009–
2012 років у всіх фізико-географічних районах 
Закарпатської області. Відносну чисельність 
визначали методом трансект [8, 13, 22]. Довжина 
трансект становила 1 км., ширина фіксована, та 
рівна 2 м. [22]. На більшості трансектах обліки 
проводилися багаторазово, у різні сезони року та 
час доби. Загальна кількість проведених обліків 
становить – 478, а довжина маршрутів, відповідно 
– 478 км. Загальна кількість облікованих особин 
ящірки живородної рівна – 1636. Обліками 
охоплені всі фізико-географічні області та райони 
Закарпатської області, загальна кількість 
локалітетів складає – 79 (рис. 1.), при цьому 
досліджувались усі наявні ландшафти та біотопи у 
межах кожного із локалітетів. У роботі 
зустрічаються окремі скорочення: ob. – кількість 
проведених обліків у межах фізико-географічної 
одиниці чи біотопу, що розглядається; 0–120 ос. – 
мінімальна та максимальна кількість виявлених 
особин виду; 39,6±25 ос./км. – середня чисельність та 
похибка середнього. ЛП КБЗ, ЛП НПП "Синевир" та 
ЛП Ужанський НПП – відомості наведені за 
літописами природи Карпатського біосферного 
заповідника, НПП "Синевир" та Ужанського НПП, 
відповідно. Щільність виду в регіоні (Х) визначали, 
як середнє число особин конкретного виду, на всі 
пункти, в яких проводився облік чисельності, 
включаючи ті, в яких вид не виявлений. Щільність 
поселень виду (Xi) – середнє число особин у всіх 
пунктах, в яких вид виявлений. Зустрічність виду 
(n/N) – число пунктів, в яких вид виявлений (n), 
віднесене до загального числа пунктів (N) 
спостережень, у яких проводилися обліки [19: 137]. 
Темп росту популяції за одиницю часу (один місяць) 
визначали за формулою: R=N1/N0, де N0 - початкова 
щільність популяції, N1 - щільність популяції через 
одиницю часу [10: 167]. Ступінь синантропності 
визначали за формулою S=(2a+b-2c)/2 [16: 114], де a 
– доля особин виду серед зборів усіх рептилій в 
урбоценозах; b – те ж у межах агроценозів; c – те ж у 
природних біотопах. Індекс приймає значення від 0 
(поселення людини не впливають на популяції виду) 
до 1 (вид надає перевагу поселенням людини), при 
індексі 0,5 і нижче вид уникає поселень людини. 
Результати досліджень 

Чисельність і щільність популяції 

За літературними джерелами чисельність ящірки 
живородної на теренах України найвища на 
Опіллі, де становить 20–25 ос./км. [3], у 
Голицькому заказнику (Опілля) чисельність 
ящірки живородної становить 12 особин на 200 м 
маршруту, в околицях м. Бережани 20-25 ос./2 км 
[4]. Незначно нижчою є чисельність 
досліджуваного виду у південній частині 

Українського Полісся, де на 1 км маршруту 
зустрічається 1-7, а у північній 5-35, частіше 10-12 
особин [6]. У Карпатах чисельна, особливо в 
гірських районах, де відмічали 7-9 ос./100 м і 77 
ос./га [2]. На лівобережній частині Лісостепу 
відносна чисельність не буває дуже високою, 
зазвичай від 1-2 до 5 ос./км маршруту [7]. На 
Західному Поділлі чисельність ящірки живородної 
незначна, і становить 1-5 ос./км. [19].  

Отримані матеріали дозволили встановити, що 
відносна чисельність популяцій Zootoca vivipara 
(Von Jacquin, 1787) на території Закарпатської 
області, станом на 2009–2012 років, становить 
близько 17 ос./км., що є середнім показником у 
порівнянні із даними для суміжних територій. 
Щільність популяцій ящірки живородної у регіоні 
у середньому складає 20,7 ос./км. (Х=1636/79), що 
є високим показником, щільність поселень у 
середньому рівна 125,8 ос./км. (Хі=1636/13), а 
зустрічність (n/N=13/79) –0,16  (табл. 2). 

Дані, на нашу думку, доречно представити за 
фізико-географічним областями, що аналізуються і 
попередніми дослідниками [21]. Значення номерів, 
що наведені для локалітетів, відповідають таким на 
рис. 1. 
Кадастр до рис. 1. 

Область Закарпатської рівнини (ob.=145; 
0 ос./км). Район Притисянської Чоп-
Мукачівської низовини (ob.=134; 0 ос./км). 
Берегівський район: 1. с. Нове Село (ob.=2; 
0 ос./км). 2. с. Оросієво (ob.=6; 0 ос./км). 3. с. 
Четово (ob.=4; 0 ос./км). Виноградівський район: 
4. смт. Вилок (ob.=44; 0 ос./км). 5. с. Нове Село 
(ob.=17; 0 ос./км). 6. с. Перехрестя (ob.=9; 0 ос.). 
7. с. Петрово (ob.=4; 0 ос./км). 8. с. Ботар (ob.=3; 
0 ос./км). 9. с. Бобове (ob.=2; 0 ос./км). 
10. с. Шаланки (ob.=5; 0 ос./км). 
11. с. Підвиноградів (ob.=3; 0 ос./км). 
12. м. Виноградів (ob.=13; 0 ос./км). 13. с. Великі 
Ком'яти (ob.=11; 0 ос./км). Ужгородський район: 
14. м. Чоп (ob.=1; 0 ос./км). 15. с. Тийглаш (ob.=2; 
0 ос./км). Мукачівський район: 16. с. Страбичово 
(ob.=4; 0 ос./км). 17. с. Нижній Коропець (ob.=3; 
0 ос./км.). 18. с. Чомонин (ob.=1; 0 ос./км). Район 
Берегівського вулканічного холмогір'я (ob.=11; 
0 ос./км). Берегівський район: 19. с. Бене (ob.=4; 
0 ос./км). 20. с. Мужієво (ob.=3; 0 ос./км). 
21. м. Берегово (ob.=4; 0 ос./км). Область 
Вулканічних Карпат (ob.=66; 0 ос./км). Район 
Вулканічного Ужгород-Хустського хребта 
(ob.=8; 0 ос./км). Ужгородський район: 
22. с. Невицьке (ob.=4; 0 ос./км). 23. с. Оріховиця 
(ob.=2; 0 ос./км.). 24. с. Анталовці (ob.=2; 0 ос./км). 
Район Закарпатського передгір'я (ob.=28; 
0 ос./км). Виноградівський район: 
25. смт. Королево (ob.=7; 0 ос./км). Мукачівський 
район: 26. с. Старе Давидково (ob.=5; 0 ос./км). 
Ужгородський район: 27. с. Дубки (ob.=6; 
0 ос./км). 28. м. Ужгород (ob.=6; 0 ос./км). 
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29. с. Стрипа (ob.=1; 0 ос./км). Іршавський район: 
30. м. Іршава (ob.=3; 0 ос./км). район Іршавська 
котловина (ob.=19; 0 ос./км). Іршавський район: 
31. с. Ільниця (ob.=6; 0 ос./км). 32. с. Осій (ob.=1; 
0 ос./км). 33. с. Імстичево (ob.=7; 0 ос./км). 
34. с. Білки (ob.=5; 0 ос./км). Район Березне-
Липшанського міжгір'я (ob.=8; 0 ос./км). 
Мукачівський район: 35. с. Синяк (ob.=2; 0 ос./км). 
Перечинський район: 36. с. Завбуч (ob.=3; 
0 ос./км). 37. с. Тур'я Ремети (ob.=2; 0 ос./км). 
38. м. Перечин (ob.=1; 0 ос./км). Район 
Солотвинської (Верхньотисянської) котловини 
(ob.=3; 0 ос./км). Хустський район: 39. с. Кошелево 
(ob.=2; 0 ос./км). 40. с. Сокирниця (ob.=1; 0 ос./км). 
Рахівсько-Чивчинська область (ob.=9; 0-140ос.; 
72 ос./км.). Рахівський район: 41. с. Костилівка 
(Лісництво ob.=2; 0 ос./км)шпильковий ліс. 
42. Трибушанське (Лісництво ob.=3; 100-140ос.; 
120±20 ос./км); шпильковий ліс. Тячівський район: 
43. Мараморшське (Лісництво ob.=4; 0 ос./км) 
шпильковий ліс. Полонинсько-Чорногірська 
область (ob.=93; 0-20 ос.; 6,7 ос./км). Район 
Полонинського хребта (ob.=68; 0 ос./км). 
Свалявський район: 44. с. Поляна (ob.=1; 0 ос./км). 

45. с. Оленьово (ob.=1; 0 ос./км). 
Великоберезнянський район: 46. с. Чорноголова 
(ob.=7; 0 ос./км). 47. с. Смерекове (ob.=4; 0 ос./км). 
48. с. Буківцево (ob.=2; 0 ос./км). 49. смт. Великий 
Березний (ob.=4; 0 ос./км). 50. с. Кострино 
(ПОНДВ ob.=15; 0 ос./км) змішаний ліс. 
Перечинський район: 51. с. Дубриничі (ob.=9; 
0 ос./км.). 52. с. Лумшори (ob.=2; 0 ос./км) . 
53. с. Турички (ob.=1; 0 ос./км). Хустський район: 
54. с. Нижній Бистрий (ob.=10; 0 ос./км). 
55. с. Березово (ob.=3; 0 ос./км). 56. с. Вільшани 
(ob.=6; 0 ос./км). Міжгірський район: 
57. с. Вучкове (ob.=3; 0 ос./км). 58. с. Запереділля 
(ob.=2; 0 ос./км). Район Утесових гряд (ob.=18; 
0-10 ос.; 5 ос./км). Тячівський район: 59. с. Велика 
Уголька (Лісництво ob.=17; 0 ос./км) змішаний ліс. 
60. с. Широкий Луг (Лісництво ob.=1; 10 ос./км); 
змішаний ліс. Район Свидовецько-
Чорногірський (ob.=7; 0-120 ос.; 32,8 ос./км). 
Рахівський район: 61. с. Вільховатий (Лісництво 
ob.=1; 120 ос./км); шпильковий ліс. 62. м. Рахів 
(Лісництво ob.=1; 0 ос./км) шпильковий ліс. 
63. Чорногірське (Лісництво ob.=5; 1-10 ос.; 
5,5 ос./км); шпильковий ліс.  

 

 
Рис. 1. Облікові локалітети та відносна чисельність Z. vivipara (пункти наведені у тексті) 
 

Водороздільно-Верховинська область (ob.=165; 
0-90 ос.; 40,5 ос./км). Район Воловецько-
Міжгірська верховина (ob.=144; 0-85 ос.; 
48,4 ос./км). Великоберезнянський район: 
64. с. Тихий (ob.=1; 0 ос./км). 65. с. Лубня (УНПП 
ob.=6; 0 ос./км) змішаний ліс. 66. с. Жорнава (УНПП 
ob.=9; 0 ос./км) змішаний ліс. 67. с. Стужиця 
(ПОНДВ ob.=13; 50 ос./км); буковий ліс. 68. с. Ужок 

(ПОНДВ ob.=10; 0 ос./км) буковий ліс. Міжгірський 
район: 69. с. Синевир (ob.=5; 0 ос./км).  70. с. Верхнє 
Студене (ob.=1; 0 ос./км). 71. с. Негровець (ПОНДВ 
ob.=5; 5 ос./км); змішаний ліс. 72. с. Колочава 
(ob.=94; 65-85 ос.; 78,6±9,2 ос./км); багаторічні 
трави,полонина (09.07.2010 р. – 85 ос.; 09.07.2010 р. – 
85 ос.; 09.07.2010р. - 85 ос.; 09.07.2010 р. – 85 ос.; 
09.07.2010 р. -85 ос.; 09.07.2010 р. – 85 ос.; 
09.07.2010 р. – 75 ос.; 09.07.2010 р. – 85 ос.; 



Sci. Bull. Uzhgorod Univ. (Ser. Biol.), 2012. Vol. 32                        Наук. Вісник Ужгород. ун-ту. (Сер. Біол.), 2012, Вип. 32 127 

12.07.2010 р. – 65 ос.; 12.07.2010 р. – 65 ос.; 
12.07.2010 р. – 65 ос.). Район Приводороздільні 
(Внутрішні) Горгани (ob.=21; 0-90 ос.; 23,9 ос./км). 
Міжгірський район: 73. с. Синевир (НПП ob.=6; 
9-20 ос.; 13±6,1 ос./км); шпильковий ліс. 74. с. 
Синевирська Поляна (ПОНДВ ob.=2; 18 ос./км); 
шпильковий ліс. 75. Чорноріцьке (ПОНДВ ob.=3; 
90 ос./км); шпильковий ліс. 76. Остріцьке (ПОНДВ 
ob.=3; 16 ос./км); шпильковий ліс. 77. с. Колочава 
(ПОНДВ ob.=3; 22 ос./км); шпильковий ліс. 
78. Квасовецьке (ПОНДВ ob.=3; 30 ос./км); 
шпильковий ліс. 79. смт. Міжгір'я (ob.=1; 0 ос./км). 
Обговорення результатів 

Розповсюдження Z. vivipara у Закарпатті за 
фізико-географічними областями.  
Нами, ящірка живородна відмічена лише у межах 
трьох фізико-географічних областей Закарпатської 
області. Не зважаючи на значну кількість 
проведених обліків, у межах Закарпатської 
рівнини, де ізольовані популяції виду 
відмічаються попередніми дослідниками [21], 
ящірка живородна нами не виявлена. Рахівсько-
Чивчинської області (72 ос./км.), де значні також 
показники щільності (щільність поселень виду – 
360 ос./км., щільність виду – 120 ос./км.) однак, 
незначні зустрічності виду (0,3) (табл. 1.), що свідчить 
про високу щільність виду у окремих, нечисельних 
придатних для її проживання біотопах. Високими 
показниками чисельності виду характеризується 
також Водороздільно-Верховинська область 
(40,5 ос./км.), при цьому найбільшими значеннями 
показника характеризується район Воловецько-
Міжгірської верховини (48,4 ос./км.), де високі також 
значення щільності . Меншою є чисельність виду у 
межах Приводороздільних (Внутрішніх) Горган 
(23,9 ос./км.), однак, зустрічність, у порівнянні з 
попереднім районом, дещо вища (0,86), що свідчить 

про наявність значної кількості придатних стацій, та 
відносно рівномірний розподіл особин ящірки 
живородної територією. Дещо нижча відносна 
чисельність виду спостерігається у Полонинсько-
Чорногірської області (6,7 ос./км.), найвищими 
показниками характеризується Свидовецько-
Чорногірський район (32,8 ос./км.), де значні 
також показники щільності та зустрічності виду.  

Таким чином, аналізуючи чисельність ящірки 
живородної на теренах фізико-географічних 
областей, що характеризуються певним набором 
своєрідних показників абіотичних та біотичних 
факторів, відмітимо, що поширення виду не є 
рівномірним, як вказується попередніми 
дослідниками [21], а чітко поділяється на дві групи 
(рис. 2.). Незалежною, та своєрідною порівняно з 
іншими регіонами (LD=22) є Рахівсько-
Чивчинська область (чисельність - 11,22 ос./км., 
зустрічність – 0,75), у межах якої найвищі 
чисельність, однак низька зустрічність виду. 
Близький до неї за наведеними показниками 
Свидовецько-Чорногірський район Полонинсько-
Чорногірської області, що характеризується 
вищими показниками зустрічності, однак нижчими 
– відносної чисельності. Окремий кластер 
формують фізико-географічні райони 
Водороздільно-Верховинська області з районом 
Утесових гряд Полонинсько-Чорногірської 
області, що характеризуються низькою чи 
середньою чисельністю виду за вищої 
зустрічності. 

Таким чином, Водороздільно-Верховинська та 
Рахівсько-Чивчинська області характеризується 
високою чисельністю виду при значній 
мозаїчності поширення, а Полонинсько-
Чорногірська область, напротивагу, середньою чи 
незначною чисельністю при більш-менш 
рівномірному поширенні. 

 

Таблиця 1. Чисельність, щільність та зустрічність ящірки живородної у межах фізико-географічних областей 
південно-західних макросхилів Українських Карпат 
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Закарпатська область 478 1636 0-140 17,4 125,8 20,7 0,16 
1. Область Закарпатської рівнини 145 0 0 0 0 0 0 
2. Область Вулканічних Карпат 66 0 0 0 0 0 0 
3. Рахівсько-Чивчинська область 9 360 0-140 72 360 120 0,3 
4. Полонинсько-Чорногірська область  93 141 0-120 6,7 47 7,05 0,15 
4.1. Район Полонинського хребта 68 0 0 0 0 0 0 
4.2. Район Утесових гряд 18 10 0-10 5 10 5 0,5 
4.3. Район Свидовецько-Чорногірський 7 131 0-120 32,8 65,5 43,7 0,7 
5. Водороздільно-Верховинська область  165 1135 0-90 40,5 126,1 70,9 0,56 
5.1. Район Воловецько-Міжгірська верховина  144 920 0-85 48,4 306,7 102,2 0,3 
5.2. Район Приводороздільні (Внутрішні) Горгани  21 215 0-90 23,9 35,8 30,7 0,86 
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Рис. 2. Аналіз чисельності ящірки живородної за фізико-
географічними областями (пункти табл. 1) 

Статева структура популяцій 

Статевий диморфізм виражений у менших 
розмірах самців, інтенсивно забарвленому череві 
та розширеною основою хвоста, що співпадає із 
даними інших авторів [21]. Співвідношення статей у 
нашій вибірці (n=11) – 45,5% самців, 54,5% самок, 
цікаво, що за даними з середини 70-х років минулого 
століття, у популяціях з Закарпатської області 
переважали самці (53%) [21].  
Біотопний розподіл 

При проведенні еколого-фауністичних досліджень 
виникає необхідність приурочення фауністичних 
комплексів чи окремих видів до певних ландшаф-
тів та їх підрозділів – біотопів, характеристики 
яких, зазвичай, базуються на рослинних асоціаціях 
– фітоценозах та їх структурі. Враховуючи різно-
маніття класифікацій біотопів, нами, як та, що 
найкраще охоплює аналізований матеріал, прийн-
ята класифікація ландшафтів, екосистем та біоце-
нозів запропонована М. А. Воїнственським [5]. 

За результатами наших досліджень, відмітимо, 
що відносна чисельність популяцій Z. vivipara на 
теренах Закарпатської області за період з 
1970-1978 [21] до 2009–2012 років, зменшилась у 
3 рази (із  68,8 до 22,2 ос./км.). Однак, у розрізі 
біотопів, динаміка чисельності не є 
односторонньою. Чисельність ящірки живородної 
наразі є найвищою на полонинах у біотопах із 
багаторічними травами (ob.=11; 65-85 ос.; 
78,6±9,2 ос./км). 
У минулому [21], максимальна чисельність виду 
також фіксувалась у сосново-листяних лісах, 
заплавних луках та на полонинах. Зменшення 
чисельності ящірки живородної у лісових 
екосистемах відмічається також на Львівщині. 
Поряд з цим, ящірка живородна зустрічалась 
також у біляводних ландшафтах та на сінокосах, 

де вид нами не зафіксований. Варто відмітити, що 
у населених пунктах ящірка живородна не 
відмічена. 
Сезонна динаміка чисельності 

За даними попередніх авторів, у горах активні 
ящірки спостерігаються з початку квітня до 
середини жовтня. Масова поява відмічена на 
початку травня [21]. Нами весняна поява 
зафіксована за температури 6°С 27.03.2010 у 
Широколужанському лісництві, а останні активні 
особини – 17.11.2010 року в урочищі Занога Кузій-
Свидовецького відділення Карпатського 
біосферного заповідника за температури 9°С. 
Період активності триває за нашими даними від 
191 до 235 діб у залежності від кліматичних умов, у 
гірських районах з сумою активних температур 
2000...1500°С. Значення активного періоду незначно 
менше за тривалість вегетаційного, з температурами 
вище 5°С (225...241 день) [15], більше за кількість 
безморозних днів (170...180) [15] та знаходиться у 
межах періоду з температурами вище 10°С (170...190 
днів) [15], таким чином, співпадає з періодом 
активності об’єктів живлення виду. 

Парування настає після першого линяння 
самців і в умовах дослідження припадає на 
середину травня. Кількість запліднених яєць 
залежить від розміру (віку) самки [7]. В умовах 
регіону молодь появляється у середині липня. 
Статевозрілими стають у віці двох років [11].  

Добовий ритм активності ящірки залежить від 
пори року та температурних умов. Так, навесні та 
восени вони активні цілий день. Влітку активність 
ящірки має двовершинний характер: до 12 год. дня 
та з 16-17 год. до сходу сонця. Спостереженнями 
встановлено, що у спекотні дні перерва між 
вершинами активності збільшується з 10 до 17 
години. Це явище має місце і в інших частинах 
ареалу [17, 18]. 
Вплив антропічного пресингу на популяції 
ящірки живородної 
Із факторів антропічного походження найбільш 
негативний вплив на популяції виду здійснюють 
масштабні трансформації ландшафтів [1]: у 
сільській місцевості – знищення природної 
рослинності, на урбанізованих територіях – 
суцільна забудова. Максимальна чисельність 
ящірки живородної характерна для біотопів з 
мінімальним рівнем антропічного навантаження. 
Серед плазунів, що зустрічаються на Закарпатті, 
ящірка живородна характеризується ступенем 
синантропності, що рівний 0,03, що є найнижчим 
показником. Загалом, спостерігається тенденція до 
зменшення чисельності популяції за збільшення 
рівня антропічного пресингу. 
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Таблиця 2. Чисельність ящірки живородної у різних ландшафтах та біотопах південно-західних макросхилів 
Українських Карпат та її зміни у часі. 

Літературні відомості [21] Наші дані (2009-2012 роки) Ландшафти та біотопи 
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1. Лісові ландшафти 4 7,2-174 79,6±70 64  0 
1.1. гірські ліси 4 7,2-174 79,6±70 41  0 
1.1.1. чагарники 2 7,2-56 31,6±34,5 20  0 
1.1.2. сосново-листяні ліси  2 81-174 127,5±65,8 17  0 
2. Луки 11 6-135 80,6±30,3 20 0-85 72,1±24,4 
2.1. гірські лучно-степові території 8  80 11 65-85 78,6±9,2 
2.1.1. багаторічні трави, полонина 8  80 11 65-85 78,6±9,2 
2.2. заплавні луки 3 6-135 82,3±67,7 9  0 
2.2.1. біотопи з багаторічними травами  3 6-135 82,3±67,7 9  0 
3. Болота    3  0 
4.Культурні ландшафти (агроценози) 1  10 128  0 
4.1.сінокос 1  10 46  0 
5. Населені пункти    105  0 
6. Скельний ландшафт    3  0 
7. Біляводні ландшафти 3 11,2-44 30,4±17,1 45  0 
7.1.берег річки  3 11,2-44 30,4±17,1 32  0 
Усього Закарпатська область 19 6-174 68,8±43,7 478 0-85 22,2 
 

Висновки 

1. Відносна чисельність популяцій Zootoca vivipara 
(Von Jacquin, 1787) на території Закарпатської 
області, станом на 2009–2012 роки, становить 
близько 17 ос./км., що є середнім показником у 
порівнянні із даними для суміжних територій. 
Щільність популяцій ящірки живородної у регіоні 
у середньому складає 20,7 ос./км. (Х=1636/79), що 
є високим показником, щільність поселень у 
середньому рівна 125,8 ос./км. (Хі=1636/13), а 
зустрічність (n/N=13/79) –0,16. 
2. Нами, ящірка живородна відмічена лише у 
межах трьох фізико-географічних областей 
Закарпатської області. Не зважаючи на значну 
кількість проведених обліків, у межах 
Закарпатської рівнини, де ізольовані популяції 
виду відмічаються попередніми дослідниками, 
ящірка живородна нами не виявлена. 

3. Водороздільно-Верховинська та Рахівсько-
Чивчинська області характеризується високою 
чисельністю виду при значній мозаїчності 
поширення, а Полонинсько-Чорногірська область, 
напротивагу, середньою чи незначною 
чисельністю при більш-менш рівномірному 
поширенні. 
4. Відносна чисельність популяцій Lacerta vivipara 
на теренах Закарпатської області за період з 
1970-1978 до 2009–2012 років, зменшилась у 3 рази 
(із 68,8 до 22,2 ос./км.) 
5. Період активності виду у гірських районах з 
сумою активних температур 2000...1500°С. триває 
від 191 до 235 діб.  
6. Із факторів антропічного походження найбільш 
негативний вплив на популяції виду здійснюють 
масштабні трансформації ландшафтів: у сільській 
місцевості – знищення природної рослинності, на 
урбанізованих територіях – суцільна забудова.  
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