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Нижній Добрицький ставок населяє

геміклональна популяційна система зелених жаб, 

що давно стала модельною. Це - велика ГПС зі

значною часткою попіплоїдів.

встановити склад ГПС зелених жаб Нижнього

Добрицького ставку у 2020 році та порівняти

результат з даними спостережень попередніх

років.



Досліджуваний матеріал було отримано після 

одиничного нічного лову жаб у Нижньому Добрицькому

ставку (49°33'22" пн. ш., 36°18'39" сх. д.).



Вивчалася вибірка випадкового складу: вона налічувала 46 особин 

(41 P. esculentus й 5 P. ridibundus) серед яких було: 15 самиць, 30 

самців  та 1 ювенільна особина. 7 особин мали мітки з попередніх 

років досліджень. 2 жаби виявилися триплоїдами. 

Самиці Самці Ювенільні особини 3n P. esculentus 2n P. esculentus P. ridibundus



15 особин мали аномалії кінцівок і пальців: 



Для всіх отриманих особин:

 робили фото;

 визначали стать;

 вимірювали довжину тіла (від краю 

морди до кінця уростилю);

 перевіряли на наявність міток минулих 

років, зроблених за методикою 

Петерсона-Бейлі;

 брали мазок крові.

(!) Також, у 9 особин відрізали 8 палець 

задньої кінцівки (мітка для наступних років 

досліджень).



Еритроцити кожного мазку дивилися під збільшенням 

у 40 разів та вимірювали у програмі ToupView. 

На основі отриманих данних відбирали особин та 

проводили каріологічний аналіз їх кісткового мозку.

Виконаний облік хромосом в ядрах дозволив точно 

визначити серед цих особин триплоїдів. 

Рис. 1 Хромосомна пластинка диплоїда Рис. 2 Хромосомна пластинка триплоїда



дослідження стала 

ще одна точка на 

графіку, що описує 

загальну динаміку 

складу ГПС. 

* Графік побудовано без урахування 

даних за 2017 рік, через те, що 

вибірка в той рік не була 

випадковою. 



Чисельність ГПС Нижнього Добрицького ставку оцінювали

за допомогою методу мічення і повторного відлову за 

Петерсоном-Бейлі:

M – кількість мічених особин з першого

вилову (М=49);

n - кількість особин з повторного вилову

(n=46);

m - кількість повторно зібраних міток

(m=7).Стандартна похибка:

N=288

SE=89

Результат обчислень:



1. ГПС зелених жаб Нижнього Добрицького ставку належить до R-

E-Ep-типу. Склад випадкової вибірки з 46 особин: диплоїдні

Pelophylax esculentus 85%, триплоїдні P. esculentus 4%, P. 

ridibundus 11%.

2. Рік від року склад ГПС зазнає змін, коливаючись навкруги

певного значення. У більшості випадків, якщо певного року 

частка триплоїдів або Pelophylax ridibundus збільшувалася, 

наступного року вона зменшувалася, або навпаки.

3. У 2020 році частка триплоїдів була найнижчою за період

спостережень з 2012 року.

4. Чисельність ГПС у розрахунку за Петерсеном-Бейлі становить 

288±89 особин. 



Ми висловлюємо подяку професору кафедри 

зоології та екології тварин Д. А. Шабанову

за ідею роботи та наукове керівництво, Е. 

С. Пустоваловій за допомогу у проведенні 

каріологічного аналізу, та А. О. Федоровій й 

М. О. Дрогваленку за навчання методам 

роботи та надання даних минулих років для 

розрахунків.
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