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Описано конструкцію та механізм дії спеціального пристрою для установлення ґрунтових пасток
Барбера, що використовуються для обліку ґрунтово-підстилкової мезофауни. Проаналізовано переваги
використання запропонованої моделі у порівнянні з іншими інструментами.
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ВСТУП

Зооценоз як компонент біогеоценозу є важливим структурно-функціональним
підрозділом в організації різноманітних природних і штучних екосистем, а також
біосфери в цілому [1, 3, 4, 5, 10, 17, 18, 31, 32, 35]. Важлива функціональна складова
зоогенного блоку екосистем – безхребетні ґрунтово-підстилкового комплексу, які
приймають активну участь у багатьох біогеоценотичних процесах, у тому числі
трансформації органічних речовин, ґрунтоутворенні, газообміні ґрунтів тощо [2, 6,
8, 13, 23, 24, 26, 28, 33, 36, 38, 42, 44].
Виявлення консортивних зв’язків мешканців підстилки та ґрунту вкрай
важливе для розуміння функціональної ролі останніх у екосистемах [20]. Ґрунтових
безхребетних можна використовувати в якості індикаторів для зоологічної
діагностики ґрунтів [9, 11, 14, 19, 21, 22, 27, 30, 33, 34]. Ряд робіт присвячений
дослідженню особливостей структури тваринного населення ґрунтів у зональному
аспекті [7, 12, 39].
Для обліку підстилкових безхребетних використовується значна кількість
різноманітних типів пасток, принад, фіксуючих рідин [40, 46]. Одним з найбільш
популярних методів якісного та кількісного обліку підстилкової мезофауни є збір
безхребетних-герпетобіонтів за допомогою різних модифікацій ґрунтових пасток
Барбера [15, 25, 29, 37, 41]. Останні представляють собою відкриті ємності, що
містять фіксуючу рідину, які закопуються у ґрунт таким чином, щоб верхній край
посудини знаходився на одному рівні з поверхнею ґрунту (в якості фіксатора
частіше всього використовують розчин NaCl або 4%-вий формалін).
На сьогоднішній день єдиний розповсюджений засіб установлення пасток
Барбера – викопування отвору у ґрунті вручну, з послідуючим закопуванням пастки
у ґрунт. Вищевказаний засіб має певні недоліки. Установлення великої кількості
пасток Барбера ручним засобом потребує значних затрат часу та певної фізичної
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підготовки. Ця проблема стала актуальнішою у теперішній час, коли набуло
популярності використання в якості пасток Барбера пластикових стаканчиків.
Останні легкі та зручні для транспортування, але недостатньо міцні: під час
закопування у ґрунт пластикові стаканчики легко стискаються та ламаються під
натиском ґрунту.
Мета роботи – винахід інструменту для якісного та швидкого установлення
пасток Барбера у ґрунт. Задача запропонованої моделі – спрощення установлення
ґрунтових пасток Барбера за рахунок використання пристрою зручних розмірів, а
також легке та швидке видалення ґрунту із інструменту за допомогою спеціального
пристосування.
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

Найбільш близькими до запропонованої моделі за своєю конструкцією та
технікою використання, але цілком різними за своїм призначенням є інструмент для
видалення бур’янів з ґрунту [43] та садовий інструмент для висадки цибулин і
насіння рослин у ґрунт [45].
Аналогом пристрою можна вважати інструмент для видалення бур’янів
з ґрунту (рис. 1), який складається із циліндра з ручкою та поршня, розташованого
усередині циліндра. При видаленні бур’яну нижній кінець циліндра центрують
навколо нього, удавлюють циліндр у ґрунт, натискають на поршень, обертають його
та переміщують угору, втягуючи у циліндр пробку ґрунту разом із вегетативною
частиною бур’яну та його коренями.
Садовий інструмент для висадки цибулин та насіння рослин у ґрунт (рис. 2)
являє собою циліндр з відкритим нижнім кінцем. У циліндрі розташований
поршень, який рухається за допомогою педалі; остання прикріплена до поршня та
виведена назовні із циліндра через боковий отвір. Інструмент може мати другу
педаль, безпосередньо прикріплену до циліндра з протилежного боку, та ручку на
верхньому кінці циліндра. Інструмент удавлюють у ґрунт для видалення його у
вигляді пробки та отримання у ґрунті заглиблення, в яке висаджують, наприклад,
цибулину рослини. Потім ногою натискають на педаль, переміщують поршень униз
і виштовхують із циліндра пробку ґрунту, яка закриває цибулину зверху.
Недоліками вищевказаних інструментів є великі розміри, значна вага та досить
складний механізм дії за рахунок великої кількості маніпуляцій, що робить їх
використання в якості пристроїв для установлення ґрунтових пасток Барбера
незручним.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Задача вирішується за допомогою пристрою [16], схема якого зображена
на рис. 3А. Запропонована модель складається з металевого тонкостінного
порожнього циліндра з відкритим нижнім кінцем, поршня, а також дерев’яної ручки
завдовжки близько 300–320 мм, яка має отвір у центрі та кріпиться гвинтами до
циліндра. В якості циліндра можна використовувати підручні предмети (наприклад,
сталеві циліндричні консервні банки, порожні балончики з-під монтажної піни
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тощо), у яких видалено дно з одного боку (рис. 3Б). Діаметр циліндра повинен
відповідати діаметру верхньої частини пастки Барбера; висота циліндра повинна
переважати висоту ємності, що використовується, не менш ніж на 20 мм. Пристрій
також містить сталеву планку (пластину), в яку укручуються гвинти для кріплення
ручки до циліндра, сталеву шпильку поршня з різьбою з обох боків, яка проходить
через отвір у дерев’яній ручці, пластину поршня для видалення ґрунту з циліндра,
гайки для кріплення пластини поршня на шпильці, а також спеціальний кулястий
упор на кінці шпильки.

Рис. 1. Інструмент для видалення
бур’янів з ґрунту

Рис. 2. Садовий інструмент для висадки
цибулин та насіння рослин у ґрунт

1 – циліндр з ручкою; 2 – поршень,
розташований усередині циліндра.

1 – циліндр з відкритим нижнім кінцем;
2 – боковий отвір циліндра; 3 – поршень;
4 – педаль, за допомогою якої рухається
поршень; 5 – друга педаль, безпосередньо
прикріплена до циліндра з протилежного боку;
6 – ручка на верхньому кінці циліндра.

Використовують інструмент у такий спосіб. Для отримання у ґрунті отвору
металевий циліндр пристрою удавлюють напівобертальними рухами у ґрунт на
глибину, яка повинна трохи перевищувати висоту ємності, що використовується в
якості пастки Барбера. Після цього такими ж напівобертальними рухами інструмент
видаляється з ґрунту. У отвір, що виник у ґрунті, установлюється пастка Барбера.
Пробка ґрунту з циліндра видаляється шляхом натискання на кулястий упор поршня.
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Рис. 3. Пристрій для установлення ґрунтових пасток Барбера
А – схема пристрою; Б – модифікація пристрою, використана автором; 1 – металевий
циліндр з відкритим нижнім кінцем; 2 – дерев’яна ручка завдовжки 300–320 мм; 3 – гвинти
для кріплення ручки до циліндра; 4 – сталева планка для кріплення ручки до циліндра; 5 –
сталева шпилька з різьбою з обох боків; 6 – пластина поршня для видалення ґрунту з
циліндра; 7 – гайки для кріплення пластини поршня на шпильці; 8 – кулястий упор на кінці
шпильки.
ЗАКЛЮЧЕННЯ

Таким чином, запропонована модель складається з металевого порожнього
циліндра з відкритим нижнім кінцем, дерев’яної ручки, сталевої планки, за
допомогою якої ручка кріпиться до циліндра, сталевої шпильки поршня із кулястим
упором на кінці, що розміщена всередині циліндра та виведена на бік, протилежний
відкритому нижньому кінцю циліндра, а також пластини поршня, яка прикріплена
гайками до сталевої шпильки.
У порівнянні з вищезгаданими інструментами використання даного пристрою
забезпечує певні переваги. Діаметр циліндра дозволяє утворити у ґрунті отвір, який
майже ідеально відповідає розмірам пастки Барбера, що значно знижує погрішності
під час обліку підстилкових безхребетних. Невелика вага та компактний розмір
даного пристрою забезпечують зручне використання останнього у польових умовах.
Розташування поршня дозволяє видалити ґрунт з циліндра без застосування значної
фізичної сили. Це забезпечує швидке та досить легке установлення значної кількості
пасток Барбера за відносно невеликий відрізок часу.
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КОНСТРУКЦІЯ, МЕХАНІЗМ ДІЇ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ ҐРУНТОВИХ ПАСТОК БАРБЕРА
Королев А. В. Конструкция, механизм действия и способ применения специального
устройства для установки почвенных ловушек Барбера // Экосистемы, их оптимизация и охрана.
Симферополь: ТНУ, 2013. Вып. 8. С. 123–129.
Описаны конструкция и механизм действия специального устройства для установки почвенных
ловушек Барбера, используемых для учета почвенно-подстилочной мезофауны. Проанализированы
преимущества использования предложенной модели в сравнении с другими инструментами.
Ключевые слова: специальное устройство, почвенные ловушки Барбера, учет подстилочных
беспозвоночных.
Korolev О. V. Construction, mechanism of action and application method of device for the soil
traps (Barber’s traps) establishment // Optimization and Protection of Ecosystems. Simferopol: TNU, 2013.
Iss. 8. P. 123–129.
The construction and mechanism of action of special device are described. The given device is exploits
for Barber’s soil traps setting with the intension to census of ground litter mesofauna. The advantages of using
the proposed special device are analyzed.
Key words: special device, Barber’s soil traps, census of ground litter invertebrates.
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