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Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції ”Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, 
1-3 жовтня 2009 р. – Запоріжжя. – 316 с. 
 

Збірка матеріалів складається з 10 розділів: Ботаніка та екологія рослин; зоологія та екологія 
тварин; гідробіологія та іхтіологія; фізіологія та екологія людини; біотехнологія та синтез нових 
речовин; хімія та біохімія; правові та економічні засад поліфункціонального ведення лісового та 
мисливського господарства; національне природокористування та промислова екологія; стійкість та 
розвиток екосистем, охорона природи; біологічна та екологічна освіта. В них розглянуто як сучасні 
екологічні проблеми окремих регіонів, так і загальні питання раціонального природокористування та 
збалансованого розвитку суспільства. 

Буде корисним для екологів, біологів, вчителів та всіх, хто цікавиться проблемами охорони, 
збереження, відтворення та раціонального використання ресурсів навколишнього природного 
середовища. 

Видання здійснено за фінансвої підтримки Інституту механізації тваринництва УААН та 
НВП «Дніпроенергосталь». 

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. 

Редакційна колегія: 

Тимченко С. М. – професор, доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, ректор 
Запорізького національного університету 
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Бессонова В. П. – професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедрою садово-паркового 
господарства Дніпропетровського державного аграрного університету 

Потапова О.Г. - провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук Інституту проблем 
екології та еволюції ім.. О.М. Сєвєрцова РАН 

Омельянчик Л. О. – професор, доктор фармацевтичних наук, декан біологічного факультету 
Запорізького національного університету 

Лях В. О. – професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедрою садово-паркового 
господарства та генетики рослин Запорізького національного університету 

Бовт В. Д. – професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедрою загальної та прикладної 
екології та зоології Запорізького національного університету 

Єщенко В.А - професор, доктор медичних наук, завідувач кафедрою фізіології людини та 
тварин з курсом ЦО Запорізького національного університету 

Колісник Н.В. - професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри імунології та біохімії 
Запорізького національного університету 

Домніч В.І. - професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри мисливство-знавства та 
іхтіології Запорізького національного університету 

Шевченко І.А. - професор, доктор сільськогосподарських наук, доктор технічних наук, директор 
Центрального інституту механізації тваринництва УААН 

Бражко О. А. – доктор біологічних наук, професор кафедри хімії Запорізького національного 
університету 

Фролов О.К. - доктор біологічних наук, професор кафедри імунології та біохімії Запорізького 
національного університету 

Лебедєва Н. І. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри мисливствознавства та іхтіології 
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Корж О. П. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної екології та 
зоології Запорізького національного університету 
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Шановні колеги! 
 

Запорізька область є не лише важливим народногосподарським комплексом України, 
але й посідає одне з перших місць за проблемами стану навколишнього природного 
середовища. Сучасна екологічна ситуація в області характеризується як складна; 
спостерігається зростання кількості аварій та їх поширення до рівня катастроф. 

У подібних умовах особливого значення набуває ставлення до означених проблем 
влади, підприємств, широких верств населення й, особливо, науковців, позиція яких часто 
стає вирішальною. Тому проведення конференцій міжнародного рівня щодо сучасних 
проблем біології, екології та хімії в Запорізькому регіоні зі значним техногенним 
навантаженням є своєчасним та набуває не аби якої актуальності. 

Особливо хотілося б відзначити, що останнім часом місцева влада активно 
переймається проблемами стану навколишнього природного середовища – створюються та 
втілюються в життя спеціальні програми для подолання кризового становища, незважаючи 
на кризу спрямовуються сили на переобладнання підприємств регіону, відновлення 
природних екосистем тощо. Не стоїть осторонь і Запорізький національний університет, який 
має потужні кадрові та матеріально-технічні ресурси з природничих наук. Викладачі 
біологічного факультету ведуть велику просвітницьку діяльність, беруть активну участь у 
створенні підручників для шкіл та вищих навчальних закладів, здійснюють місцеві та 
міжнародні наукові проекти щодо вирішення сучасних наріжних питань біології, екології та 
хімії. 

В 2008 році в Запорізькому національному університеті за підтримки обласної 
держадміністрації для підвищення ефективності науково-дослідної, навчальної діяльності та 
об’єднання зусиль науковців і виробництва було створено Регіональний навчально-науково-
виробничий комплекс «Екологія» за участі ВАТ «Запоріжсталь», Запорізького обласного 
державного проектно-технологічного центру родючості ґрунтів і екології продукції 
Міністерства аграрної політики України, Центрального інституту механізації тваринництва 
Української академії аграрних наук. Лише у 2009 році на його базі виконується понад 10 
господоговірних наукових тем щодо вирішення проблем раціонального 
природокористування та охорони довкілля. Тому вважаю, що Запорізький національний 
університет виступає провідною науковою установою регіону щодо вирішення означених 
проблем.  

Бажаю Вам наснаги та плідної праці в межах ІІ Міжнародної конференції «Сучасні 
проблеми біології, екології та хімії». 

 
 

Ректор 
Запорізького національного університету 
доктор історичних наук, професор 
Заслужений працівник освіти України С. М. Тимченко 
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Вітаю Вас, шановні учасники конференції! 

З кожним роком все більше загострюється проблема виживання людства в 
умовах зростаючого дефіциту природних ресурсів, зниження біологічного та 
ландшафтного різноманіття. Збільшення безсистемного техногенного впливу 
людини на навколишнє середовище призвело до суттєвого перетворення 
останнього. Зараз вже майже не залишилось жодного природного ландшафту, 
не перетвореного у тому чи іншому ступені людською діяльністю. В цілому 
збереглося близько 30 % природної рослинності, яка знаходиться на різних 
стадіях трансформації. Особливу турботу також викликає стан генофонду 
рідких та зникаючих видів тварин і рослин. 

Взаємодія суспільства і природи здійснюється під час 
природокористування, яке є сукупністю усіх форм експлуатації природно-
ресурсного комплексу та екологічного потенціалу, а також заходів щодо його 
збереження. До середини XX століття основним критерієм господарчої 
діяльності людини було отримання максимальних благ при найменших 
витратах. Тобто, ведучим принципом відношення суспільства до природи 
вважався принцип «підкорення» останньої. 

Сьогодні вже помітними стають результат екологічної роботи, яка 
здійснюється останніми роками як в Запорізькій області, так і в Україні в 
цілому. Нажаль позитивні тенденції розвиваються не так швидко, як ми 
сподівалися, але треба розуміти, що відновлення навколишнього середовища - 
це кропітка і важка щоденна праця тисяч людей, вчених і винахідників, владних 
структур, промислових підприємств. 

Приємно відзначити і той факт, що останнім часом активізувалась 
громадськість регіону щодо вирішення питань охорони довкілля. Ширшає коло 
людей, які визнають особисту відповідальність за стан навколишнього 
середовища і бажають змінити його на краще. При цьому особливого значення 
набуває активна позиція науковців та фахівців з питань охорони довкілля, які 
повинні бути флагманами у вирішенні найглобальнійших сучасних проблем 
людства. 

Бажаю Вам успіхів та плідної праці в проведенні конференції. 

З повагою, 
Начальник Державного управління 
охорони навколишнього природного 

середовища в Запорізькій області  Г. А. Золотарьов 
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УДК: 57.001 (066) «2006/2009» 
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ (2006-2009 рр.) 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 
Л.О. Омельянчик, В.В. Копійка 

Запорізький національний університет 

Науково-дослідна робота на біологічному факультеті проводиться за пріоритетними напрямами 
біології, екології та хімії та спрямована на розкриття механізмів адаптації на різних рівнях організації 
життя: клітинному, організменному, популяційному та екосистемному.  

Наукові дослідження проводять 8 докторів наук, професорів, 35 кандидатів наук, доцентів, 
старших викладачів, асистентів, більшість із яких є випускниками біологічного факультету ЗНУ. 
Серед 52 штатних співробітників факультету 82% професорсько-викладацького складу мають вчений 
ступінь. На біологічному факультеті функціонують 6 наукових шкіл, які здійснюють діяльність за 
такими основними тематиками:  
– пошук біологічно активних речовин синтетичного та рослинного походження, вивчення 

їх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності (кер. д. фарм., н., проф. 
Л.О. Омельянчик; д.б.н., проф. О.А. Бражко); 

– тимчасова організація гомеостатичних систем в оцінці стану здоровۥя осіб (кер. д. б. н., проф. 
Н.В. Колісник); 

– методологія імунної системи ссавців (кер. д. м. н., проф. О.К. Фролов); 
– екологічні особливості та роль мисливських тварин у біогеоценозах Південного Сходу України 

(кер. д. б. н., проф. В.І. Домніч); 
– нейрогуморальні механізми стресу (кер. д. м. н., проф. В.А. Єщенко, д. б. н., проф. В.Д. Бовт); 
– селекція декоративних рослин. Фізіолого-генетичні засади стійкості рослин до абіотичних та 

біотичних факторів середовища (кер. д. б. н., проф. В.О. Лях.). 
Протягом 2006 – 2009 р.р. на факультеті виконувались 7 держбюджетних тем на суму 70 тис. 

263 гр. щорічно:  
1) «Синтез біологічно – активних речовин на основі N – та S – заміщ. сірковмісних амінокислот та 

їх аналогів» (кер. д. фарм., н., проф. Л.О. Омельянчик); 
2) «Біоритми метаболізму систем клітинної ланки уродженого імунітету мешканців Запорізького 

промислового регіону» (кер. д. б. н., проф. Н.В. Колісник); 
3) «Розробка і впровадження імуногенезного методологічного напряму до вивчення комплексу БАР, 

вилученого із біологічних об’єктів» (кер. д. м. н., проф. О.К. Фролов); 
4) «Розробка та обґрунтування методів оцінки функціонального стану клітин за допомогою хелантів 

хромофорів» (кер. д. м. н., проф. В.А. Єщенко); 
5) «Управління популяціями великих хижих риб у внутрішніх водоймах, від комерційно цінних 

видів до видів–вселенців, що спричиняють значний економічний збиток» (кер. к. б. н., доц. 
В.Л. Сарабєєв); 

6) «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням імунотропної дії їх біологічно активних 
речовин розробленими новітніми імуногенезними методами» (кер. д. м. н., проф. О.К. Фролов); 

7) «Синтез та властивості гетерилгідразонів біогенних оксосполук» (кер. д. фарм. н., проф. 
Л.О. Омельянчик). 
Крім держбюджетних тем на кожній кафедрі проводиться виконання різнопланових наукових 

досліджень у рамках другої половини дня (всього по біологічному факультету 21 наукова тема). 
Крім того, за період 2006-2009 р. р. виконано та продовжується виконання 3 Грантів на суму 

100 тис. гр.: 
– Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»Санітарно-

епідеміологічні значення кровосисних членистоногих заплавних дібров степового Придніпров’я» 
(кер. к. б. н., доц. В.В. Горбань) – 20 тис. гр.  

– «Реакція пилку деревних видів рослин «in vitro» та «in vivo» на сполуки свинцю та фтору» (кер. 
к. б. н., доц. Т.М.  Пересипкіна, д. б. н., проф. В.О. Лях.); 
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– Грант Президента України для обдарованої молоді «Оцінка санітарно-епідеміологічної та 
екологічної ситуації рекреаційних зон північно-західного Приазов’я» (кер. к. б. н., доц. 
В.В. Горбань, к. б. н., доц. В.Л. Сарабєєв).  
За конкурсом були отримані та виконувались наступні гранти міжнародних фондів: 

– проект INTAS № 03-51-5998 «Оцінка ефекту інвазійного виду на локальні угрупування кефалей в 
Середземномор’ї: вивчення угруповань паразитів» (кер. к. б. н., доц. В.Л. Сарабєєв, 2004-2007 р. 
р., обсяг фінансування 52 тис. євро);  

– частково профінансовано науковим комітетом НАТО дослідний проект № SFP – 982476 
«Управління популяціями великих хижих риб у внутрішніх водоймах, від комерційно цінних 
видів до видів-вселенців, що спричиняють значний економічний збиток» (кер. к. б. н., доц. 
Ю.Г. Кузьменко, 2006 р.);  

– частково профінансовано науковим комітетом НАТО дослідний проект № SFP – 982810 
«Біоіндикатори навколишнього середовища: пошук завчасно реагуючої системи» (кер. к. б. н., 
доц. В.Л. Сарабєєв, 2007 р., обсяг фінансування 7 тис. євро); 

– фондом INTAS у 2007 р. профінасовано участь к. б. н., доц. В.Л. Сарабєєва у міжнародному 
симпозіуму у місті Томськ (Росія) на суму 5 тис. грн.;  

– отриманий грант від Швейцарської Національної наукової фундації на проведення наукових 
досліджень в університеті м. Цюрих (О.Ю. Калініна, 18.12.2008 – 18.10.2009 рр., фінансування 20 
тис. євро).  
На базі науково-дослідного сектору Запорізького національного університету функціонує 

Регіональний навчально-науково-виробничий центр «Екологія» (начальник к. б. н., доц. кафедри 
мисливствознавства та іхтіології В.Л. Сарабєєв). Регіональний науково-виробничий центр «Екологія» 
(надалі РННВЦЕ) було створено за наказом ректора № 69 від 01.03.2007 р. з метою подальшого 
підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розвитку співпраці вищих навчальних 
закладів з передовими виробничими підприємствами і організаціями у напрямах навчальної та 
наукової діяльності, створення бази для поєднання навчання студентів з науковими дослідженнями, 
сприяння розвитку Євроінтеграційних процесів, подальшому входженню України в Європейський 
освітній та науковий простір і міжнародне співробітництво. До структури РННВЦЕ входять:  
1) навчальнонауково-дослідна лабораторія біоіндикації та біоекології (зав. лаб. к. б. н., ст. викладач 

каф. загальної та прикладної екології та зоології Г.Ф. Дударєва); 
2) навчально-науково-дослідна лабораторія клітинної та організменної біотехнології (зав. лаб. д. м. 

н., професор каф. імунології та біохімії О.К. Фролов);  
3) навчально-науково-дослідна лабораторія біотехнології фізіологічно - активних речовин (зав. лаб. 

д. б. н., професор О.А. Бражко); 
4) госпрозрахункова науково-дослідна лабораторія біоресурсів навколишнього природного 

середовища (зав. лаб. д. б. н., зав. каф. мисливствознавства та іхтіології В.І. Домніч). 
У липні 2008 року проведено роботу щодо акредитації навчально-науково-дослідної лабораторії 

біоіндикації та біоекології РННВЦ «Екологія» і отримано сертифікат про акредитацію № АВ 30-08 
від 10.07.2008 року. Згідно цього документу виконуються госпдоговірні роботи, РННВЦ «Екологія» є 
базою для виконання курсових та дипломних проектів студентів біологічного факультету. 

У 2008 році також на базі ЗНУ з 21.02.2008 р. згідно наказу №113 Міністра освіти і науки України 
було створено Регіональний навчально-науково-виробничий комплекс «Екологія», до складу якого 
ввійшли ЗНУ, ВАТ «Запоріжсталь», Запорізький обласний державний проектно-технологічний центр 
родючості ґрунтів і екології продукції Міністерства аграрної політики України, Центральний інститут 
механізації тваринництва Української академії аграрних наук. Підготовлено та проведено 
презентацію РННВК «Екологія» 11.06.2008 р. за участю підприємств-учасників комплексу, 
громадських організацій екологічного спрямування, співробітників та студентів ЗНУ, засобів масової 
інформації. 

На сьогодні навчально-науково-дослідною лабораторією біоіндикації та біоекології РННВК 
«Екологія» заключено угоду на виконання госпдоговірної теми в напрямку біологічної доочистки 
стічних вод з ВАТ “Мотор Січ” (на суму 4800 грн.), а також госпдоговірну тему з ТОВ “Економ” (на 
суму 13920 грн). 
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На базі госпрозрахункової навчально-науково-дослідної лабораторії біоресурсів навколишнього 
природного середовища РННВК «Екологія» за 2006–2009 р.р. виконано 17 госпрозрахункових 
договорів з упорядкування мисливських угідь для 51 мисливського господарства загальною вартістю 
401 тис. 498 грн. (зав. лаб., д.б.н., проф. В.І. Домніч).  

Науково-дослідною лабораторією клітинної та організменної біотехнології РННВК «Екологія» 
було виконано 3 госпрозрахункових договорів з надання науково-виробничих послуг щодо 
гірудології та гірудотерапії (обсяг фінансування 6000 грн.), науковий керівник д. м. н., проф. 
О.К.Фролов.  

Також виконано госпдоговірну тему № 140/08 «Наукове обґрунтування організації фазанарію з 
обсягом випуску товарного молодняку близько 1000 особин на рік» (керівник к. б. н., доц. О.П. Корж, 
обсяг фінансування 3 тис. грн.).  

Співробітниками РННВК «Екологія» підписано 01.03.2008 р. проект договору про співпрацю між 
ЗНУ та Національним заповідником «Хортиця», фахівцями Комплексу в травні місяці розпочато 
спільну роботу з Запорізькою обласною Асоціацією громадських організацій «Інститут екології і 
краєзнавства «Запорізький край»« щодо перспектив покращення стану Каховського водосховища. 

В грудні 2008 р. розроблено та подано на погодження до Комітету рибного господарства України 
програму «Проведення науково-дослідних робіт з розробки біологічного обґрунтування та Режимів 
рибогосподарської експлуатації водних об’єктів (їх ділянок) України, у тому числі обґрунтувань 
організації та ведення любительського і спортивного рибальства» на період 2009-2010 р.р. з метою 
проведення робіт з упорядкування об’єктів рибогосподарського фонду України. 

За звітний період до Міністерства освіти та науки подано 2 заявки на закупівлю обладнання для 
Центру; проект комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження 
господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі. Також подано два проекти до 
Держуправління охорони навколишнього середовища в Запорізькій області на виконання робіт зі 
створення «Системи екологічних індикаторів та комплексних оцінок стану довкілля», та 
інвентаризації об’єктів ПЗФ Запорізької області. 

Професорсько-викладацьким складом факультету розроблено і подано до обласної 
облдержадміністрації 5 інвестиційних проектів з їх техноекономічним обґрунтуванням, а також 
прийнято участь у Міжнародному інвестиційному форумі (02-03 жовтня 2008 р., м. Запоріжжя). 

Результати науково-дослідної роботи факультету опубліковано в 298 статях у фахових виданнях 
України та 65 фахових статей у міжнародних виданнях. Отримано 24 охоронних документа: 2006 
рік – 4, 2007 рік – 8, 2008 рік – 8, 2009 рік - 4. Видано 3 монографії та 76 підручників та навчальних 
посібників, з яких 9 з грифом МОН України. Результати НДР факультету впроваджуються у 
навчальний процес (нові курси лекцій, нові розділи курсів лекцій, лабораторні роботи, виконання 
курсових, дипломних та магістерських робіт).  

Проводиться активна робота з подання заявок та участі науковців факультету в наукових 
конкурсах з метою отримання фінансування на виконання наукових проектів. Так, у 2008-2009 р.р. 
для виконання наукових проектів за рахунок держбюджету було подано 17 заявок (2 пройшли 
конкурс та отримали фінансування), премій – 1 (отримана заявка на здобуття премії Кабінетів 
Міністрів України), стипендій – 1 (отримана стипендія із стипендіальної програми Фонду Віктора 
Пінчука «ЗАВТРА.UА»), фондів - 4, грантів – 3 (отримано 1 Грант Президента України для 
підтримки наукових досліджень молодих учених та 1 грант Президента України для обдарованої 
молоді на соціально значимий науковий проект).  

Для вдосконалення експериментальних робіт фахівцями факультету було створено 23 
прогресивні прилади та програмні продукти, 15 з яких оформленні як охоронні документи.  

На біологічному факультеті ЗНУ працює аспірантура за наступними напрямками:  
– 02.00.10 – «Біоорганічна хімія»;  
– 03.00.08 – «Зоологія»; 
– 03.00.09 – «Імунологія»;  
– 03.00.13 – «Фізіологія людини і тварин»;  
– 03.00.15– «Генетика»; 
– 03.00.16 – «Екологія». 
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Результатом діяльності шкіл та аспірантури є захист 1 докторської (В.І. Домніч) та 7 
кандидатських дисертацій (Є.Р. Федотов, В.В. Копійка, Ю.В. Єщенко, В.В. Петренко, Н.В. Капелюш, 
В.І. Генчева, Н.Ю. Рубцова), продовжується підготовка 8 кандидатських та 3 докторських 
дисертаційних робіт. 

Чотири доктори наук, професори біологічного факультету ЗНУ є членами спеціалізованих вчених 
рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: проф. Л.О. Омельянчик (спеціальність 
15.00.02 при ЗДМУ), проф. В.О. Лях (03.00.15 – «генетика» при Селекційно-генетичному інституті 
УААН в м. Одеса та при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України в м. Київ), проф. 
О.К. Фролов (14.03.08 – «імунологія та алергологія» при ДонНМУ), проф. В.І. Домніч («екологія» 
при ДНУ).  

Щорічно викладачами факультету надаються відгуки на автореферати кандидатських, 
докторських дисертацій (проф. Л.О. Омельянчик, проф. В.О. Лях, проф. О.К. Фролов, проф. 
В.А. Єщенко, проф. В.Д. Бовт, проф. О.А. Бражко, проф. В.І. Домніч), відгуки на підручники та 
навчальні посібники, в тому числі з грифом МОН.  

На факультеті видаються 3 фахових журнали: у 2008-2009 р.р. пройшли перереєстрацію «Вісник 
ЗНУ. Серія: біологічні науки», «Питання біоіндикації та екології» та оформлено новий фаховий 
електронний журнал (біологічні науки) «Актуальні проблеми біології, екології та хімії». 

Більшість викладачів факультету є провідними фахівцями у експертних радах, журі, редакційних 
колегій: 
- проф. Л.О. Омельянчик є академіком академії наук соціальних технологій і місцевого 

самоврядування (Росія), академіком академії наук вищої освіти України, головним редактором 
фахового журналу «Вісник ЗНУ. Серія: біологічні науки», фахового журналу «Питання 
біоіндикації та екології», електронного фахового журналу «Актуальні питання біології, екології, 
хімії», експерт по рецензуванню шкільних підручників при МОН України, голова журі по хімії 
МАН, член журі по хімії обласної та Всеукраїнської олімпіад;  

- проф. В.А. Єщенко– міжнародний експерт з питань науки, дійсний член академії СТМС; 
- проф. В.Д. Бовт є Експертом МОН з природничих наук, дійсним членом академії СТМС, Віце-

президентом МАН;  
- проф. В.О. Лях є заступником редактора журналу фахового журналу «Вісник ЗНУ. Серія: 

біологічні науки», електронного журналу «Актуальні питання біології, екології, хімії», член 
редакційної колегії збірника наукових праць «Питання біоіндикації та екології», член редакційної 
колегії «Науково-технічного бюлетеню Інституту олійних культур НАН України», член журі 
МАН, голова секції «сільське господарство»;  

- членами журі МАН є доц. Н.В. Воронова (Голова журі МАНу з біології, секція «екологія» 
Запорізького відділення), проф. О.А. Бражко (заступник голови журі з хімії МАН), доц. Панасенко 
Т.В. (член журі з хімії), доц. Лебедєва Н.І., доц. Л.М. Фендюр (секція «екологія»), доц. 
О.М. Войтович (секція «сільське господарство»), доц. Н.В. Григорова  (секція «біологія»);  

- членами журі обласних та Всеукраїнських олімпіад є проф. О.А. Бражко (секція «хімія»), доц. 
Т.В. Панасенко (секція «хімія»), доц. О.В. Луганська (секція «хімія»), доц. Н.В. Воронова  (секція 
«біологія»). 

- доц. В.Л. Сарабєєв є рецензентом статей журналу Journal of Parasitology;  
- членами редколегій фахового журналу «Вісник ЗНУ. Серія: біологічні науки», електронного 

фахового журналу «Актуальні питання біології, екології, хімії», фахового збірника наукових праць 
«Питання біоіндикації та екології» є проф. О.А. Бражко, проф. В.А. Єщенко, проф. Н.В. Колісник, 
проф. О.К. Фролов, проф. В.І. Домніч. Відповідальним редактором електронного наукового 
журналу «Актуальні проблеми біології, екології та хімії» є доц. Н.І. Лебедєва; технічним 
секретарем журналу «Вісник ЗНУ. Серія: біологічні науки» та електронного наукового журналу 
«Актуальні проблеми біології, екології та хімії» – доц. О.П. Корж, відповідальним секретарем 
збірника наукових праць «Питання біоіндикації та екології» – ст. викл. Н.В. Капелюш; 

- доц. О.Ф. Рильський– приймає участь в науково-методичній раді з екології та охорони 
навколишнього середовища при МОН України;  
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- ст. викл. В.І. Стрельченко– Голова журі з 2007 р. з проведення екологічних фестивалів при 
Запорізькій дитячій залізниці; 

- асист. Золотаренко-Горбунова Л.М. - Голова Запорізького обласного відділення Всеукраїнської 
екологічної ліги та Член Громадської ради при Обласному управлінні охорони навколишнього 
середовища.  
В 2006-2008 роках проведені олімпіади серед учнів шкіл Запорізького регіону з біології, екології, 

хімії та був організований захист науково-дослідних робіт з біології, екології, хімії, лісового 
господарства, сільського господарства, медицини через МАН, а потім підготовка переможців до 
олімпіад в м. Києві. В результаті клопітливої роботи переможцями Всеукраїнських олімпіад з МАН 
стали: А.Л. Шалько (ІІ) 99 ліцей кер. В.Д. Бовт; К.А. Шостак (ІІ) гімназія № 6 кер. В.О. Лях, 
М.Є. Янушевська гімназія № 93 кер. Н.В. Воронова, Г.С. Лапсарь (ІІІ) ліцей Перспектива кер. 
Н.В. Новосад, К.О. Миргородський (ІІІ) кер. К.О. Домбровський, переможцями Всеукраїнського 
конкурсу юних винахідників під керівництвом доц. кафедри загальної та прикладної екології і 
зоології Г.О. Чаусовського стали: Разумейко Руслан І місце ліцей № 99, Сокол Каріна ліцей № 99 – ІІ 
місце, Стеценко Сергій, Прищип Максим, Тюна Олена, гімназія № 28 – ІІІ місце. З природничих наук 
Запорізька область посіла І місце серед областей України. 

За результатами конкурсу в 2008-2009 р.р. одержано ряд переможців на Всеукраїнському 
конкурсі МАН у м. Київ. Так, хіміко-біологічний напрям Запорізького регіону посів ІІ місце серед 
областей України.  
У 2008-2009 р.р. на базі біологічного факультету проведено: 
– олімпіаду з біології, екології, хімії серед студентів напрямів «Біологія», «Екологія», «Хімія» 

(жовтень-грудень 2008 р.); 
– конкурс студентських науково-дослідних робіт з напрямків «Біологія», «Екологія», «Хімія» 

(жовтень 2008-січень 2009 р.р.); 
– олімпіада МАН (грудень 2008 р.); 
– конкурс захистів науково-дослідних робіт учнів МАН з біології, екології, хімії, лісового 
господарства, сільського господарства, медицини (лютий 2009 р.); 
– обласна олімпіада по хімії серед учнів Запорізької області (лютий 2009 р.).  
За результатами участі викладачів факультету у роботі МАН у 2008-2009 рр.:  
– серед підготовлених викладачами факультету школярів - учасників обласного туру МАН 3 
учасника зайняли відповідно І, ІІ та ІІІ місце;  
– 1 школяр посів 3-те місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт, 
секція «Селекція та генетика»; 
– учениця ЗБЛ «Перспектива» Н.В. Єрьоменко тема «Оцінка стану деревної рослинності міста 
Запоріжжя за еколого-біологічними показниками» зайняла 3-є місце на Всеукраїнському етапі МАН 
(секція фундаментальна екологія); 
– Крюкова К. зайняла III місце Всеукраїнського етапу (секція Біологія);  
– підготовлено 2 переможця на Республіканському конкурсі МАН; 
– 6 переможців обласної олімпіади МАН. 

Впродовж 2006-2008 р.р. на базі біологічного факультету було організовано роботу галузевої 
конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Біологія».  

У 2006-2009 р.р. організовано та проведено 9 семінарів та 14 круглих столів (9 семінарів для 
вчителів хіміко-біологічного профілю Запорізького регіону до 100 вчителів на кожному, в тому числі 
семінар з питань незалежного тестування по хімії та біології; 3 круглих столи присвячених «Дню 
довкілля» в Україні з запрошенням ВАТ «Запоріжсталь», екологічної інспекції Запорізької області, та 
управління охорони навколишнього природного середовища Запорізької області, Національного 
заповідника «Хортиця», два присвячених жертвам голодомору 1932-1933 р.р., три – «Міфи екології» 
проведених з ініціативи НСТ, один – «Україна – Канада – екологія», один – «ВІЛ-СНІД: погляд у 
майбутнє», науковий круглий стіл по ННВК «Екологія», три круглих столи – в рамках міських 
заходів (проблема безпритульних тварин в урбанізованому світі, проблеми екології і здоров’я.).  

Викладачі біологічного факультету взяли активну участь як доповідачі у роботі науково-
практичної конференції «Запоріжжя – минуле і сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку», 
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присвяченій 70-річчю Запорізької області. Щорічно проводиться робота з організації та проведення 
секційних засідань наукової конференції «Молода наука» та підсумкової наукової конференції 
«Науковий потенціал ЗНУ та шляхи його розвитку».  

В науковій роботі кафедр біологічного факультету безпосередньо беруть участь студенти. На 
біологічному факультеті функціонують 20 студентських наукових гуртків з наукових проблем, що 
вивчаються професорсько-викладацьким складом кафедр. Студенти є співавторами 71 статті, 93 тез 
та 3 патентів. Студенти біологічного факультету беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах 
та конкурсах з фахових дисциплін. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 
напрямом «Біологія» у 2006 році студентка Лабенська Ірина заняла ІІІ місце, в 2007 року магістр 
Корнет Марина заняла І місце, а студентка Самойленко Жанна – ІІ місце, а в 2008 році – студенти 
біологічного факультету зайняли І місце (Лісова Анна) та два ІІ місця (Ткач Євген та Міхіна Ірина). У 
2007 році на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт в галузі “Екологія та охорона 
навколишнього середовища” у м. Донецьк студентка IV курсу Федяй О.І. зайняла III місце. Цього ж 
року студенти спеціалізації “Біоекологія” Лісаковський Костянтин та Лісаковська Ольга в м. Київ 
брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з екології, де посіли відповідно перше та друге 
місця. У 2008 році студентка Контурак Тетяна заняла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з 
дисципліни «Екологія» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 
середовища». Студентка магістратури Деревинська Інна зайняла І місце в конкурсі студентських 
наукових робіт, організованому комітетом у справах сім’ї та молоді Запорізької 
облдержадміністрації. У 2008 році студенти біологічного факультету Фоменко Анастасія, Янько 
Сергій, Фаріна Жанна та Дударєва Наталія стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Шлях до 
майбутнього», студент 4 курсу М. Мельник у 2007 р. посів 1 місце у конкурсі «Університет і ми». 
Студентка 5 курсу Бучек Поліна у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» зайняла ІІ місце (2009 р.). Студент 4-го курсу 
А. Гурський брав участь у Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 
учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» (23-26 лютого 2009 р. м. Донецьк). 
Студентка 4 курсу Н. Дударєва отримала стипендію за наукову конкурсну роботу «Екологічно 
безпечні засоби захисту озимої пшениці від грибних хвороб», науковий напрям – 
сільськогосподарські науки) стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA». 

На факультеті з 2005 року функціонує спілка молодих вчених (голова к.б.н., доц. В.В. Горбань), 
яка координує та спрямовує роботу наукового студентського товариства. Студентське наукове 
товариство є ініціатором проведення у ці роки круглого столу «Міфи екології: трансгенні організми», 
фотоконкурсу «Запоріжжя – очима студентів», Першої Міжнародної конференції молодих вчених 
«Сучасні проблеми екології». Студентське наукове товариство є ініціатором проведення в 2008 році 
фотовиставки «Запоріжжя – очима студентів», наукової студентської конференції «Молода наука». 
Студенти разом із викладачами беруть активну участь у студентській конференції ЗНУ, присвяченій 
Дню науки. Заслухано і обговорено 274 доповіді на кафедральних секціях, окрема, наприклад, у 2009 
р. серед заслуханих та обговорених 156 студентських доповідей 34 рекомендовано до опублікування. 

Факультетом проведено одну Міжнародну конференцію «Сучасні проблеми біології, екології та 
хімії» 29 березня-01 квітня 2007 р. (до 20-річчя біологічного факультету ЗНУ), та три науково-
практичні конференції Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт за галуззю 
науки «біологія» (2006-2008 р.р.). У 2008 р. отримана реєстрація на проведення на базі біологічного 
факультету Запорізького національного університету ІІ Міжнародної конференції «Сучасні проблеми 
біології, екології, хімії» (01-03 жовтня 2009 р.).  

На біологічному факультеті за останні роки плідно розвиваються відносини з науковими 
установами інших країн щодо реалізації освітньо-професійних програм, науково-технічного 
співробітництва та підготовки наукових кадрів, показником цього, зокрема, є стажування викладачів 
біологічного факультету у провідних вищих навчальних закладах інших країн, виконання спільних 
проектів. 

На біологічному факультеті підготовлені та проведені пропозиції за двома новими проектами: на 
конкурс українсько-італійських науково-дослідних проектів 2007-2009 р.р. підготовлена пропозиція 
на тему «Синтез біологічно-активних речовин на основі тіо- і гідразинопохідних хіноліну і 
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акридину», керівник проф. Л.О. Омельянчик, та проекти Сьомої рамкової програми: спільний із 
болгарськими партнерами «Експрес метод тестування якості молочних продуктів», керівник – 
кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії Н.П. Лашко; «Розробка і впровадження лікувально-
профілактичного біотехнологічного комплексу «Копитні - медична п’явка», керівник – д. м. н., проф. 
кафедри імунології та біохімії О.К. Фролов; «Скринінгова експрес оцінка стану імунітету та його 
порушень в наслідок дії негативних чинників довкілля по співвідношенню пулів активованих і 
неактивованих лімфоцитів в крові людини», керівник – д. м. н., проф. кафедри імунології та біохімії 
О.К. Фролов , д. м. н., проф., завідуюча кафедри клінічної імунології та алергології Львівського 
національного медичного університету В.В. Чоп’як. 

Ще 3 передзаявки до проектів подано на розгляд у Національний інформаційний центр зі 
співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій (м. Київ). За результатами попереднього конкурсу 3 
передзаявки відправлено на розгляд до європейської Комісії, а саме: - в межах напрямку «Харчування 
сільське господарство та біотехнологія» фахівцями кафедри садово-паркового господарства та 
генетики рослин подано 3 передзаявки до проектів за темами: «Використання масляних лектинів 
льону як маркера сталості» (О.М. Войтович); «Дикі види рослин, як джерело цінних жирних кислот у 
насінні» і «Розмноження генетичної мінливості крізь змушений мутогенезіс Lunaria annual» 
(В.О. Лях); – в межах напрямку «Екологія та кліматичні зміни» подано предзаявку за темою: «Пил як 
тест-система оцінки забруднення повітря» (В.О. Лях).  

В 2008 році відбулося укладання Угоди про співпрацю між нашим ВНЗ та Університетом Дю 
Мен (м. Ле Ман, Франція) щодо спільної підготовки магістрів за напрямом біологія та хімія. 
Підписано угоду про співробітництво між Всеросійським науково-дослідним інститутом 
сільськогосподарської мікробіології м. Санкт-Петербург (Росія) та ЗНУ, в рамках якої проводиться 
науково-дослідна робота з вивчення корисної мікрофлори на півдні України, забезпечення 
культивування штамів мікроорганізмів, розробка препаратів, які стимулюють ріст та підвищення 
урожайності олійних культур. 

Асистент кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин О.Ю. Калініна протягом 
2008 р. знаходилась на стажуванні в Цюрихському університеті (Швейцарія). До жовтня 2008 р. 
проходила стажування в лабораторії Веслінга м. Магдебург (Німеччина) Юлія Петрик, яка вивчала 
методики і проводила мікробіологічні дослідження якості харчових продуктів.  

Введення наскрізної програми практики на біологічному факультеті з першого по п’ятий курс 
сприяє підвищенню якості підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з усіх напрямів і 
спеціальностей факультету. Студенти за період проходження практики оволодівають комплексом 
умінь, навичок практичної роботи в загально-освітніх та вищих навчальних закладах, наукових 
лабораторіях клінічного, біохімічного, фізіологічного та екологічного профілю, підприємствах 
сільського господарства, мисливських та лісомисливських господарствах. Для якісного проведення 
практик, лабораторних і практичних робіт та поліпшення матеріально-технічної бази факультету 
заключені угоди про співробітництво та створені філіали кафедр на базі Азово-Сиваського 
Національного природного парку, 9-ї міської лікарні м. Запоріжжя, ВАТ «Дніпроспецсталь», 
«Запоріжсталь», «Прогрес», Державного управління охорони навколишнього природного середовища 
в Запорізькій області, НДІ «Титану», ВАТ «Мотор-Січ», Національний заповідник «Хортиця», 
Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Укртест», Науково-дослідний інститут 
механізації тваринництва УААН, ДП МОУ Запорізький державний авіаційно-ремонтний завод «Міг-
ремонт» та інші. 

Кафедри біологічного факультету співпрацюють як з місцевими, так і з закордонними 
установами:  
- Запорізький міський дитячий ботанічний сад, Інститут олійних культур НАН України, Інститут 

фізіології рослин та генетики НАН України, Національний заповідник о. Хортиця, АО «Мотор 
Січ», Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай», Запорізький центр 
«Облдержродючість», Виконавчий комітет Запорізької міської ради, управління з питань екології, 
Запорізька обласна СЕС, 5-а міська клінічна лікарня м. Запоріжжя, Запорізький державний 
медичний університет, Інститут олійних культур, Запорізький інститут тваринництва Української 
аграрної академії наук, Запорізька регіональна держрибінспекція; 
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- Мелітопольський державний педагогічний університет, Одеський національний університет, 
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Дніпропетровський державний 
аграрний університет, Запорізький державний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників, ДонНМУ, Київський національний університет, Таврійський національний 
університет, Харківський національний університет; 

- Всеросійський НДІ рослинництва ім. М.І. Вавілова, Нікітський ботанічний сад – Національний 
науковий центр УААН, Селекційно-генетичний інститут УААН, Інститут зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, Інститут захисту рослин УААН, Львівський науково-дослідний 
інститут епідеміології та гігієни, Інститут механізації тваринництва УААН, Інститут біоорганічної 
хімії та нафтохімії НАН України, Інститут органічної хімії РАН, Інститут мікробіології РАН, 
Інститут колоїдної хімії води АНУ, Державна наукова установа «НТК «Інститут монокристалів» 
НАН України, ДП «Укрдержліспроект», Київський інститут рибного господарства Української 
аграрної акадамії наук, Комітет лісового господарства України, АСНПП;  

- інститут імунології (м. Москва, Росія), Російськй науково-дослідний інститут мисливського 
господарства та звірівництва (м. Кіров, Росія), інститут паразитології Польської АН (м. Варшава, 
Польща), інститут біологічного різноманіття (м. Валенсія, Іспанія), Ботанічний інститут (м. Санкт-
Петербург, Росія), компанія Laboulet Semences (Франція), Інститут Макса Планка (Німеччина), 
Цюрихський університет (Швейцарія), Тихоокеанський інститут рибного господарства та 
океанографії (Росія), Університет Монпелье (Франція), Інститут природничих наук (Китай).  
В перспективі планується: 

1. розробити і затвердити в Державному комітеті рибного господарства України Програму роботи 
РННВЦ «Екологія» для проведення науково-дослідних робіт з біологічного обґрунтування 
рибогосподарського використання водойм; 

2. здійснювати пошук замовників на розробку проектів рибогосподарського використання водойм 
та на заключення угод з аналізу якості води; 

3. укласти угоду з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Запорізькій області про 
розробку технічного завдання на створення системи моніторингу довкілля Запорізької області; 

4. здійснювати пошук замовників на виконання науково-дослідних робіт на засадах госпрозрахунку; 
5. організувати та провести на базі біологічного факультету ІІ та ІІІ тур роботи МАН з біології, 

екології, хімії, сільського та лісового господарства, медицини, а також організувати заняття із 
учнями-переможцями з метою їх підготовки до участі у МАН у м. Києві; 

6. зареєструвати факультет та структурні підрозділи факультету у пошуковій базі КОРДІС на базі 
даних НІП для своєчасного отримання інформації про пошук партнерів, оголошення нових 
конкурсів, тощо; 

7. посилити рівень персональної відповідальності наукових керівників за ефективність, якість і 
терміни підготовки кандидатських та докторських дисертацій; 

8. посилити систему атестації та переатестації науково-педагогічних кадрів, результативність 
наукової роботи яких не відповідає вимогам, що пред’являються до працівників вищої школи; 

9. продовжити започатковану роботу по поліпшенню матеріально-технічної бази факультету, 
біостанції через спонсорську допомогу, благодійні внески, співробітництво з підприємствами та 
організаціями м. Запоріжжя; 

10. ввести в дію прилад «Сатурн і за допомогою нього розширити спектр науково-дослідної роботи 
РННВК «Екологія», а саме розробка режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів 
України і дослідження якості харчових продуктів; 

11. налагодити співпрацю з університетом дю Мен (Франція) за науковим напрямом «Таксономічні 
елементи паразитичних організмів»; 

12. виконати Грант Президента України для обдарованої молоді «Оцінка санітарно-епідеміологічної 
ситуації рекреаційних зон північно-західного Приазов’я». 
 
Дякую за увагу! 
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УДК 630*176 

ДО МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЛІСКУ 
Т.В. Бондаренко 

Національний лісотехнічний університет України 

Формування біологічно стійких високопродуктивних, наближених до природного лісу лісостанів, 
збереження біорізноманіття і стабільності лісів – такі основні складові сучасної стратегії лісівництва 
(Криницький, 2006, Чернявський, Швіттер та ін.,2006). Основною метою наближеної до природи 
лісогосподарської діяльності в дібровах є забезпечення поновлення лісотвірних порід, зокрема дуба, 
формування мішаних за складом і складних за структурою деревостанів. Важливою в цьому разі стає 
біоценотична і лісівнича роль чагарників, що формують підлісок, особливо на зрубах, узліссях та при 
зменшенні повноти деревостану. Підліскові породи у зімкнутому лісі та на узліссі ростуть і 
розвиваються по різному. 

З метою оцінки стану та лісівничої ролі підліску маршрутно-описовим методом обстежено типові 
дубово-грабові ліси регіону. Статистична обробка матеріалів виконана з використанням пакетів 
прикладних комп’ютерних програм Microsoft EXCEL. 

Закладка пробних площ в зімкнутому лісі та на узліссі має наступні методичні відмінності. У 
першому варіанті пробна площа закладається за стандартною методикою (ОСТ 56-69-83…, 1984, 
Воробйов, 1967). 

Узлісся є специфічно функціонуючим структурним компонентом лісу (аналогічним власне 
підліску, трав’яному ярусу тощо), тому на узліссі пробна площа закладається у вигляді транссекти від 
краю углиб лісу і закінчується у зімкнутому лісі (Бондаренко, Фурдичко, 1993). 

На пробних площах визначають лісівничо-таксаційні показники лісостану (тип лісу, склад, 
походження, середній діаметр, середня висота, вік, зімкнутість, характер крон, наявність сухостою і 
пошкоджених рослин, трав’яне вкриття). Підлісок досліджується за параметрами: видова назва, 
діаметр стовбура (для куща стовбурів), висота стовбура (стовбурів), середня відстань між рослинами, 
приріст у висоту за останній рік, початок гілкування, діаметр крони у двох напрямках, особливості 
облиствлення, цвітіння або наявність плодів, категорія санітарного стану, характер просторового 
розміщення, зімкненість ярусу. Характеризується фауна: видовий склад, сліди життєдіяльності 
(гнізда, лежанки, погризи, екскременти і т.п.), чисельність. Описується також рельєф, ґрунт, 
досліджуються кореневі системи.  

Кінцева мета дослідження біоценотичної та лісівничої ролі підліску – одержання 
експериментального матеріалу для характеристики і моделювання ценотичних, екологічних, 
фауністичних та інших процесів, які проходять у підлісковому ярусі лісостану та в лісостані загалом, 
для обґрунтування рекомендацій щодо лісогосподарської діяльності на принципах лісівництва, 
наближеного до природи. 

 
 

УДК 574.5:602.64 
ПОРУШЕННЯ СИМЕТРІЇ ЛИСТКІВ PHRAGMITES AUSTRALIS 

В УМОВАХ УРБОТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 
Х.Д. Ганжа, Д.Д. Ганжа* 

Відділ радіоекології Інституту гідробіології НАН України 
*Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Біогеоценози літоральної зони водойм потерпають від урботехногенного навантаження, що 
призводить до негативних змін в екосистемі. В умовах України, це поєднання техногенного 
забруднення, будівельного та рекреаційного навантаження. Постає питання розробки доступних 
методів індикацій та діагностики стану літоральних біогеоценозів. Одним із важливих інтегральних 
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методів біологічної індикації є оцінка гомологічних структур організмів, наприклад, листя вищих 
водяних рослин, шляхом визначення рівня їх флуктуючої асиметрії. Оскільки флуктуюча асиметрія 
білатеральних організмів і їх структур визначається як наслідок недосконалості процесів розвитку, її 
вивчення дає можливість дослідити зміни, що відбуваються в довкіллі (Захаров, 1987; Методические 
рекомендации по выполнению оценки качества среды…, 2003). 

Метою нашого дослідження було оцінити зміни флуктуючої асиметрії листків Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud в різних умовах урботехногенного навантаження, розробити процедуру 
вимірювань та виявити можливість застосування показника флуктуючої асиметрії листків очерету 
для індикації та діагностики стану біогеоценозів. 

Спостереження проведено в 2008-2009 роках на 8-ми ключових пікетах розташованих в містах 
Запоріжжя, Мелітополь та на косі Федотова Азовського моря. Пікети розташували таким чином, щоб 
мати можливість порівняння реакції рослин очерету в різних умовах урботехногеннного 
навантаження. В Запоріжжі проби відбирали в умовах місцевого промислового забруднення на 
ІІІ Шевченківському мікрорайоні (балка Суха Московка), в парку Дубовий гай та в районі 
Павлокічкас. В Мелітополі, на фоні переважно транспортного забруднення, – в балці Кізіярській в 
умовах одноповерхової котеджевої забудови з присадибними ділянками в 500 м від дороги з 
транспортним потоком до 20 авт./хв. та в балці Піщаній, безпосередньо біля дороги з транспортним 
потоком, на момент проведення спостережень, – 17 авт./хв. На косі Федотова проби листя очерету 
відбирали в літоральній зоні Утлюкського лиману в умовах будівельного, рекреаційного та 
транспортного навантаження. Зокрема, інтенсивність автотранспортного потоку в місцях 
спостережень збільшується в напрямку до Кирилівки від 2 до 10 авт./хв. 

На пікетах відбирали по 1-2 листки з середньої висоти 30-50 рослин. Відібрані листки 
фотографували з внутрішньої сторони в місці центрального поперечного перегибу. Показник 
стабільності розвитку рослин очерету на пікеті обчислювали згідно існуючих рекомендацій 
(Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды…, 2003). Коефіцієнти 
флуктуючої асиметрії окремих параметрів листків (K) обчислювали як порівняння лівої (L) і правої 
(R) сторін листка згідно формули: 

K=⎪L-R⎪/⎪L+R⎪. 
В якості параметрів застосували: 1) відстань від центральної жилки до краю листка; 2) вiдстань 

вiд центральної жилки до 1-оi жилки другого порядку; 3) вiдстань між 1-ою та 2-ою жилками другого 
порядку; 4) вiдстань вiд центральної жилки до 4-оi жилки другого порядку; 5) вiдстань між 4-ою та 5-
ою жилками другого порядку. 

За результатами проведених вимірювань більше ніж 200 відібраних проб листя, знайдено, що 
коефіцієнти за окремими параметрами флуктуючої асиметрії змінюються наступним чином 
(мінімальне значення завжди дорівнює “0”): 1) середнє значення – 0,0224, максимальне – 0,1083, при 
коефіцієнті варіації (V) – 84%; 2) середнє – 0,0504, максимальне – 0,2014, V – 86%; 3) середнє – 
0,0454, максимальне – 0,2872, V – 83%; 4) середнє – 0,0279, максимальне – 0,1567, V – 88%; 5) 
середнє – 0,0440, максимальне – 0,1971, V – 88%. Обчислене за 5-ма параметрами значення показника 
флуктуючої асиметрії складає в середньому – 0,0380, максимальне – 0,2872, при коефіцієнті 
варіації – 94%. 

В різних урботехногенних умовах значення показника флуктуючої асиметрії листків 
розподілилось наступним чином. В Запоріжжі на ІІІ Шевченківському мікрорайоні – 0,0476, в парку 
Дубовий гай – 0,0358, в районі Павлокічкас – 0,0527. Розподіл значення показника на обстежених 
пікетах відповідає доступним даним про співвідношення забруднення приземного шару повітря в 
різних районах міста. В Мелітополі в балці Кізіярській в 500 м від дороги – 0,0360, в балці Піщаній, 
безпосередньо біля дороги – 0,0429. На косі Федотова значення показника флуктуючої асиметрії в 
місцях вимірювання зростає в напрямку до смт Кирилівка від 0,0283 до 0,0378. Отримані на прикладі 
Мелітополя та коси Федотова результати показують, що під впливом автотранспортного забруднення 
зростає значення показника флуктуючої асиметрії. 

Отримані результати демонструють, що показник флуктуючої асиметрії листків очерету можна 
застосувати для екологічної діагностики стану урботехногенного навантаження літоральних 
біогеоценозів і індикації впливу на довкілля окремих чинників забруднення. 
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УДК 630*176 
ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБНЯКІВ 

ЗАКАЗНИКА «ШУПАРСЬКИЙ» 
І.Р. Гуменюк 

Національний лісотехнічний університет України 

Заказник загальнодержавного значення «Шупарський» (ДП “Чотрківський лісгосп” 
Тернопільського управління лісового і мисливського господарства) репрезентує рослинність 
Західного Поділля – центральної частини ареалу граба звичайного (Carpinus betulus L.). Грабняки 
найбільш поширені тут у свіжих гігротопах грудових лісорослинних умов (С2, D2), у типі лісу свіжа 
грабово-букова діброва (D2-г-бклД), можуть досягати І-ІІ бонітету і мати запас більше 200 м3×га. Так, 
у віці 90 р. при складі деревостану 5Гз3Дз2Бкл+Бп запас на 1 гектарі становить 324 м3 (кв. 24, вид. 3, 
площа 7,5 га), на іншій ділянці при складі 7Гз2Бкл1Дз – 447 м3 (кв. 22, вид. 2, площа 8,0 га). Заказник 
функціонує з 1987 р., його площа 695 га. 

Загальні лісівничо-таксаційні особливості деревостанів заказника з участю у їх складі граба 
наступні. Граб постійно присутній у складі деревостанів всіх груп віку (молодняки, жердняки і т.д.) у 
кількості від 1 до 10 одиниць. В багатьох випадках він домінує у складі (6-8 одиниць), зрідка формує 
чистий деревостан. Максимальні висоти 23-26 м Зв’язок між повнотою і участю граба у складі 
деревостану не проявляється.  

У природних лісах граб монодомінантних деревостанів не утворює, чисті грабняки формуються 
переважно після суцільних рубок та при відсутності догляду за головною породою (головними 
породами). На Західному Поділлі, зокрема і в межах заказника «Шупарський», в кінці ХІХ та на 
початку ХХ століття з метою одержання максимальної кількості деревини за короткий період 
практикувалося сприяння формуванню чистих грабових деревостанів, переважно порослевого 
походження. Формувалися також чисті деревостани насінного походження.  

На зрубах головного користування кількість підросту граба (насінного і порослевого походження) 
може досягати сотень тисяч екземплярів, часто при відсутності підросту головних порід. Без 
лісівничого втручання – культури головних лісотвірних порід, освітлення і прочищення – граб 
формує чисті молодняки. Конкурентні відносини граба з головними та іншими лісотвірними 
породами складаються для останніх несприятливо до 20-30 річного віку, пізніше головні породи – 
дуб і бук – переходять у перший ярус і починають активно утверджуватися у складі деревостану 

В лісокультурній практиці підприємств Західного Поділля поширена практика формування в 
сугрудових та грудових умовах деревостанів штучно-природного походження. Граб в цих умовах 
поновлюється без будь-яких заходів сприяння поновленню.  

 
 

УДК 582.926.2:546.56 
РІСТ, РОЗВИТОК ТА АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ 

РОСЛИН NICOTIANA TABACUM ЗА ДІЇ ІОНІВ МІДІ 
І.М. Доліба, Н.О. Діденко, І.І. Панчук 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Останнім часом спостерігається збільшення антропогенного впливу на рослини. Серед 
несприятливих стресових факторів довкілля особливу увагу привертають важкі метали (ВМ). 
Причиною цього є швидкі темпи нагромадження ВМ в оточуючому середовищі (завдяки широкому 
використанню в різних галузях промисловості) та їх висока токсичність (John R., 2009).  

Важкі метали є токсичними для всіх живих організмів. Негативний вплив полютантів на рослини 
призводить до гальмування їх росту і розвитку, порушенню багатьох фізіологічних та біохімічних 
процесів (Hall J.L., 2002). Видимою реакцією рослин на різні несприятливі чинники є гальмування 
росту. Це свідчить, що інгібування росту – неспецифічна реакція-відповідь рослин на стрес-фактори 
(Таланова В.В., 2001). 

Важливим представником ВМ є мідь, оскільки вона є необхідним рослинним клітинам 
мікроелементом, який бере участь в широкому ряді біохімічних та фізіологічних процесів. Проте мідь 
може виявляти і токсичний вплив при накопиченні в тканинах рослин вище рівня оптимуму (Wang 
S.H., 2004).  
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ВМ зумовлюють зміни на всіх рівнях метаболізму рослинної клітини. Так, наприклад, відомо 
(Axel M., 2004), що ВМ сприяють утворенню активних форм кисню. Це в свою чергу провокує 
відповідь антиоксидантних ферментів, зокрема каталази, яка знешкоджує пероксид водню в клітині. 
Метою даної роботи було визначити вплив різних концентрацій іонів міді на проростання та ріст 
рослин тютюну в умовах in vitro а також дослідити роль каталази за дії стресу, викликаного ВМ. 

Дослідження проводились на рослинах Niсotiana tabaсum лінії SR1. Насіння висаджували на 
чашки Петрі з поживним середовищем Мурасіге-Скуга (рН=5.7), в яке додавали CuCl2 до кінцевої 
концентрації 0,1; 0,5; 2,5; 5 мМ. Насіння пророщували в умовах 16/8 годинного світлового дня та 
температурі +25ºC. Вирощені в ґрунті 3-4 тижневі рослини піддавали дії стресу. Для цього їх 
занурювали кореневою частиною у поживне середовище Мурасіге-Скуга, в яке вносили Cu2+ до 
кінцевих концентрації 0,1; 0,5; 5 мМ. Час інкубації рослин становив 2 години для вивчення 
короткотривалого стресу та 12 годин для вивчення впливу довготривалого стресу на активність 
каталази.  

В результаті експериментальних досліджень було виявлено, що на 6 добу росту рослин низькі 
концентрації міді (0,1 та 0,5 мМ) стимулюють ріст їх надземної частини. Підвищені (2,5 мМ) 
концентрації CuCl2 у середовищі пригнічують ріст рослин навіть на початкових етапах розвитку та 
спричиняють карликовість впродовж подальшого росту. Встановлено, що висока концентрація 5 мМ 
CuCl2 у середовищі є летальною дозою для рослин тютюну. 

В результаті досліджень було виявлено, що максимальна активність каталази в умовах 
короткотривалого стресу спостерігалась за дії концентрації 0,5 мМ CuCl2. В цих умовах активність 
ферменту зростала в 1,8 рази, порівняно з контрольними значеннями. За дії концентрації міді 0,1 мМ 
активність каталази суттєво не змінювалась. При інкубації рослин у середовищі з концентрацією 5 
мМ каталазна активність знижувалась на 35%.  

В умовах довготривалого стресу активність каталази за дії досліджуваних концентрацій міді була 
нижчою, порівняно з контрольними значеннями. Максимальне зниження каталазної активності (на 
40%) відмічено за дії концентрації 5 мМ. В той час, як за дії концентрацій 0,1 та 0,5 мМ різниці в 
активності ферменту не спостерігалось. 

Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що зростання активності 
каталази на початкових етапах стресової відповіді клітини може свідчити про активну участь 
ферменту у знешкодженні АФК, викликаних впливом ВМ. 
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6. Wang S.H., Yang Z., Yang H., Lu B. Copper-induced stress and antioxidative responses in roots of Brassica juncea L. // 

Botanical Bulletin of Academia Sinica. – 2004. – Vol. 45. – P. 203-212. 
 
 

УДК 582.4/9 
СТАН РОСЛИННОСТІ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

О.В. Дубова, Фендюр Л.М. 
Запорізький національний університет 

Запорізька область відноситься до п’ятірки техногенно найбільш навантажених регіонів України. 
Внаслідок економічної кризи та проведення структурного формування економіки останніми роками 
загальне техногенне навантаження на довкілля дещо зменшилося, проте питання охорони 
навколишнього середовища залишаються на сучасному етапі досить актуальними. Важливе значення 
має озеленення центральних вулиць міста та промислових районів з урахуванням толерантності 
рослин та їх здатності поглинати та нейтралізувати токсичні речовини. 

В останнє десятиріччя проводиться реконструкція озеленення центральних районів міста та зон з 
високим ступенем забруднення. Частково проведена реставрація зелених насаджень центральної 
вулиці міста – проспекту Леніна. Деревна рослинність є важливою складовою промислового міста 
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Запоріжжя. На сьогодні площа зелених насаджень міста становить 13953 га, що складає близько 43,8 
% його території. Забезпеченність зеленими насадженнями загального корисування становить 20,4м3 

на людину замість 24 м3 за нормою.(Бессонова та інш.,1997).  
Метою нашої роботи є оцінка стану деревної рослинності районів міста Запоріжжя за 

біоморфологічними показниками. Для оцінки стану рослин використовували шкалу пошкодження 
рослин (Кулагин, 1974), суму біо- морфологічних візуальних ознак кожного дерева. 

До видового складу деревної рослинності міста Запоріжжя входять переважно Tilia cordata, 
Aesculus hippocastanum, Рopulus Simoni, Ouercus robur, Robinia pseudoacacia, Ulmus caprinifolia, Betula 
pendula, Acer platanoides, Рinus sylvestris, Picea abies, Viburnum opulus, Siringa vulgare, Forsyhtia 
suspense, Spirea media, Lonicera tatarica. Оцінка стану деревної рослинності центральної частини 
міста показала, що 74,5% знаходяться в доброму стані, без ознак пошкоджень; 25,5% мають ознаки 
пошкоджень. Максимальні ушкодження листкової пластинки мають Tilia cordata, Catalpa 
bignonioides, Acer platanoides, Platanus orientalis в районі бульвару Шевченко, мінімальні – в районі 
греблі Дніпрогес. 

Велике значення для озеленення міста мають міські парки та сквери, але в Запоріжжі їх кількість 
недостатня. Найчисельнішим за видовим складом деревних рослин є ЦПКіВ «Дубовий гай» (69 видів 
дерев та чагарників).В інших парках та скверах міста асортимент дерев та чагарників бідніший, 
практично відсутнє вертикальне озеленення.   

Таким чином кількість та стан зелених насаджень в місті Запоріжжі покращився і має подальші 
перспективи розвитку. 

 
 

УДК 633.854.54:631.528.632 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ЗРАЗКІВ ЛЬОНУ 

ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
О.О. Дубровіна, І.О. Полякова 

Запорізький національний університет 

Льон олійний - цінна господарська культура, яка знаходить своє використання у різних сферах 
життєдіяльності людини. Доброякісну лляну олію широко використовують в багатьох галузях 
промисловості: в лакофарбовій для виготовлення натуральної оліфи, лаків, емалей, різних фарб для 
підводних робіт; електротехнічній, авіаційній, автомобільній, суднобудівній, ливарній, 
металообробній, а також в миловарінні та медицині (Брач Н.Б. та ін., 2000; Галкин Ф.М., 2003). Вона 
незамінна при виробництві літографічних фарб, лінолеума, клейонки, тканин, що не намокають. 
Останнім часом все більше льняну олію в натуральному вигляді використовують для харчування. 

Олійність насіння і жирнокислотний склад олії відносяться до основних ознак, за якими ведеться 
селекція льону олійного, а поглиблення знань з мінливості біохімічного складу насіння та виявлення 
цінних зразків – є дуже перспективним напрямом роботи (Лях В.А., Полякова И.А., 2008). Тому для 
вивчення цих біохімічних показників було проаналізовано 10 нових перспективних зразків льону на 
базі лабораторії біохімії Інституту олійних культур УААН. 

Як відомо, до складу лляної олії входять 5 жирних високомолекулярних кислот: пальмітинова (С 
16:0), стеаринова (С 18:0), олеїнова (С 18:1), лінолева (С 18:2), ліноленова (С 18:3) (Шевчук Л.П., 
Шегда В.Н., 1997). П’ять з десяти генотипів, які вивчались, у порівнянні з контролем несли зміни у 
вмісті хоча б однієї жирної кислоти. Три зразки значно перевищували контроль за вмістом олеїнової 
кислоти і мали показники 29,4%, 32,1% і навіть 34,6%. При цьому у двох зразків має місце і 
підвищений до 11,3 % та 15,8 % вміст саме лінолевої кислоти, що зустрічається дуже рідко. Всі ці три 
зразки можна віднести до зразків харчового типу олії.  

Серед ліній, які вивчались, вирізняється лінія № 3400, тому що має збільшений вміст ліноленової 
кислоти до 70 % . Такі показники вмісту ліноленової кислоти дуже цінні при створенні сортів з 
технічною олією для виробництва лаків , фарб та оліф.  

Результати вивчення показали, що ряд зразків перевищили сорт-контроль за вмістом олії в насінні 
на 1,6 – 2,9 % . 
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Співвідношення жирних кислот в олії визначає напрям використання олії (Лях В.А., Полякова 
И.А., 2008). Так , технічна олія має містити максимальну кількість ліноленової кислоти, а харчова 
навпаки – якомога більше олеїнової та лінолевої кислот (рис.). 

 

38,4%

15,8%

7,1% 6,6%

32,1%
10%

23,5%

4,7%5,3%

56,5%

 
 № 3459 Південна ніч 

4,7% 2%
17,1%

6,2%

70%

пальмітинова стеаринова олеїнова лінолева ліноленова
 

№ 3400 
Рисунок – Співвідношення вмісту жирних кислот у зразках льону різного напрямку використання 

Достатньо великі коливання у вмісті кожної жирної кислоти, що входить до складу лляної олії, 
підтверджують можливість ведення селекції на підвищений вміст лінолевої та олеїнової кислот, так і 
на знижену – ліноленової. Ця обставина має важливе значення, тому що світлі фарби, безбарвні лаки і 
білі емалі, виготовлені з олії льону, з часом під впливом вологості, температури та темряви жовтіють 
і в силу цього лляну олію замінюють соєвою чи сафлоровою, які не змінюють кольору від старіння. 
Вважається, що причиною пожовтіння лляної олії є велика кількість ліноленової кислоти. Сортів 
льону з аналогічним складом олії можливо створити шляхом добору за жирнокислотним складом. 
Лляна олія такого типу буде позбавлена основного недоліку – пожовтіння в процесі старіння 
(Рыжеева О.И., 1969; Кутузова С.Н., 1998). 

Таким чином, у результаті вивчення особливостей біохімічного складу насіння льону, 
встановлено олійність та жирнокислотний склад олії нових перспективних зразків, виявлено 
мінливість за цими ознаками та відібрано лінії – донори генів за цими ознаками. Олійність насіння в 
цих зразках склала 47,6 %, 46,8 % та 48,1 %, що на 1,6 - 2,9 % вище за контроль. Виділено 
перспективні зразки за вмістом олеїнової кислоти до 34,6%, до 15,8 % - лінолевої та до 70 % 
ліноленової кислоти. Виділені форми будуть залучені до генетичної колекції, яка використовується 
для вивчення генетики льону олійного. Найбільш цікаві зразки заплановано до залучення у 
селекційну роботу як джерела біохімічних ознак, зокрема, при створенні сортів зі зміненим 
жирнокислотним складом або з підвищеною олійністю. 
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УДК 633.11: 631.52 
ФІТОПАТОГЕННА МІКОФЛОРА НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

Г.Ф. Дударєва, Т.М. Пересипкіна, Н.В. Дударєва 
Запорізький національний університет 

Складність екологічної ситуації зумовлює необхідність більш детального вивчення якості зерна 
та продуктів його переробки. Відомо, що одним з визначальних факторів, що впливають на 
показники якості сільськогосподарської продукції є зараженість мікроорганізмами. Найчастіше в 
якості патогенів виступають гриби. Мікофлора хворого колосся та насіння представлена типовими 
сапрофітами і напівпаразитами, які набули великого поширення на рослинах, рослинних рештках і у 
ґрунті (Білай В.І., 1984).Наймасовіше колосся і зерно заселяють такі гриби: Cladosporium sh., 
Аlternaria alternata, Acremonium chartikola, Fusariumg graminearum, F. Sporotrichiella, F. Avenakeum, 
F. culmorum, Rhizoctonia solani та інші. В період формування зерна і молочної стиглості на колосі 
часто зустрічаються види Rizopus nigricans, Mucor mucedo, що свідчить про надлишкове виділення 
легко засвоюваних цукрів на лусочках хворого колосся. До кінця вегетації такі лусочки густо 
обростають грибами Cladosporium herbarum чи Аlternaria alternate. (Ковалишина Г.М, Мурашко Л.А, 
Ковалишин А.Б.). 

 Результатом їх розвитку на рослинах є значне зниження кількісних показників (іноді до 50 %) та 
накопичення в продукції токсичних метаболітів (мікотоксинів), шкідливих для здоров′я людей та 
тварин. У багатьох випадках візуальний аналіз партій зерна не дає об’єктивної оцінки ситуації, 
оскільки дуже часто має місце прихована інфекція. Це явище пов’язане з особливостями патогенезу 
збудників, часом колонізації рослин, а також погодними умовами. За останні роки виявлено 
тенденцію до збільшення шкодочинності фузаріозних грибів. Найбільше заселення Fusarium 
graminearum, Fusarium sporotrichiella виявлено на зерні при зараженні колосу в кінці цвітіння – на 
початку формування зернівки озимої пшениці. Фузаріоз колоса, викликаний цими грибами не 
призводить до появи типових симптомів хвороби. Разом з тим, знижується маса зерен з колоса на 42 
%, а маса 1000 зерен – на 33 %. При цьому йде накопичення токсинів та значно погіршуються посівні 
якості. Порушення умов збирання та зберігання призводить до контамінації зерна грибами. (Ретьман 
С.В., 2008, Крючкова Л.О., 2008).  

Метою наших досліджень, що проводились в навчально-науковій лабораторії біоіндикації та 
біоекології Запорізького національного університету було визначення мікрофлори зерна озимої 
пшениці з двох районів Запорізької області. Проби відібрали в господарствах Василівського та 
Запорізького районів. Рівень інфікованості визначали шляхом фітопатогенного аналізу зерна. Зразки 
зерна сортів озимої пшениці з Запорізького району мали 11,7 – 98,8 % зерен з інфекцією. При 
візуальному обстеженні зразків було встановлено, що у сортів Одеська 267, Кольчуга найчастіше 
виділялись гриби Аlternaria 10,4-79 % зерен мали типові симптоми «чорного зародку», 0,1-0,75% 
гриби роду Fusarium. Серед фузаріїв домінували в наших дослідженнях Fusarium gramiearum, 
Fusarium sporotrichiella, Fusarium avenaceum. 

Інфікованість зерна з Василівського району коливалась у межах від 11,7-до 98,8 %. Найчастіше 
знову ж таки зустрічався гриб Аlternaria. Крім того, частіше зерно колонізували гриби з роду Bipolaris 
sorociniana. З більшості зразків виділено гриби з роду Fusarium. У цілому виділено гриби 4 родів 
(Аlternaria, Fusarium, Penicillium, Bipolaris sorociniana). 

Таким чином, в результаті проведених досліджень, встановлено високий рівень інфікованості 
зерна озимої пшениці. У цілому було виділено гриби 4 родів (Аlternaria, Fusarium, Penicillium, 
Bipolaris). Домінуючим в усіх проаналізованих зразках був Аlternaria, що можна пов’язати з 
особливостями погодних умов періоду достигання зерна.  
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УДК 582.683.2:581.522 
ЭФФЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ 

В ГИБРИДНЫХ ПОТОМСТВАХ С ЦМС-305 У ОЗИМОГО РАПСА 
Иванов М.В. 

Институт масличных культур УААН 

Существенный прогресс мирового сельскохозяйственного производства последних десятилетий 
обусловлен широким внедрением новых гетерозисных гибридов на смену сортам-популяциям по 
главным стратегическим культурам. Это обусловлено такими принципиальными причинами: более 
высокая продуктивность (на 15–20%) гибридов по сравнению с лучшими сортами; лучшая 
технологичность, т.к. почти полная генетическая однородность посевов позволяет максимально 
оптимизировать все процессы механизированных работ по выращиванию и уборке продукции; 
внедрение гибридов позволяет селекционным фирмам – оригинаторам, а также государственным 
регулирующим органам более эффективно контролировать процесс семеноводства и рынок семян.  

В рамках селекционной программы ИМК УААН выведения отечественных гибридов озимого 
рапса за 2006–2009 г.г. (Рабочая программа по выполнению НТП «Теоретические основы селекции 
сельскохозяйственных культур в 2006 – 2009 г.г.) достигнут существенный прогресс в области 
получения стерильных линий – получены беккроссы поколений ВС3 и ВС4. Многие сорта, 
используемые в качестве источников линий-закрепителей, показали 100 % генетическое однообразие 
по этому признаку. Таким образом, в своем большинстве сорта рапса не имеют генов-
восстановителей, а их поиск является довольно трудоемкой задачей. Однако, её решение является 
совершенно необходимым для успешного решения проблемы создания коммерческого гибрида. 

Среди нескольких сотен комбинаций было выделено одно потомство (CMS-305 x Banacanka), 
гибриды с которой были испытаны в 2009 г. Часть их выщепила фертильные растения в долях от 5 % 
до 50 % от общего объема делянок. Разнообразные материнские формы на протяжении 4 лет 
показывали стабильную 100 %-ную стерильность, что прямо указывает на то, что источником генов-
восстановителей является именно данное потомство. Это открывает возможность начать селекцию 
отцовских форм путем гомозиготизации обнаруженных генов-восстановителей и передачи их 
наиболее перспективным линиям с максимальным гетерозисным эффектом, с наибольшей 
комбинационной способностью. 

 
 

УДК 581.9(477.8) 
ПОПУЛЯЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ASTRANTIA MAJOR L. 

В РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 
У.І. Копитко 

Інститут екології Карпат НАН України 

До найважливіших проблем сучасності належить зміна структурно-функціональної організації 
рослинного покриву під впливом антропогенного навантаження. Одним з важливих аспектів її 
вивчення є популяційний аналіз. 

Об’єктом досліжень була популяційна організація червонокнижного виду Astrantia major L. 
(Apiaceae) 

Для дослідження змін на популяційному рівні ми виявили такі показники: вікову структуру, 
щільність особин, віковість популяцій (Уранов, 1977), індекс відновлення (відношення кількості 
прегенеративних особин до генеративних) (Жукова, 1987), а також морфологічні параметри особин. 
Для вивчення вікової структури використовували пробні площі, де візуально визначали вікові стани 
особин (9 пробних площ). 

Для визначення стану популяцій досліджували морфологічні параметри генеративних особин 
(дванадцять морфометричних показників). За співвідношенням різного життєвого рівня особин 
визначали тип популяції, який відображає екологічні умови місцевиростання популяції. 
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Досліджували репродуктивне зусилля популяцій, насіннєву продуктивність та коефіцієнт 
насіннєвої продуктивності популяцій. 

Пробні площі № 8 та № 9 зазнають антропогенного навантаженння (витоптування, оскільки 
ділянки розташовані поблизу стежки). Відповідно, грунт ущільнений, підстилка слабо виражена. 
Площі № 4 та № 5 закладені в екстремальних- нетипових для виду умовах (на висоті понад 1700 
м.н.р.м.). Ділянки № 1, 2, 3, 6 і 7 розташовані в найбільш сприятливих умовах для росту популяцій A. 
major. в Чорногорі (Українські Карпати). 

Максимальна щільність особин спостерігалась на ділянці № 8, де є помірний антропогенний 
вплив 65, 5 ос/м², мінімальна - на ділянці № 5, що знаходиться на висоті близько 1700 м.н.р.м. 

На основі даних щодо вікової структури популяцій провели дослідження динаміки індексу 
відновлення. Максимальне значення виявлено у популяцій, що ростуть на території Карпатського 
національного природнього парку в Чорногорі. 

Чутливим показником змін умов середовища є зміни розмірів особин. В онтогенезі 
найважливішою віковою групою є генеративна. Найбільші розміри генеративних особин, а саме 
висота пагона виявлено у особин, які ростуть поблизу соснового лісу на висоті близько 1500 м.н.р.м. 
Високе значення довжини пагона спостерігалось і у особин всіх інших популяцій закладених в парку. 
Мінімальні зачення розмірів пагона спостерігали у популяцій, що знаходяться в екстремальних 
умовах росту Astrantia major L. Найбільша довжина сегментів листкових пластинок була також у 
особин, які ростуть поблизу смерекового лісу. Найменше значення цього параметра - у особин, які 
розташовані поблизу стежок, ці екологічні умови є несприятливими для розвитку надземної 
фітомаси. 

Коефіцієнти варіації досліджених морфологічних параметрів коливаються в межах 25%. 
Найбільш сприятливі умови для популяцій виявлено на висоті 1500-1600 м.н.р.м. 

 
 

УДК 581.2:630*24 
КСИЛОТРОФНА МІКОБІОТА ПОХІДНИХ ЯЛИНОВИХ ЛІСОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ 

КАРПАТ 
Крамарець В.О. 

Національний лісотехнічний університет України 

В останні роки на території різних регіонів Карпат спостерігається інтенсивне всихання 
насаджень ялини європейської (Picea abies (L) Karst.). Формування патологічних процесів у похідних 
ялинових лісостанах, які зростають на місці ялицево-букових лісів, проявляється у складній взаємодії 
природних чинників та патогенних організмів. Ялина європейська – типовий бореальний вид, який 
негативно реагує на вплив сухого повітря та, особливо інтенсивно, на пересушування верхніх 
горизонтів ґрунту в яких розташована поверхнева коренева система цієї породи. Суттєво впливає на 
стан ялинових лісостанів розхитування дерев вітром та обривання дрібних корінців. Погіршення 
перебігу фізіологічних процесів різко зменшує опірність ялини до дії грибів-паразитів, зокрема 
кореневої губки та опенька. Сприяє формуванню та розвитку вогнищ кореневих гнилей також і 
діяльність фітонематод у ґрунті. Постійні пошкодження кореневих систем створюють сприятливі 
умови для проникнення міцелію патогенних грибів. Водночас погіршення перебігу фізіологічних 
процесів в ослаблених деревах призводить до зменшення інтенсивності виділення смоли, що знижує 
здатність протидіяти проникненню короїдів та інших комах-ксилофагів, живлення яких у кілька разів 
прискорює процеси відмирання ялини. Суттєве значення у прискоренні процесів всихання ялинників 
відіграють гриби-ксилотрофи. 

Гриби є важливим та необхідним компонентом лісових біогеоценозів, вони беруть активну 
участь в мінералізації опаду та деструкції біомаси, нагромадженої автотрофами. Дереворуйнівні 
гриби, як комплекс гетеротрофних організмів, у лісах є важливим регулятором структури 
біогеоценозу. Вони ослаблюють дерева (автотрофні рослини, які власне і формують лісові 
екосистеми). В кінцевому результаті ксилотрофні гриби можуть бути причиною відмирання дерев, 
змінюючи вікову структуру деревостану, горизонтальний розподіл та вертикальне розчленування 
намету лісостанів. Процеси всихання дерев впливають і на всі інші компоненти лісових 
біогеоценозів.  
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Ксилотрофна мікобіота впливає на ступінь стійкості деревостанів та, в кінцевому результаті, 
характеризує відповідність лісостану едафо-кліматичним умовам. В часовому аспекті комплекс 
ксилотрофних грибів активно впливає на характер та перебіг сукцесійних змін в лісових 
біогеоценозах та є свого роду ендогенним «механізмом» який регулює структуру фітоценозу 
(Сукачев, 1975). 

В природних екосистемах, зокрема в природних різновікових ялинниках високогір’я Карпат, 
активність та агресивність грибів ксилотрофного комплексу не має суттєвого впливу на стан лісів. 
Коренева губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) та гриби роду Armillaria розвиваються тут на 
природному відпаді та старовікових деревах, виконуючи роль типових сапротрофів. 

В антропогенно-трансформованих лісових екосистемах роль та значення різних груп грибів 
суттєво змінюється. В похідних ялинових лісах поширення та розвиток деяких видів дереворуйнівних 
грибів (зокрема – кореневої губки та грибів з роду Armillaria) набуває характеру епіфітотій. Тут 
також зростає патогенність грибів, які вважаються слабкими паразитами (Fomitopsis pinicola (Swartz 
ex Fr.) P.Karsten, Abortiporus borealis (Fr.) Sing., Stereum sanquinolentum (Alb. et Schw.) Fr., Trichaptum 
abietinum (Dicks.) Ryvarden), Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden, Gloeophyllum sepiarium 
(Wulf. ex Fr.) P.Karst., Schizophyllum commune Fr. та ін.). 

В монокультурах ялини формування вогнищ ураження ксилотрофними грибами у віковому 
аспекті суттєво знижується, зокрема, розвиток кореневої губки в природних лісах приурочений в 
основному до дерев старшого віку, а в похідних ялинниках другої-третьої генерації ураження дерев 
цим патогеном спостерігається навіть у 40-50-річних та молодших насадженнях. При цьому грибні 
хвороби (зокрема кореневі патогени) можуть настільки суттєво впливати на склад, структуру і тип 
лісових угрупувань, що можна говорити про «клімакс кореневих хвороб» (Van der Kamp, 1991). 
Лісогосподарські заходи в похідних ялинниках зони ялицево-букових лісів Карпат (особливо 
проведення вибіркових санітарних рубок) тільки збільшують масштаби ураження деревостанів 
кореневою губкою (Heterobasidion annosum) та грибами роду Armillaria. Саме ці гриби-ксилотрофи 
відіграють важливу роль в ослабленні та всиханні штучно створених похідних ялинників Карпат.  

При ураженні ялини кореневою губкою гниль спочатку поширюється в коренях, але швидко 
переходить в стовбур, спричиняючи центральну гниль, яка може підніматися на висоту 3-10 м, а 
інколи і значно вище – до 15 м (Воронцов, 1978; Цилюрик, Шевченко, 2008). Водопостачання крони 
ураженого дерева погіршується, але не припиняється повністю. Гриби роду Armillaria часто 
утворюють комплексні вогнища разом із кореневою губкою. При ураженні ялинників опеньком 
спостерігається зовнішня гниль, гриб вбиває своїми токсинами клітини лубу та швидко призводить 
до всихання дерев. За нашими дослідженнями, виконаними на території Сколівських Бескидів, можна 
сказати що в похідних смеречниках, створених на місці смереково-ялицево-букових лісів, 
формуються комплексні вогнища кореневих гнилей, збудниками яких є коренева губка, різні види 
роду Armillaria та, рідше, північний трутовик (Abortiporus borealis (Fr.) Sing.). 

При промисловому використанні лісів активність ксилотфорних грибів визначає ділові якості 
заготовлених лісоматеріалів (сортність, товарну структуру), а в кінцевому етапі впливає на 
отримання прибутку від реалізації деревини.  

Для розуміння закономірностей формування та тенденції структури ксилотрофного комплексу 
мікобіоти необхідне порівняння кількісного та якісного складу грибів в непорушених або 
малозмінених антропогенною діяльністю природних ялинових лісах з аналогічними показниками в 
похідних ялинниках. 

 
УДК 633.854.54:631.524.7 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ЗРАЗКІВ ЛЬОНУ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ 

О.О. Кузьменко, І.О. Полякова 
Запорізький національний університет 

Льон олійний – одна з найважливіших технічних культур у світі. Останніми роками вона набуває 
все більшої популярності і в Україні, особливо в південних та східних регіонах. Різноманіття зон 
вирощування та напрямків використання культури зумовлює необхідність створення сортів льону з 
різними господарськими та біологічними особливостями (Кутузова С.Н., 1998; Галкин Ф.М., 2003).  

На теперішній час, коли місцеві сорти як джерело селекційного матеріалу в певному ступені 
вичерпано, основним методом селекції є міжлінійна (міжсортова) гібридизація з наступним 
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індивідуальним добором. Основні ознаки, за якими ведеться селекція льону олійного це урожайність, 
олійність насіння, йодне число олії, жирнокислотний склад олії, дружне дозрівання, висота і довжина 
технічної частини стебла, стійкість до хвороб, посухостійкість, розмір і виповненість насіння, 
компактність суцвіття, стійкість до вилягання (Лях В.А., Полякова И.А., 2008).  

Найважливіша умова правильної оцінки селекційного матеріалу - випробування його протягом 
декількох років, як у сприятливі, так і в несприятливі для даної культури роки. Це повною мірою 
передбачено схемою польових випробувань, яку ми застосовували.  

Дослідження проводилися в польових умовах. Ґрунт дослідної ділянки представлений типовим 
важкосуглинковим звичайним чорноземом. За погодними умовами у вегетаційний період 2008 рік 
був достатньо сприятливим для вирощування льону олійного.  
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Рисунок – Кількість опадів за вегетаційний період льону олійного 2008 рік, мм 

У дослідах було використано лінійний матеріал від схрещування сортів Imperial та Astral та 
мутантних зразків М-45, М-67, М-70. Сорти Imperial та Astral – це сорти французької селекції. 
Мутантні зразки М- 45, М- 67, М-70 отримані шляхом експериментального мутагенезу при 
використанні гамма-променів в Україні (Інститут олійних культур УААН) і вирізняються зміненими 
морфологічними та біохімічними характеристиками. Контрольний зразок - сорт-стандарт Південна 
ніч, який має синю квітку, коричневе насіння та високі господарськоцінні ознаки: урожайність – 1,5 -
1,7 т/га та олійність 45 %. 

Спостереження проводились протягом всього вегетаційного періоду. Зразки аналізувались за 
наступними ознаками: початок цвітіння; висота; кількість коробочок на 1 рослині; кількість насінин у 
1 коробочці. 

За результатами дослідження виявлено, що за ознакою «початок цвітіння» гібридні лінії, що 
вивчалися мали близькі показники. Більша мінливість спостерігалась у зразків за ознакою «висота 
рослин». Так, нижче сорта-стандарта виявилися зразки 4, 5, 6, 10, 11, 12,14. У той же час зразки 3, 17, 
18, 20 мали висоту на рівні 78 - 80 см і навіть більше. Це достатньо високі показники як для цього 
різновиду льону. При недостатній висоті рослин льону складаються утруднення для механізованого 
збирання та зростають втрати врожаю. Також велике значення має довжина технічної частини стебла. 

Достатньо велике різноманіття спостерігалось у ліній і за ознакою «кількість коробочок на 1 
рослині». Ця ознака є дуже важливим елементом врожайності, але важким для селекції. Ця ознака 
змінюється сильніше за інші елементи врожайності льону по роках. У одному і тому ж році число 
коробочок може суттєво змінюватися залежно від площі живлення (Заєць С.О., 2007). Зразки 14 та 16 
мали найменшу кількість коробочок, а саме, 8 і 9 штук, відповідно. У цих зразків невеликою була і 
кількість насінин у коробочці. Самими низькими ці показники були у зразків 11 та 12 і склали 5 ± 2 
штук. Слід зазначити,що зразки 6,8 та 20 мали ці показники на рівні, і навіть вище, ніж у 
контрольного сорту. Це дає нам змогу визначити їх як перспективні.  

Показники «кількості коробочок 1 на рослині» та « кількості насінин у коробочці» є складовими 
такого важливого показника як врожайність. Саме через це вивченю цих ознак приділяється особлива 
увага. У сорта-стандарта ці ознаки високі і стабільно проявляються кожного року, а для нових зразків 



Розділ 1 Ботаніка та екологія рослин 

 24

потрібно їх більш детальне вивчення протягом 4-5 років в різних погодних умовах. Найменше за інші 
змінювалась ознака «маса 1000 штук насіннин» і складала 6-8,5 г. 

Крім цього, сучасні сорти повинні характеризуватися високим вмістом олії в насінні та мати 
високу технологічність, яка зумовлює не тільки придатність до механізованого обробітку а і 
чутливість до підвищених доз добрив.  

Таким чином, у нових лініях, що вивчались, при аналізі за основними кількісними ознаками 
продуктивності було виявлено достатньо високу мінливість. Було виявлено перспективні для 
селекційної роботи лінії та лінії –донори за комплексом ознак.  

 
 

УДК 595.7:581.162 
КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ТИРЛИЧА БЕЗСТЕБЛОВОГО 

GENTIANA ACAULIS L. ТА ТИРЛИЧА РОЗДІЛЬНОГО 
GENTIANA LACINIATA KIT. У ЧОРНОГОРІ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) 

М.Є. Кушинська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Вивчення консортивної організації едифікаторів рослинних угруповань має теоретичне і 
практичне значення. Консортивні дослідження дають можливість вникнути у функціональну 
організацію екосистем, а також прогнозувати зміну біологічного різноманіття у разі відчуження ядра 
консорції (Царик, 1999). Уявлення про консорцію виникло в 50-х роках завдяки працям В.М. 
Беклемишева (1951) та Л.Г. Раменського (1952), таким чином в цьому напрямі працює багато 
дослідників (Быков, 1978; Голубець, 1983; Ивашов, 1987; Царик, 1985 та ін.). 

Консорція – це взаємодія організмів, при якому один (детермінант) виступає як джерело ресурсу, 
а інший (консорт) – як споживач. Детермінантом консорції можуть бути як гетеротрофні, так і 
автотрофні організми (Голубець, Чорнобай, 1983). За походженням консорції поділяють на первинні 
та вторинні, а за складом консортів – повно- і неповночленними. 

Метою нашої роботи було вивчення консортивної структури тирличу безстеблового та тирличу 
роздільного (Gentiana acaulis L. та Gentiana laciniata Kit.), які поширені на території Українських 
Карпат і потребують охорони. 

G. acaulis L., G. laciniata Kit. – цвіте у червні-липні; росте на субальпійських і альпійських луках; 
багаторічник, ентомофіл, анемохор. Рослини занесено до «Червоної книги України» (І категорія) і 
запропоновані до Червоної книги Українських Карпат. 

Консортів обраних видів вивчали за загальноприйнятими екологічними та зоологічними 
методами протягом 2008-2009 рр. Дослідження проводили на 4 ділянках Чорногірського хребта: G. 
acaulis L. досліджували на кам’янистому осипищі східного схилу гори Пожижевська (1680 м н.р.м.) 
та на східних схилах гори Павлик (1585 м н.р.м.); трансекти G. laciniata Kit. знаходились на східних 
схилах гори Павлик (1580 м н.р.м.) та на південних схилах гори Петрос (1920 м н.р.м.). 

До консортів G. acaulis L. належать представники 23 родини безхребетних, а у G. laciniata Kit. 
виявлені 13 родин. Серед консортів домінують запилювачі, зокрема, джмелі Bombus lucorum L., B. 
wurflenii Radoszk., B. hortorum L., B. hypnorum L., які для двох видів тирличів є однаковими, та мухи-
дзюрчалки Syrphidae: на G. acaulis L. зібрано 9 видів - Melanostomа scalare Schin., Eristalis tenax L., 
Scaeva pyrastry L., Scaeva selentica L. Eupeodes corollae L., Syrphus ribesii L., Syrphus torvus O.-S., 
Didea intermedia Loew., Episyrphus balteatus Deg,, а на G. laciniata Kit. 7 видів, відсутні Scaeva pyrastry 
L., Syrphus ribesii L. Також на квітах тирличів виявлено представників родини Muscidae. 

На генеративних пагонах тирлича роздільного також трапляються комахи родин Pieridae, 
Geometridae, Nitidulidae, Chrysomelidae, Cantharididae, а у тирлича безстеблового крім них, ще 
представники родин Nymphalidae, Noctuidae. 

Стебла та листки тирлича роздільного та тирлича безстеблового не великого розміру, тому з ними 
пов’язана незначна кількість консортів. В першу чергу це стосується представників 12 родин у G. 
acaulis L. та 6 родин у G. laciniata Kit.: Trombidiidae, Acariformes, Araneidae, Entomobryidae, 
Sminthuridae, Alucitidae, Contarididae Chrysomelidae, Curculionidae, Stratiomyidae, Simulidae, 
Myrmicidae. 
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Загалом найбільш поширеним взаємозв’язком у консорціях тирлича роздільного та тирлича 
безстеблового між консортами й детермінантами є трофічний, топічним зв’язком пов’язано набагато 
менше представників. Більшість досліджених консортів є спільними для консорцій обох видів 
тирличів, створюючи, таким чином консортивну мережу біогеоценозу. 

 
 
 

УДК 581.5  
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРУНТОПОКРИВНИХ РОСЛИН 

В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ 
Ю.В. Лихолат, В.С. Більчук, Г.С. Россихіна, К.А. Дрожа 

Дніпропетровський національний університет ім.. Олеся Гончара 

Для відновлення рослинності на міських територіях необхідно використовувати стійкі до 
забруднення види, серед яких чинне місце займають ґрунтопокривні рослини, особливості розвитку 
яких в техногенних умовах вивчено недостатньо. Метою роботи було з’ясувати закономірності 
зростання ґрунтопокривних рослин на техногенній території, для подальшого використання їх в 
озеленені.  

Об’єктами дослідження були рослини різних родин: роговик Біберштейна (Cerastium 
biebersteinii), барвінок малий (Vinca minor), герань криваво-червона (Geranium sanguineum), дюшенея 
індійська (Duchesnea indica), самосил звичайний (Teucrium hamaedris), копитняк європейський 
(Asarum europaeum), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum), пахісандра верхівкова (Pachysandra 
terminalis), розхідник плющевидний (Gleohoma hederaceae), буквиця лікарська (Betonica officinalis), 
які зростали в умовах ботанічного саду ДНУ та промислового міста протягом 2006-2008 років. 

Були проведені фенологічні дослідження рослин та вимір їх біометричних показників: довжина 
пагона; кількість, довжина та ширина листків. 

Аналіз фенологічних спостережень показав, що на території ботанічного саду ДНУ найбільший 
період декоративності за 2008 рік мають Galeobdolon luteum та Glehoma hederaceae. Найдовший 
період цвітіння мають Glehoma hederaceae, Duchesnea indica. Найкоротший період цвітіння мають 
Betonica officinalis, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum. В умовах техногенного забруднення 
періоди бутонізації та плодоношення починаються раніше відповідно у Galeobdolon luteum та Vinca 
minor, Cerastium biebersteinii. В результаті статистичної обробки біометричних показників 
ґрунтопокривних контрольних і дослідних рослин виявлено, що антропогенне забруднення в першу 
чергу впливає на висоту рослин та довжину листя. Найменші зміни по цим показникам зафіксовано у 
Asarum europaeum. За чутливістю до умов техногенного стресу по біометричним показникам за 
значенням коефіцієнту Ст’юдента дослідні рослини можна розташувати в ряд: Teucrium hamaedris > 
Betonica officinalis > Glehoma hederaceae > Galeobdolon luteum > Cerastium biebersteinii > Geranium 
sanguineum > Pachysandra terminalis. Високі значення коефіцієнтів кореляції (r = 0,7 – 0,8) між 
висотою рослин та довжиною і кількістю листків зареєстровано для Asarum europaeum, Betonica 
officinalis та Vinca minor. Наявність корелятивного зв’язку (r = 0,6 – 0,7) виявлено також між висотою 
рослин та шириною листків для Betonica officinalis, Glehoma hederaceae та Pachysandra terminalis. 

Таким чином, найбільш стійкими в умовах урбанізованого міста є Asarum europaeum, Vinca minor, 
Cerastium biebersteinii, Geranium saguineum, Pachysandra terminalis, які можна рекомендувати для 
озеленення промислових територій з різним рівнем забруднення довкілля. 

 
 

УДК 504.73:631.466 
АЛЬГОУГРУПОВАННЯ БІОГЕОЦЕНОЗІВ 
ПРОМИСЛОВИХ ДІЛЯНОК КРИВОРІЖЖЯ 
І.А. Мальцева, Є.І. Мальцев, С.Ю. Дмитрієва 

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 

Існування ландшафтно-техногенних систем характеризуються визначальним впливом 
техногенного чинника і базується на господарських та ін. потребах людини, а не закономірностях 
розвитку ландшафтів. Території промислових ділянок Криворіжжя представлені здебільшого 
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штучними деревними насадженнями санітарно-захисних зон та фрагментами спонтанно сформованих 
трав’янистих угруповань.  

Обов’язковою складовою наземних екосистем є ґрунтові водорості. Переважна більшість їх є 
фотосинтезуючими організмами які відіграють позитивну роль у мобілізації корисної мікрофлори, 
збільшують біологічну активність ґрунту і його родючість (Голлербах, Штина, 1969; Штина, 
Голлербах, 1976). Надзвичайно важлива роль водоростей у покращенні фізико-хімічних властивостей 
ґрунту, підтримці балансу елементів живлення. Склад і структура водоростевих угруповань тісно 
пов’язані із типом ґрунту і фітоценозу, що створює передумови застосування їх для діагностики і 
моніторингу.  

Метою даної роботи є встановлення видового складу, систематичної, екологічної структури та 
комплексу домінантів угруповань водоростей біогеоценозів промислових ділянок, що зазнають вплив 
через пилове забруднення.  

Дослідження проводили в деревних насадженнях і трав’янистих угрупованнях біля складу готової 
продукції Північного гірничо-збагачувального комбінату. Деревна рослинність представлена 
нещільнорядковими насадженнями Robinia pseudoacacia L. з покриттям до 60-65%. Трав’янистий 
ярус має проективне покриття 70% і представлений Galium aparine L., Elytrigia repens (L.), Nevski. 
Рослинний покрив ПП2 утворений фітоценозами асоціацій Elytrigetum (repentis) phragmitosum 
(australis), Elytrigetum (repentis) cirsietosum (setosi). Проективне покриття 65-70% (Сметана, Перерва, 
2007). У роботі використовували стандартні методи (Голлербах, Штина, 1969). 

Альгоугруповання двох пробних площ формували 36 видів водоростей: Cyanophyta – 4 (11,1 %), 
Eustigmatophyta – 2 (5,6 %), Xanthophyta – 4 (11,1 %), Bacillariophyta – 7 (19,4 %), Chlorophyta – 19 
(52,8 %).  

Альгоугруповання насадження Robinia pseudoacacia складено 20 видами водоростей з 4 відділів 
(рис. 1). Представники Cyanophyta не відмічені. Більшість - 65% від загальної кількості видів, 
складають зелені водорості. До провідних віднесена лише одна родина - Chlamydomonadaceae з 3 
видами у складі.  

 
Рисунок 1 – Систематична структура альгоугруповання насадження Robinia pseudoacacia промділянки 

(по пелюстковій осі – кількість видів). 

У підстилці вегетувало 13 видів: Eustigmatophyta – 1 (7,7 %), Xanthophyta – 1 (7,7 %), 
Bacillariophyta – 3 (23,1 %), Chlorophyta – 8 (61,5 %). Підстилочний домінантний комплекс 
представлений видами: Scotiellopsis rubescens Vinatzer, Lobosphaera tirolensis Reisigl. Субдомінантами 
були: Luticola mutica (Kützing) Mann in Round et al., Navicula pelliculosa (Brebisson) Hilse, Hantzschia 
amphioxys (Ehrenberg) Grunow in Cleve et Grunow, Chlorella vulgaris Beijerinck. У поверхневому шарі 
ґрунту (0-5 см) відмічено 10 видів водоростей: Eustigmatophyta – 1 (10,0 %), Xanthophyta – 2 (20,0 %), 
Bacillariophyta – 1 (10,0 %), Chlorophyta – 6 (60,0 %). Комплекс домінантів ґрунтового шару має 
інший склад: Navicula pelliculosa, Chlamydomonas lobulata Ettl. Субдомінантами були: Botrydiopsis 
eriensis Snow, Chlorococcum lobaum (Korschikov) Fritsch et John. Загальний спектр життєвих форм 
альгоугруповання насадження Robinia pseudoacacia має вигляд: Ch8X4С4B3Н1 (20). Перше місце у 
спектрі життєвих форм водоростей посідають види-убіквісти, які віддзеркалюють складність 
ектопічних умов даного місцеіснування, що надає переваги видам із широкою амплітудою і 
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толерантних до несприятливих чинників. Разом з тим, в угрупованні достатньо представлені відносно 
вологолюбні види, зокрема це представники Х, С, В та Н – життєвих форм, які знаходять достатні 
умови для існування під прикриттям деревних рослин та за рахунок додаткового зволоженням, що 
отримують прилеглі до складу території внаслідок заходів по зменшенню пилоутворення. 

Альгоугруповання рудерального трав’янистого угруповання об’єднує 21 вид: Cyanophyta – 4 (19,1 
%), Eustigmatophyta – 1 (4,8 %), Xanthophyta – 2 (9,5 %), Bacillariophyta – 7 (33,3 %), Chlorophyta – 7 
(33,3 %) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Систематична структура альгоугруповання рудерального трав’янистого угруповання промділянки 

(по пелюстковій осі – кількість видів). 

Провідну роль в альгоугрупованні трав’янистого фітоценозу на відміну від угруповання, що 
відповідає деревному насадженню, відіграють зелені і діатомові водорості. Крім того, дане 
альгоугруповання містить представників синьозелених водоростей. До провідних родин, за кількістю 
видів, віднесені: Naviculaceae – 3 види, Phormidiaceae, Pseudanabaenaceae, Diadesmidaceae, 
Chlamydomonadaceae, Klebsormidiaceae – по 2 види. Таким чином, основу провідних родин даного 
альгоугруповання складають діатомові разом із зеленими та синьозеленими водоростями. Найбільшу 
чисельність мали види: Phormidium (Leptolyngbya) henningsii Lemmermann, Monodus chodatii Pascher, 
Luticola mutica, Luticola nivalis Mann in Round et al., Hantzschia amphioxys. При цьому Hantzschia 
amphioxys крім значної чисельності характеризувалась значними розмірами тіла. Звичайно в ґрунтах 
степової зони трапляються клітини 30-40 мкм завдовжки. На промисловій ділянці довжина близько 
50% клітин даного виду досягала 100 мкм і більше. До субдомінантів віднесені: Pinnularia borealis 
Ehrenberg, Navicula pelliculosa, Chlamydomonas lobulata, Klebsormidium flaccidum (Kützing) Silva et al. 
Загальний спектр життєвих форм альгоугруповання рудерального трав’янистого угруповання має 
вигляд: B7P3Ch3X2С2Н1 М1 (21). Найчисельнішими в угрупованні виявились види В-форми, 
вологолюбні і світлолюбні види, витривалі до соленакопичення у ґрунтах. Специфічною рисою 
альгоугруповання є наявність нитчастих ксерофітних видів синьозелених з Р та М-форм.  

Альгоугруповання двох досліджених біогеоценозів відрізняються за видовим складом. 
Розрахований коефіцієнт спільності Жаккара становив лише 7,9%, коефіцієнт специфічності для 
угруповання деревного насадження – 47,2%, рудерального трав’янистого фітоценозу – 50%.  

Таким чином, альгоугруповання деревного насадження і рудерального трав’янистого 
біогеоценозу, розташованих у зоні значного пилового забруднення, відрізняються за видовим 
складом, систематичною і екологічною структурою та комплексами домінантів і і субдомінантів. 
Вони зберігають у цілому риси властиві для відповідних типів рослинності, але й мають особливі 
ознаки. Найбільш значних змін набуло угруповання водоростей трав’янистого фітоценозу і пов’язано 
це із значним різноманіттям діатомових водоростей та відсутністю азотфіксуючих видів 
синьозелених.  
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Видавничий дім, 2007. – 247 с.  
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УДК 630*232 
ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ХВОЙНИХ ПОРІД 

В РОЗСАДНИКУ ДП «БОРИНСЬКЕ ЛГ» 
І.П. Мацях 

Національний лісотехнічний університет України 

Для забезпечення потреби гірських лісогосподарських підприємств Львівської області у 
садивному матеріалі хвойних та листяних порід було створено лісорозсадник на території ДП 
«Боринське ЛГ». Передбачалося, що цей базовий розсадник дозволить вирощувати високоякісний 
садивний матеріал з низькими матеріальними затратами (за рахунок застосування механізації та 
інтенсивних технологій вирощування). Однак, при створенні лісорозсадника тут були допущені певні 
помилки, яких не вдалося виправити до цього часу. Розсадник закладений в гірській місцевості 
(район Верхньодністровських Бескид), тому для розміщення полів на ньому, з допомогою трактора, 
були нарізані тераси. При цьому на переважній частині полів була повністю порушена структура 
ґрунту. Під час терасування поверхневий родючий шар ґрунту зсунувся з верхньої тераси на нижню. 
В результаті цього, значну частину терас вкриває глиниста порода, важка за механічним складом та 
бідна на елементи мінерального живлення. Під укосом тераси зимою затримується сніг, який весною 
довго не тане і перезволожує ґрунт. В період дощів волога погано просочується через шар глини, а в 
суху погоду поверхня терас пересихає та розтріскується, травмуючи кореневі системи рослин. На 
терасах не влаштовано дренажу, з допомогою якого можна було б регулювати гідрологічний режим 
ґрунтів. Відсутня також система для поливу рослин в період посух. 

На важких перезволожених ґрунтах створюються сприятливі умови для розвитку фітопатогенних 
грибів, які призводять до вилягання сіянців і негативно впливають на формування та розвиток 
кореневих систем саджанців. В межах тераси спостерігається нерівномірний розвиток молодих 
деревець – висота саджанців ялиці на краю верхньої бровки укосу тераси (де кількість гумусу 
найбільша) в 2,3-3,0 рази перевищує висоту саджанців, які ростуть зі сторони укосу і берми.  

Для покращення умов росту садивного матеріалу в розсаднику висівають люпин та овес. Однак, 
цей захід не дає достатнього ефекту. Практикується також мульчування посівів у рядку. З цією метою 
використовують лусочки шишок та хвою ялиці. При вирощуванні саджанців, міжряддя засипають 
тирсою хвойних порід для попередження проростання насіння бур’янів та для зменшення 
випаровування вологи з ґрунту в літній період. 

Отже, суттєва зміна структури ґрунту, відсутність дренажу терас, недостатній рівень механізації 
не дозволяють вирощувати садивний матеріал в запланованих обсягах. На терасах розсадника 
необхідно здійснити значний обсяг робіт із внесення торфу, піску, вапна. Варто ширше застосовувати 
мінеральні та органічні добрива, а також впроваджувати сучасні технології попередження розвитку 
хвороб. 

 
 

УДК 582. 685. 4-152. 25(477. 85) 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ І ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ТІLІА PLATYPHOLLOS SCOP  
В УМОВАХ УРБОЕКОСИСТЕМИ М. ЧЕРНІВЦІ 

Л.Т. Оплачко, А.Г. Должицька 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Біота урбоекосистем знаходиться в умовах дії спектра антропогенних факторів, які властиві 
великим містам. В окремих випадках зазначене може призвести до не можливості природного 
відновлення аутентичних ознак рослинних організмів (Иванова Л.А., 2002). Липа широколиста є не 
стійким видом до атмосферного забруднення і використовується при біомоніторингу для аналізу 
ступеня антропогенного навантаження на урбанофлору. 

Метою роботи було проведення порівняльного аналізу морфологічних і фізіолого-біохімічних 
показників тест-об’єкта Тіlіа platyphollos Scop. в умовах урбоекосистеми м. Чернівці. Для цього 
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використано тест-групи дерев 20-30-ти річного віку з максимально близькими біометричними 
характеристиками, які росли в рекреаційній (лісний масив, територія ботсаду) і промисловій 
(території заводів і узбіччя основних автомагістралей) зонах. Морфометричні параметри (розміри 
листків: ширина, довжина, площа) визначали за загально прийнятою методикою (Куперман Ф.М., 
1973). Загальний азот визначали методом К’єльдаля. Вміст пігментів в листовій пластинці визначали 
спектрофотометричним методом (Christensen K.I, Dar J.H, 1997). Кореляційний аналіз результатів 
проводили за величиною коефіцієнту кореляції. Для регресійного аналізу використовували рівняння 
лінійної регресії залежності результативної ознаки y від факторної ознаки х ( Лакин Т.Ф). Результати 
представляли у вигляді кореляційних кілець. Математичну обробку отриманих результатів 
здійснювали за допомогою програми Excel. 

Встановлено, що в залежності від екотопу в межах фізіологічної толерантності сформувались 
різні екологічні потенції за вивченими показниками. Показано зменшення морфометричних 
параметрів бруньки та листової пластинки на урбогенних ділянках у порівнянні з природними 
екотопами. При цьому найбільша різниця відмічена для довжини і ширини бруньки на деревах з 
промислової зони в порівнянні із контролем. Зазначене ще раз підтверджує висунуте раніше 
припущення про вплив локальних факторів на фенологію та морфологічні (кількісні та якісні) 
показники Тіlіа platyphollos (Оплачко Л.Т., 2004).  

Для виявлення взаємозв’язку між досліджуваними параметрами проведений парний кореляційний 
аналіз з встановленням кореляційних зв’язків. При побудові кореляційних кілець враховувались лише 
тісні кореляційні зв’язки для прийнятого рівня значущості α = 5% (р < 0,05)). 

Визначено тісну позитивну кореляцію (r>0,88) між довжиною однорічного пагону, кількістю 
бруньок, довжиною, шириною бруньки, довжиною і шириною листової пластинки. Така 
закономірність відмічена в усіх досліджуваних екотопах. Враховуючи різний рівень морфометричних 
параметрів можна припустити, що довготривале перебування дерев в еконапружених умовах 
призводить до змін морфо-генетичних процесів ще на етапі закладання бруньки і формує стратегію 
розвитку пагону та його вегетативних органів. 

Кореляційний аналіз морфометричних показників листової пластинки і фізіолого-біохімічних 
параметрів показав тісну позитивну кореляцію між шириною і довжиною листка та вмістом пігментів 
(r > 0,80) та тісну негативну кореляцію між вмістом загального, небілкового азоту в листках і 
небілкового азоту в бруньках. Водночас, кореляція морфологічних параметрів листової пластинки та 
білкового азоту є помітною для бруньки (r > 0,68) і помірною для листків (r < 0,42). 

Кореляційний аналіз між досліджуваними біохімічними показниками виявив тісну негативну 
кореляцію між вмістом пігментів та різних форм азоту в листках і небілкового азоту в бруньках (r > - 
0,80). Кореляційний зв’язок пігментів з білковим азотом виявився позитивним високої (хлорофіл “а”), 
помірної (каротиноїди) і слабкої (хлорофіл «b») тісноти. 

Аналіз корелятивних зв’язків між формами азоту бруньки і листків засвідчив їх неоднозначність 
між різними формами азоту у вище вказаних вегетативних органах. Виявлено тісну чи помірну 
позитивну кореляцію між небілковим азотом бруньки, загальним і білковим азотом листка і, 
відповідно, тісну негативну кореляцію між білковим азотом бруньки та загальним і небілковим 
азотом листків. 

В решті випадків спостерігалась дуже слабка кореляція. Отримані дані засвідчують, швидше про 
автономність, ніж про взаємозалежність метаболізму азоту в різні фази онтогенезу. 

Отже, кореляційний аналіз виявив тісний взаємозв’язок між зміною вмісту пігментів та форм 
азоту й морфометричними параметрами листової пластинки. Аналогічний зв’язок існує між 
морфометричними параметрами пагону та листової пластинки.  

Комплексна оцінка за вивченими параметрами дозволяє встановити такий ряд еконапруженості 
вивчених точок урбоекосистеми м. Чернівці: ботанічний сад < Центральна площа < цегляний завод < 
вул. Калинівська = з-д «Карпати». 

На основі проведеної біоіндикації рекомендовано провести фізико-хімічний моніторинг в місцях 
з еконапруженим станом і застосовувати санітарно-гігієнічні заходи для його поліпшення. 
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УДК (581+582.26/.27):632.95.024 
ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДА АКТОФИТА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САЛАТА 

ПАРНИКОВОГО И ЭЛОДЕЮ КАНАДСКУЮ 
А.С. Пендык, Н.С. Кузьминова 

Малая Академия Наук, биологическая секция 

Пестициды – это ядохимикаты, которые используются для защиты сельскохозяйственной 
продукции, борьбы с паразитами у животных. В последнее время число различных видов пестицидов 
возрастает, а их способность аккумулироваться в почвах сохраняется. В большинстве случаев 
действие агрохимикатов на живые организмы неизвестно. Это единственный вид загрязнения, 
который мы сознательно вносим в окружающую среду, хотя опасность его велика и для человека. 
Цель настоящей работы – изучение влияния пестицида актофита на некоторые водные и наземные 
растения. Объекты исследований – московский парниковый салат и макроводоросль элодея. Эти 
растения являются наиболее удобными объектами для экспериментов в связи с их доступностью, 
простотой выращивания и анализирования.  

Действие препарата было изучено по таким параметрам растений как: всхожесть семян, рост, 
количество листьев в пучке, максимальная ширина листа – для салата парникового (Lactuca satina L.); 
рост, количество выделяемых пузырьков сразу после внесения актофита – для элодеи (Elodea 
canadensis Rich. et Mchk). Опытными явились следующие концентрации агрохимиката: 1 мл/л (опыт 
1), 2 мл/л (опыт 2), 4 мл/л (опыт 3), исходя из данных о том, что рабочая концентрация препарата 
составляет 0,2 %.  
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Рисунок 1 – Влияние пестицида актофита на рост салата парникового 

При исследовании влияния пестицида актофита на салат парниковый было установлено, что при 
всех опытных концентрациях, а также в контроле наблюдали рост растения в течение 72 суток (рис. 
1). Было отмечено, что при воздействии данного инсекто-акарицида, прирост салата был наибольшим 
по сравнению с контролем. 

При изучении итоговой всхожести семян после второго полива (раствор с пестицидом) 
обнаружено, что при действии актофита этот показатель был выше в опытах по сравнению с 
всхожестью интактных растений (рис. 2). Аналогичные эффекты были получены и при анализе 
количества пучковых образований в конце эксперимента у салата из группы «опыт 2» и «опыт 3», а 
также по параметру максимальной ширины листа у всех опытных растений.  

Интересно отметить, что сразу после внесения агрохимиката фотосинтетическая способность 
элодеи резко снизилась (рис. 3). Так, в контроле количество выделяемых пузырьков со среза стебля 
составило 10±6,43 штук, в то время как в опыте 2 их вообще не было отмечено. 

 



Розділ 1 Ботаніка та екологія рослин 

 31

 

0

5

10

15

20

25

30

контроль опыт 1 опыт 2 опыт 3

концентрация пестицида

всхожесть семян, шт.
количество пучковых образований, шт.
максимальная ширина листа, см.

 
Рисунок 2 – Влияние пестицида актофита на всхожесть семян, количество пучковых образований, 

максимальную ширину листа салата парникового 

Было установлено, что в опыте 1 и опыте 3 прирост водорослей за 22 дня оказался максимальным 
(рис. 4). Несмотря на это, вид водорослей при воздействии пестицида был хуже, чем у контрольных 
экземпляров: внешний покров оказался бледно-зелёным с белым налётом. 
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Рисунок 3 – Влияние пестицида актофита на количество выделяемых пузырьков из стебля элодеи канадской 
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Рисунок 4 – Влияние пестицида актофита на рост элодеи канадской 
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На основании проведённых исследований можно заключить, что тестируемые концентрации 
актофита безопасны для наземных растений (на примере салата парникового), оказывают даже 
стимулирующее воздействие на все изученные параметры. Несмотря на это, на водные растительные 
объекты (элодея) данный инсекто-акарицид воздействует негативно. 

 
 

УДК 582.542:581.192 
АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВОДОРОЗЧИННИХ ВИДІЛЕНЬ 

ДЕЯКИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ ДО ПИРІЮ ПОВЗУЧОГО 
І.В. Приступа, Т.В. Куліш 

Запорізький національний університет 

Пирій повзучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) - бур’ян, який виявляє негативний вплив на 
функціонування штучних фітоценозів. Традиційні заходи контролю бур’янів часто мало ефективні 
проти пирію повзучого. Крім того, їх використання пов’язане із значними економічними затратами, 
негативним впливом на довкілля та здоров’я людини (Миркин Б.М., Злобин Ю.А., 1990; Дідик Н.П., 
2000). Тому необхідно вивчати біологічні (включаючи алелопатичні) особливості рослин з метою їх 
застосування для контролю цього бур’яну в фітоценозах промислового міста. 

При створенні штучних насаджень явище алелопатії може проявлятися досить сильно. Так, при 
введенні в культуру інтродукованих рослин токсичні речовини продуктів розкладання опаду можуть 
накопичуватися в середовищі вище певного рівня. З огляду на те, що саме листки щорічно становлять 
більшу масу органічного опаду, дуже важливо для порівняльної оцінки потенційної алелопатичної 
активності різних деревних і чагарникових порід визначити вміст алелопатично-активних речовин у 
цих органах (Гродзинский А.М., 1991). На даний час дуже мало конкретних експериментальних 
відомостей про залежність алелопатії від абіотичних факторів середовища (Матвеев Н.М., 1994).  

У зв’язку з цим, метою даної роботи був скринінг 8 видів деревно-чагарникових інтродуцентів за 
їх алелопатичною активністю до пирію повзучого та відбір об’єктів у плані детальніших досліджень 
можливостей їх застосування для алелопатичного контролю цього бур’яну в штучних фітоценозах 
промислового міста. Саме серед таких культур можна виявити види з високою алелопатичною 
активністю. 
Таблиця – Вплив водорозчинних алелопатичних речовин деяких деревно-чагарникових рослин на приріст кореневищ пирію 
повзучого 

№ Вид Приріст, см % до контролю td 

1 Контроль 22,13 ± 0,617 100,00 - 
2 Айлант найвищий 15,33 ± 1,453* 69,28 4,307 
3 Клен гостролистий 17,50 ± 0,764* 79,07 4,718 
4 Клен несправжньоплатановий 15,17 ± 1,928* 68,52 3,442 
5 Клен цукровий 15,25 ± 1,255* 68,90 4,922 
6 Робінія псевдоакація 15,17 ± 1,857* 68,52 3,559 
7 Бузок звичайний 13,42 ± 2,035* 60,62 4,099 
8 Бирючина звичайна 12,58 ± 2,326* 56,85 3,969 
9 Софора японська 12,50 ± 2,363* 56,48 3,944 

Примітка * – різниця між дослідом та контролем статистично достовірна з вірогідністю більше 0,95 при f=10. 

Донорами алелопатично-активних речовин були інтродуценти, які широко використовуються в 
озелененні м. Запоріжжя: айлант найвищий (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), клен гостролистий 
(Acer platanoіdes L.), клен несправжньоплатановий (Acer pseudoplatanus L.), клен цукровий (Acer 
saccharіnum L.), робінія псевдоакація (Robiniya pseudoacacia L.), бузок звичайний (Syringa vulgaris 
L.), бирючина звичайна (Ligustrum vulgaris L.), софора японська або стіфнолобіум (Sophora japonica 
L.).  

Дослідні рослини зростали у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя. Вік дослідних рослин 
приблизно однаковий, вони зростають у ідентичних ґрунтово-кліматичних умовах. Зразки опаду 
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відбирали у фазі листопаду (жовтень - листопад). Дослідження проводили в період з жовтня 2008 р. 
по квітень 2009 р. Фізіологічну активність водних екстрактів з листків деяких деревно-чагарникових 
рослин в розведенні 1:5 вивчали методом біотестів (Гродзинский А.М., 1991). Для цього зразки пирію 
повзучого були висаджені у посадкові ящики. Контроль вирощували на дистильованій воді. 
Морфометричні показники визначали за загальноприйнятими методиками (Клейн Р.М., Клейн Д.Т., 
1974). Данні статистично оброблені (Лакин Г.Ф., 1990). 

Як видно з таблиці, найбільший приріст кореневищ пирію повзучого спостерігався в контролі, 
де він склав 22,13±0,617 см. Найменший приріст у зразків, який оброблені витяжками з листків 
софори японської, бирючини звичайної та бузку звичайного довжина кореневищ при цьому склала 
відповідно 56,48; 56,85 та 60,62% до контролю. Дія витяжок з робінії псевдоакації, клену цукрового, 
клену несправжньоплатанового та айланту найвищого зменшила приріст кореневищ пирію повзучого 
на 31,48...30,72% до контролю. Як свідчать наведені вище експериментальні дані, значну 
алелопатичну активність мали витяжки з опаду листків всіх досліджуваних видів. Найменш гнітючу 
дію оказують водорозчинні алелопатично-активні речовини з листкового опаду клену гостролистого. 
Різниця між дослідом та контролем статистично достовірна. 

Подальший розвиток цього бур’яну залежить від кількості точок відновлення. Тому також 
важливо визначити кількість сплячих бруньок у пирію повзучого (штук на 1 м погонний). Так, 
найбільша кількість сплячих бруньок формувалася в контролі. Гнітючу дію мали алелопатичні 
речовини з опаду листків кленів гостролистого та несправжньоплатанового, робінії псевдоакації, 
бузку звичайного та бирючини звичайної. Так, наприклад, кількість сплячих бруньок на 1 м погонний 
у пирію повзучого, який поливали витяжками з опаду бирючини звичайної, склала 3,0 ± 2,164 шт., 
бузку звичайного - 4,0 ± 1,458, тоді як в контролі – 8,0 ± 0,333 шт. Найменшу інгібуючу дію виявляла 
витяжка з листків клену цукрового (87,5% до контролю). Під впливом водних витяжок з опаду 
листків софори японської та айланта найвищого сплячи бруньки пирію повзучого не формувалися 
зовсім.  

Таким чином, аналізуючи вищенаведені дані, можна сформулювати наступні висновки: 
1. Водорозчинні алелопатичні речовини з опаду усіх дослідних рослин пригнічували ріст 

кореневищ пирію повзучого, особливо гнітючу дію виявили бузок звичайний, бирючина 
звичайна та софора японська.  

2. Найбільша кількість сплячих бруньок формувалась на кореневищах пирію повзучого в контролі 
та під дією витяжок з опаду клену цукрового. Алелопатичні розчинні речовини айланту 
найвищого та софори японської призводило до відсутності сплячих бруньок. Алелопатичні 
водорозчинні речовини кленів несправжньоплатанового та гостролистого, робінії псевдоакації, 
бузку звичайного та бирючини звичайної зменшували кількість сплячих бруньок.  
Отримані результати можна використовувати в приватному господарстві як біологічний засіб 

боротьби з пирієм повзучим.  
 
 

УДК : 577.4:581.2 
НАСІННЄВЕ ВІДТВОРЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК УСПІШНОСТІ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН 

О.В. Чернікова 
НДІ біології Дніпропетровського національного університету ім..Олеся Гончара 

Розвиток любого рослинного угруповування біологічно забезпечується здатністю видів – 
самовідтворенню і, перш за все, насіннєвому відтворенню, що визначає стійкість складу та будови 
фітоценозів (Сукачев, Зонн, 1961; Шанда, 1997). При аналізі інтродукції рослин одним з основних 
критеріїв оцінки їх розвитку являється вступ до генеративної фази розвитку. Репродуктивна здатність 
інтродуцентів в основному залежить від ступеня відповідності новим умовам, в які вони перенесені 
(Некрасов, 1973). Кущі, дерева та чагарники за часом вступу в генеративну фазу можуть бути 
розділені на декілька груп: рослини, яким до вступу в генеративну фазу потрібно 4-5 років, рослини, 
які зацвітають вже на другий рік життя, та рослини, у яких настання генеративної фази затягується до 
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10 років з моменту висадки. Молоді рослини дають меншу кількість насінин, але за своїми якостями 
це насіння не поступається насінню, зібраному зі старих насаджень. 

На довготривалість ювенільного розвитку та час вступу в генеративну фазу рослин-інтродуцентів 
впливають перш за все погодно-кліматичні фактори та умови місцезростання. В нових умовах 
середовища обмежують можливості інтродукції, як правило, ті фактори, які найбільш суттєво 
відрізняються від відповідних факторів на батьківщині рослини-інтродуцента. Це можуть бути низькі 
температури повітря, обільні опади та глибокий сніговий покрів, посуха чи навпаки нестача вологи 
для нормальної життєдіяльності рослин. 

За літературними даними різні екологічні фактори не рівноцінні за ступенем свого впливу на ріст 
та розвиток рослини. Одні з цих факторів впливають на всі функції рослинного організму і у всі 
періоди його розвитку; інші мають обмежений вплив тільки на деякі функції рослинного організму. 
Тобто є пряма залежність між світлом, теплом, вологістю та біохімічними процесами в рослинах, 
також погодно-кліматичні умови впливають на процес формування насіння та біологію його 
проростання. Така вибірковість в кінці кінців і приводить до формування високої чи низької якості 
насіння рослин-інтродуцентів. Також, крім природно-кліматичних умов, на якість насіння впливає 
видова специфіка рослин-інтродуцентів. 

На сучасному етапі важливі дослідження екологічних аспектів проростання насіння. 
Спостереження за плодоношенням та якістю насіння повинні, в першу чергу, визначатися умовами їх 
існування. Характер циклічних змін стану насіння визначається, головним чином, екологічними 
факторами: температурними умовами, а також світловими умовами, які повинні співпадати з 
благоприємними факторами зовнішнього середовища (Николаева, 1973). 

Насіннєве відтворення рослин-інтродуцентів в зоні дії промислових полютантів має певні 
особливості. На відміну від природних стресів антропогенне забруднення територій продовжується 
на протязі багатьох років, тому рослини повинні пристосовуватися до умов існування. При доволі 
тривалому впливу SO2 на рослини відбувається задовільне відтворення насіння, що, вірогідно, 
пояснюється певними адаптивними реакціями рослин на такий екологічний фактор, як промислове 
забруднення токсичними газами. Забруднення природного середовища викидами підприємств такими 
як діоксид сірки та азоту призводить до порушення в розвитку насіння та його життєздатності. 
Наприклад, зменшення маси 1000 насінин залежить від рівня забруднення: чим вища концентрація 
токсичних газів в атмосферному повітрі, тим сильніше знижується значення параметру. Також 
промислові емісії негативно впливають на морфометричні характеристики плодів та насіння – 
знижується їх довжина та ширина (Бессонова, Юсыпова, 2001). 

У зв’язку з цим метою нашої роботи входило визначення найбільш перспективних видів таволг, 
які мають високий потенціал насіннєвого розмноження та відтворення їх в культурі з метою 
впровадження в культурфітоценози в умовах промислового Придніпров’я. Об’єктами досліджень 
слугували рослини роду Spiraea L. родини Rosaceae – S. vanhouttei (Вriot) Zab., S. japonica L., S. 
japonica «Little Prinсess», S. douglasiї Hook., які зростають на контрольній та дослідній промисловій 
ділянці м. Дніпропетровська. 

Плодоношення у рослин настає: у S. vanhouttei – кінець липня початок серпня, S. japonica – 
серпень, S. japonica “Little Prinсess” – друга декада серпня, S. douglasiї – у вересні. У рослин 
промислової ділянки дозрівання насіння відбувається на 6-8 днів раніше, ніж у рослин ботанічного 
саду. 

Одним із основних показників якості насіння являється вага 1000 шт. насінин в повітряно-сухому 
стані. Вага насіння різних видів таволг коливається від 0,0474 до 0,4875 г (умовно чиста територія) та 
від 0,0454 до 0,4890 г (промислова ділянка). Найбільша вага насіння спостерігається у S. vanhouttei, 
як на умовно чистій території, так і на промисловому майданчику. Але практично у всіх 
досліджуваних видів рослин найбільша вага насіння спостерігається у рослин, які зростають в 
ботанічному саду. 
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Таким чином, вага насіння 1000 шт. дослідних рослин більше у рослин, які зростають в умовах 
чистої території, в порівнянні тієї ж кількості насіння рослин з забрудненої території. Морфометричні 
характеристики плодів та насіння , а також показники їх якісності (маса 1000 насінин, їх 
життєздатність) можна рекомендувати для діагностики забруднення середовища та оцінки стану 
рослин в промислових районах. 
УДК 581.526.53:581.522.5(210.7(477.64)) 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТЕПОВУ РОСЛИННІСТЬ 
БАЛКИ ШИРОКА 

С.О. Яковлєва-Носарь, А.С. Бойченко 
Запорізький національний університет 

Степи – це унікальні природні екосистеми, що характеризуються високим біорізноманіттям 
(Рослинність УРСР, 1973). Раніше степи займали близько 40% території України і відігравали 
провідну роль у формуванні ценотичної специфіки ландшафтів та утворенні потужних чорноземів. 
Як відомо, на даний час рівнинні степи України розорані, невеликі ділянки степової цілини 
збереглися тільки в місцях, незручних для господарського користування, їх площа становить близько 
1 %.  

В Запорізькій області природні ділянки степових фітоценозів зазнають істотного рекреаційного 
пресингу, особливо це стосується степових угруповань острова Хортиця, який входить до сфери 
рекреаційної діяльності мешканців міста. Тому надзвичайно важливою є охорона існуючих, 
виявлення та резервування нових степових ділянок і встановлення відповідних режимів їх 
збереження.  

У зв’язку з цим метою нашої роботи було дослідження впливу рекреаційної діяльності на степову 
рослиність балки Широка. 

Дослідження степової рослинності проводили на остепнених ділянках біля південно-східного 
схилу головного відрогу балки Широка, розташованої на о. Хортиця. На північно-західному схилі 
балки розташований санаторій-профілакторій титано-магнієвого комбінату (ЗТМК). Контролем 
виступали ділянки, що не зазнавали рекреаційного впливу, дослідні – розташовувалися на стежковій 
сітці. У кожному варіанті закладали по 5 облікових ділянок площею 1 м2. Дослідження проводилися в 
передвесняний і ранньовесняний періоди (березень – квітень). 

Видовий склад визначали за допомогою визначника рослин (1999), подібність фітоценозів 
оцінювали за формулою Жаккара (Бейко та ін., 2000), проективне покриття знаходили за Раменським, 
рясність – за Камишевим (2003), аспективність – за рекомендаціями Борисової (1972), класифікація 
життевих форм за Раункієром і біоморфологічна структура наведена за Васильєвим (1988), а 
флороценотична – визначалася за Корещук і Петроченко (1993). Одержані результати оброблені за 
допомогою статистичних методів (Лакін, 1990). 

На контрольних ділянках зареєстровано 10 видів, які належать до 10 родів і 9 родин. 
Флористичний склад трав’яних рослин на ділянках, що зазнають рекреаційного впливу, 
представлений 6 видами із 6 родів, що належать до 6 родин. Встановлено, що показник подібності 
рослинних угруповань – коефіцієнт Жаккара – набуває значення 45,5 %. Це свідчить про істотний 
вплив рекреаційної діяльності на степовий фітоценоз. 

Нами були виявлені рослини, які визначають аспективність у ранньовесняний період на 
контрольних ділянках. Це – представники родини Poaceae, а також Viola matutina, Holosteum 
umbellatum, Valeriana tuberosa та Erophila verna. Аспективність ділянок, що зазнають рекреаційного 
впливу, формують ті ж види, за винятком Valeriana tuberosa. 

Середнє проективне покриття надземної фітомаси складає на контрольних ділянках 99 %, а на 
дослідних – 93 %; середня рясність – 4,0 і 3,0 бали, відповідно. Виявлено, що середнє покриття таких 
видів, як Stellaria holostea, Holosteum umbellatum, Mуosotis micrantha і Taraxacum officinale за умов 
рекреаційної діяльності вище, ніж на контрольних ділянках. Така картина пояснюється тим, що 
Taraxacum officinale є стрижнекореневим видом, тобто стійким до витоптування. А Holosteum 
umbellatum, Stellaria holosteum, Myosotis micrantha мають порівняно дрібне насіння і тому краще 
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поновлюються природним шляхом на витоптаних ділянках, де відзначається менша товщина степової 
повсті. Середня рясність Holosteum umbellatum і Mуosotis micrantha також вища на ділянках, які 
піддаються рекреаційному навантаженю.  

Як на контрольних, так і на дослідних ділянках у ранньовесняний період домінують однорічні 
трави – за еколого-мофологічною класифікацією; терофіти і, в меншому ступені, геофіти – згідно з 
класифікацією життєвих форм за Раункієром. 

Нами також проводився аналіз флороценотичної структури рослинності контрольних і дослідних 
ділянок. Як на контрольних, так і на дослідних ділянках відзначалося переважання представників 
Степової (70 і 50 %, відповідно) і Лучної (60 і 40 %, відповідно) флороценотичних груп. У межах 
Степової групи в контрольному варіанті переважають представники псамофітностепової і 
лучностепової флороценотичних підгруп, а на рекреаційних ділянках – псамофітностепової і 
петрофітностепової. Серед Лучної групи за умов контролю і досліду переважають види 
заплавнолучної підгрупи. 

Таким чином, рекреаційна діяльність виявляє негативний вплив на видове різноманіття степових 
рослин. При цьому звужується спектр флороценотичної структури за рахунок випадання у 
ранньовесняний період видів галофітностепової підгрупи. 

На основі проведених досліджень, враховуючи показник флористичної спільності, проективне 
покриття, приналежність до біоморфологічних і флороценотичних груп, рекомендуємо 
природоохоронним органам обмежити пересування рекреантів по остепнених схилах балки Широкої 
за рахунок проведення загороджувальних заходів і встановлення додаткових інформаційних стендів. 
Пересування рекреантів спрямувати по вже існуючим стежкам, майже позбавленим трав’яної 
рослинності. 

 
 

УДК 577.7 
THE PEROXIDASE CHANGE ACTIVITY IN THE MINE RECLAMATION SOIL 

IN THE WEST DONETS BASIN REGION 
О. M. Vasilyuk, A.F. Kulik 

Dnipropetrovsk National University after O. Gonchar 

The date of the Peroxidase activity changes (as one of the important enzyme for the anti-oxidant 
protection of the plant under the excess concentration of the hydrogen peroxide) in the soil of the man-made 
forest plantations of trees Robinia pseudoacacia L., Betula pendula Rosh., Quercus robur L., Acer 
platanoides L. in West Donbas region have been discovered.  

The peroxidase season dynamics activity in the soil as a result of the biogeocenose species have been 
investigated. The discussion about non-specific influence of the pollutant is necessary (Василюк О.М. 2001, 
2006; Вінниченко О.М., 1995, 2006; Дзюбак О.І., Василюк О.М., 2009; Vasilyuk O.M., Dsyubak O.I., 
2009; Коцюбинська Н.П., 1993;). The study of the effect stress – factor environment to the metabolism in 
the bacterium, phyto – and zoocenosis, soil and change activity in the enzyme activity system allow find out 
the role enzyme in the forming steadiness component biota exogenous stress anthropogenic (Василюк О.М. 
2001, 2006; Вінниченко О.М., 1995, 2006; Коцюбинська Н.П., 1993) and natural pollutant (Дзюбак О.І., 
Василюк О.М., 2009; Vasilyuk O.M., Dsyubak O.I., 2009; Кузнецов К.Л., 1993; Кулик А.Ф., 1992, 1999, 
2007; Лесовой М.П., 1981; Рудышин С.Д., 1983; Хайруллин Р.М., 2000; Je Iluazhi, 1988; Saroop S., 
1987). The more interest to be of interest of catalase peroxidase polyphenoloxidase (Андреева В.А., 
Плешков Б.П., 1985; Садвакасова Г.Г. , 1987; Srivastava S.H., 1987; Хазиев Ф.Х., 1990;, Calderon A.A., 
1992; Calderon A.A., 1992; Боєчко Ф.Ф.,1993; Ларионова А.А., 1993; Kotzubinskaya N.Р. 1995).  

Thus the greatest interest enzymes of an oxidation-reduction number catalase, peroxidase, 
polyphenoloxidase which take part in stability maintenance phyto – zoo – and microbiological making soils 
under the anthropogenic emissions and form a forward line of protection of organisms from toxic influence 
of derivatives of oxygen by capture of a molecule of an oxygen radical (in a polyphenoloxidase case), 
catalysis two-electronic restoration toxic hydrogen peroxid (in a catalase case), interaction with phenols (in a 
polyphenoloxidase case) (Андреева В.А., 1986; Плешков Б.П., 1985; Садвакасова Г.Г., 1987; Calderon 
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A.A., 1992; Saroop S., 1987; Je Iluazhi, 1988; Srivastava S.H., 1987). The Peroxidase are presented by a 
considerable quantity of isofermental forms (Kotzubinskaya N. Р, 1995; Srivastava S.H., 1987). 

The plan of the experiment poured soil was: №1– mine land 2,0 м; №2 (Control) – mine land 1,0 м, 
sand 0,5 м, loamy soil 0,5 м; №4 – loamy soil 0,5 м, sand 1,0 м, chernozem, 0,5 м. The establishment of 
trial have been operated in 1976. In experiment №1 (mine land) the disproportionate single specimen of plant 
have been observed, whereas in experiments №2 and №4 took place normal growth and naturily Robinia 
pseudoacacia L., Betula pendula Rosh., Quercus robur L., Acer platanoides L.).  

 Based on the fact that the mine dumps observed disproportionate presence of single copies of the 
trees, it was determined the activity of peroxidase in the mine rock in general (test area number 1), unlike 
reclamation soil, where we measured activity of the enzyme in a specific soil (test area number 2, № 4) under 
specific experimental culture (Robinia pseudoacacia L., Betula pendula Rosh., Quercus robur L., Acer 
platanoides L.). 

The samples of the soil on this experiment test mine were being selected in dynamics: in spring and 
autumn three times – repeated (Лакин Г.Ф., 1990).  

The Peroxidase activity we calculated in Е (g/seс) in according to Boyarkin method (Плешков Б.П., 
1985).  

The date of the Peroxidase activity in the soil of experimental plot whith Robinia pseudoacacia L., 
Betula pendula Rosh., Quercus robur L. did’t depend on variety of soil and bring down in two times in the 
experiment test mine whith Acer platanoides L. reliability of test in variant №4 as compared with variant №2 
in spring. The common date of the Peroxidase activity variated: bring down on 35– 41 %, or increase on 17– 
21 % reliability of test in autumn. It be explained by quantity and quality changes substratum. The upper 
bound of the Peroxidase activity was in variant №1, because rock had been concentrated the toxic waste 
oxidant nature, which has been used by Peroxidase as substratum.  

Proceeding from insignificant differences at comparison of the received results with definition of 
activity of the given enzyme that findings-out of biological value of soil, it is possible to recommend 
planting of the given wood plants to soils of a variant 2 without additional enrichment by chernozem that 
takes place in a variant 4. It provides reduction of labour input and the cost price at preservation of necessary 
quality edaphotop.  



Розділ 2 ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН 
 
 
УДК 595.7 

ЗНИКАЮЧІ ВИДИ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН  
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В.В. Болгарін 
Нікопольській інститут Запорізького національного університету 

На території Дніпропетровської області зустрічається 144 види тварин, занесених до Червоної 
книги України, із них 84 види безхребетних і 60 – хребетних. До Європейського Червоного списку 
відносяться 38 регіональних видів, у тому числі 26 – безхребетних і 12 – хребетних. У межах об’єктів 
природно-заповідного фонду області охороняється 87 % видів тварин, занесених до Червоної книги 
України.  

Нікопольський район як частина Дніпропетровської області теж зробив свій «внесок» у 
зникнення деяких видів тварин, особливо безхребетних. У зв’язку з інтенсифікацією господарської 
діяльності, що проникає у найвіддаленіші куточки, і посиленням негативного впливу антропогенних 
факторів на природне середовище, збереження тваринного та рослинного світу стало одним із 
найактуальніших завдань держави, області та району.  

У Каховському водосховищі зникають аксонолайм замковий (Axonolaimus sera Tchesunov) та 
п’явка медична (Hirudo medicinalis Linnaeus). A. sera має найменшу чисельність у Каховському 
водосховищі серед іншіх водосховищ Дніпра (600 особин/кг сирої маси рослин). Ті ділянки берегів 
водосховища, де вид зник, втратили своє рибогосподарське значення. Причини зміни чисельності – 
порушення кисневого режиму у водосховищах, спричинене надмірним нагромадженням органічних 
речовин через відсутність течії та заболочення берегів. Причини зміни чисельності H. medicinalis – 
хижацький промисел із метою продажу, забруднення та знищення водойм, порушення умов 
існування виду внаслідок меліоративних робіт.  

Серед комах зникли або зникають бабки (Odonata), прямокрилі (Orthoptera), перетинчастокрилі 
(Hymenoptera) і лускокрилих (Lepidoptera). Представники бабок (Odonata) – дозорець-імператор 
(Anax imperator Leach), прямокрилих (Orthoptera) – дибка степова (Saga pedo Linnaeus). Зникнення 
цих видів відбулося через несприятливий вплив на них хімічного та органічного забруднення та 
розорювання цілинних ділянок степу з викорчовуванням шибляка, що призводить до скорочення 
природних місць перебування й розчленування популяцій виду.  

Види лускокрилих (метелики) (Lepidoptera), які зникають у Нікопольському районі: махаон 
(Papilio machaon (Linnaeus), подалірій (Iphiclides podalirius (Linnaeus), поліксена (Zerynthia polixena 
(Denis et Schifermuller), бражник мертва голова (Acherontia atropos (Linnaeus)). Причини зникнення 
цих видів різноманітні: погіршення стану біотопів внаслідок господарської діяльності (викошування 
та випалювання трав, розорювання цілинного степу, застосування пестицидів); порушення породної 
структури лісу, зокрема, знищення диких плодових дерев і чагарників, застосування пестицидів; 
скорочення місць перебування видів унаслідок затоплювання й осушування заплав, рекреації, 
випасання худоби, вирубування лісів тощо; урбанізація, залісення схилів степових ярів, викошування 
й випалювання трав; хімічна обробка сільськогосподарських культур, викорчовування чагарників і 
розорювання місць перебування. Зміни чисельності значною мірою пов’язані також із погодними 
умовами конкретного року.  

Із перетинчастокрилих (Hymenoptera) зменшили свою чисельність джмелі глинистий (Bombus 
argillaceus Scopoli) та пластинчастозубий (B. serrisquama F. Morawitz). Тут проблеми полягають у 
зменшенні місць гніздування через інтенсифікацію та індустріалізацію сільського господарства, 
застосування пестицидів.  
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У більшості випадків заходи охорони не здійснювались, а тільки рекомендуються. Велике 
антропогенне навантаження підприємств міста, забруднення пестицидами сільського господарства 
району та небезпечний екологічний стан Каховського водосховища призвели до зникнення багатьох 
видів безхребетних на території Нікопольського району. Треба вживати заходи стосовно охорони 
зникаючих видів.  

 
 

УДК 595.421:[591/69-57:581.526.42](477.64) 
КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ 

В БІОГЕОЦЕНОЗАХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Н.В. Воронова, В.В. Горбань, М.С. Лугінін 
Запорізький національний університет 

Консортивні зв’язки іксодових кліщів з тваринами годувальниками в природних біогеоценозах 
Запорізької області визначають шляхи занесення і циркуляції збудників особливо-небезпечних 
хвороб: Західного Нілу, Крим – Конго геморагічної гарячки та Лайм – бореліозу, а також можуть 
потенційно сприяти занесенню і циркуляції інших трансмісивних хвороб. 

Основним чинником, що визначає поширення іксодових кліщів, є наявність тварин-
годувальників. Для імаго іксодид відкритих просторів такими годувальниками є дикі і свійські 
копитні тварини і у меншій мірі хижаки і птахи. Тому, в природі іксодові кліщі знаходяться в 
основному в місцях, що пов’язані з тваринами-годувальниками імаго (годувальників личинок і німф 
поширені більш широко і практично завжди є там, де є годувальники імаго). Такими стаціями в 
необжитих мало відвідуємих людиною територіях є місця годування, відпочинку, водопою диких 
копитних – лосів, оленів, козуль, кіз, і інших, а також стежки (в лісі), по яких ці тварини 
пересуваються. Уздовж стежок іксодових кліщів – скопичується в 10–14 разів більше, ніж на відстані 
5–10 м від них в глибині лісу. На освоєних людиною територіях стаціями кліщів є пасовища 
свійських тварин (великої та дрібної рогатої худоби, верблюдів, коней тощо.). Основна маса кліщів 
нападає на висоті до 0,25–0,5 м від землі. 

Великі ссавці (корови, олені, дика свиня тощо) – консорти І концентру є годувальниками не 
тільки імаго, але і великої кількості німф Ix. ricinus. Кліщі паразитують також на тваринних середніх 
розмірів – консортах ІІ концентру: їжаках, зайцях тощо. Таким чином, ці дикі тварини - годувальники 
імаго і німф іксодових кліщів, мають важливе епізоотичне значення. Вони обумовлюють існування 
короткого ланцюга передачі збудника кліщами трофічними ланцюгами від імаго або імаго і німф і 
незараженим німфам при їх одночасному кровосмоктанні на диких ссавцях. Це істотно доповнює 
загальновідомий довгий шлях передачі вірусу – трансоваріальний і трансфазовий. 

Кліщі – як тимчасові ектопаразити в цих консорціях виступають консортами ІІ - ІУ концентрів. 
Як паразити з пасовищно-підстерегаючим типом паразитизму, вони на всіх фазах розвитку топічно 
пов’язані з трав’яним ярусом, висота якого в умовах Запорізької області не перевищує 0,5 м від 
поверхні ґрунту. 

Личинки і німфи пов’язані трофічними та топічними зв’язками з ящіркою прудкою – консортом 
ІІ концентру, мишовидними гризунами: звичайною, рудою, економкою та червоною - консортами І 
концентру; птахами, які харчуються на землі: фазаном, зозулею, куріпкою, вівсянкою, зябликом, 
повзиком та різними видами дроздів тощо – консортами І концентру. Імаго іксодових кліщів 
пов’язані з хижаками (собаками, лисицями, вовками, єнотовидним собакою тощо – консортами ІІІ 
концентру та з ссавцями - консументами І порядку – консортами І концентру. 

Не зважаючи на річні і сезонні відмінності в чисельності дрібних ссавців нерівномірність їх 
розміщення, щорічно і майже повсюдно звірів буває, як правило, цілком достатньо, щоб прогодувати 
таку кількість личинок і німф, яка забезпечує подальше існування генерації головних переносників 
збудників арбовірусів природно-вогнещневих трансмісивних захворювань. 
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УДК 619:616.995.132:615.284:636.1 
ЛІКУВАННЯ КОНЕЙ ПРИ ПАРАСКАРОЗІ 

В.П. Гончаренко, А.А Антіпов., В.В Войтко., М.П. Мартиненко 
Білоцерківський національний аграрний університет 

Актуальність проблеми. Конярство – одна з провідних галузей тваринництва, і проблема її 
відродження – одна з найактуальніших сьогодні. Нині в умовах структурної перебудови 
тваринництва конярство – одна з провідних галузей, яка за останні роки досить інтенсивно 
відновлюється. У приватних господарствах це робоче конярство, яке набуває найбільшого 
поширення. 

На сьогоднішній день в Україні налічується більш ніж 600 тисяч коней, які утримуються на 15 
кінних заводах, близько 80 племрепродукторах, а також швидко збільшується кількість коней в 
приватному секторі. Серед 15 порід коней, що розводяться в Україні найбільш популярними є 
українська та чистокровна верхові, рисисті породи, а також існує велика кількість робочих коней, 
яким зазвичай не приділяється належна увага (Старовір О., 2005; Антіпов А.А., Шмаюн С.С., 
Соловйова Л.М. та інші, 2007). 

Висока ураженість коней гельмінтами – одна з найактуальніших проблем, що стримує розвиток 
галузі конярства в Україні. Гельмінтози спричинюють зниження працездатності коней, втрату 
племінних якостей, особливо тяжко хворіють лошата в перший рік життя, часті випадки загибелі 
коней внаслідок інтенсивного зараження нематодозами (Лазоренко Л.М., 2007). 

Параскароз реєструється у коней усіх груп (Галатюк О.Є., 1997). Основним методом боротьби із 
цими хворобами є використання антигельмінтних препаратів. Однак, нераціональне, тривале і 
безконтрольне використання антигельмінтиків призвело до розвитку резистентних рас нематод 
(Поживіл А.І., Горжєєв В.М., 2002). 

Завдання дослідження – вивчити антигельмінтну ефективність пасти пірантелу 35 % при 
параскарозі коней в умовах ПП Агрофірми «Розволожжя» Сквирського району Київської області. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили у виробничих умовах конеферми ПП 
Агрофірми «Розволожжя» Сквирського району Київської області на конях 1–2-річного віку, 
спонтанно інвазованих параскарисами. 

З метою вивчення гельмінтологічної ситуації в господарстві та відбору дослідних тварин було 
проведено копрологічне дослідження на наявність яєць гельмінтів. З цією метою в ранковий час від 
кожного коня індивідуально відбирали свіжевиділені фекалії в окремі пакети, на яких писали кличку 
коня, час і дату взяття проби. Проби фекалій досліджували в лабораторії кафедри паразитології і 
фармакології Білоцерківського національного аграрного університету комбінованим методом, 
стандартизованим Г.О. Котельниковим та В.М. Хрєновим із застосуванням насиченого розчину 
гранульованої аміачної селітри з густиною 1,3. Підрахунок яєць гельмінтів проводили у середньому в 
трьох краплинах флотаційного розчину. 

За принципом аналогів сформували 2 групи коней (контрольну та дослідну) по 10 голів у кожній. 
Тваринам першої дослідної групи застосовували пасту пірантел в дозі 19 мг на 1 кг маси тіла по ДР, 1 
ділення шприца на 50 кг по лікарській формі. Препарат використовували одноразово, індивідуально 
на корінь язика. 

Препарат виробляє ТзОВ УП ВКФ «ВЕТЛОН» м. Яворів Львівської області. В 1 мл препарату 
міститься 350 мг пірантелу ембоніану. Препарат випускають у шприцах-тубах по 30 г з дозатором. 

Тварини контрольної (другої) групи антгельмінтик не отримували. До введення препарату та 
через 15 діб після останього застосування антигельмінтика проводили копроскопічні дослідження. В 
період проведення досліду всі дослідні і контрольні тварини знаходилися в однакових умовах годівлі 
та утримання. 

Тестами для визначення ефективності лікування були екстенсивність інвазії (ЕІ) та інтенсивність 
інвазії (ІІ), а також екстенсефективність (ЕЕ) та інтенсефективність (ІЕ). 

Результати дослідження. З метою вивчення гельмінтологічної ситуації в господарстві та відбору 
дослідних тварин було проведено копрологічне дослідження на наявність яєць гельмінтів. У пробах 
фекалій були знайдені яйця круглої форми, великі за розмірами (0,09–0,10 мм), вкриті товстою 
гладенькою оболонкою, темно-коричневого кольору з зародковими клітинами. Це були яйця 
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параскарисів. За результатами гельмінтокопроовоскопічних досліджень сформували 2 групи коней 
(контрольну та дослідну) по 10 голів у кожній. 

Результати гельмінтологічних досліджень коней до дегельмінтизації наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 – Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней до дегельмінтизації 

Групи тварин Кількість тварин у групі, 
гол. 

Із них інвазовано параскарисами 

гол ЕІ, у проц. ІІ, екз. яєць 
Дослідна 10 10 100 22,0 
Контрольна 10 10 100 25,0 

Як видно з даної таблиці всі коні, як дослідної, так і контрольної груп були уражені на 100% 
яйцями параскарид при інтенсивності інвазії, відповідно, від 22,0 до 25,0 екземплярів яєць в 
середньому у трьох краплинах флотаційної рідини. 

На 15-й день після останньої даванки антигельмінтного препарату ми знову відібрали проби 
фекалій. Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней після дегельмінтизації наведені у 
таблиці 2. З даної таблиці видно, що використаний препарат мав 100%-ний ефект проти параскарид. 

Таблиця 2 – Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней після дегельмінтизації 

Групи тварин Кількість тварин у групі, гол. 
Із них інвазовано параскарисами 

гол ЕЕ, у проц. ІЕ, у проц. 
Дослідна 10 – 100 100 
Контрольна 10 10 – – 

Висновки: 
1. Паста пірантел 35 % для коней ТоЗВ «Ветлон» м. Яворів є високоефективним 

протипаразитарним препаратом при параскарозній інвазії. 
2. Одноразове індивідуальне застосування пасти пірантелу 35 % в дозі 19 мг на 1 кг маси тіла (по 

ДР) або 1 ділення шприца на 50 кг (по лікарській формі) забезпечує звільнення коней від 
параскарозної інвазії на 100 %. 
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УДК 569.322 (477.43) 
РІЗНОМАНІТІНІСТЬ УГРУПОВАНЬ ДУПЛОГНІЗДНИХ ТВАРИН 

В ЕКОСИСТЕМІ МІШАНОГО ЛІСУ 
Г.Ю. Зайцева 

Інститут екології Карпат НАН України 

Поєднання листяних і хвойних дерев створює в мішаному лісі низку екологічних ніш, 
сприятливих для заселення дуплогніздними тваринами. До цієї групи тварин належать дендрофільні 
гризуни, птахи-дуплогніздники, а також подекуди соціальні комахи. У сучасних умовах 
антропогенної трансформації ландшафтів умови існування цих видів у лісових екосистемах 
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змінюються. Метою нашого дослідження було порівняти різноманітність угруповань дуплогніздних 
тварин у лісових екосистемах із різним рівнем антропогенної трансформованості. 

Дослідження було проведене на трьох моніторингових ділянках у мішаних лісах. Упродовж 2007 
р. проводили моніторинг гніздових будок на території Хмельницької області: у межах НПП 
«Подільські Товтри» у заказнику «Панівецька дача» і в РЛП «Мальованка». Упродовж 2008 р. 
проводили моніторинг гніздових будок на території Чернігівської області в РЛП «Міжрічинський».  

Біотоп ділянки у заказнику «Панівецька дача» – мішане ялиново-дубове лісове насадження із 
домінування дуба звичайного (Quercus robur) та ялини звичайної (Picea abies) і домішками граба 
звичайного (Carpihus betulus), клена гостролистого (Acer platanoides) і бархату амурського 
(Phellodendron amurense). Ділянка має високий рівень антропогенної трансформованості.  

Біотоп ділянки на території РЛП «Мальованка» – мішаний сосново-дубовий ліс із домінуванням 
сосни звичайної (Pinus sylvestrus), берези бородавчастої (Betula pentula), дуба звичайного, ясеня 
звичайного (Fraxinus excelsior) і ялини європейської (Picea abies). Ділянка має невисокий рівень 
антропогенної трансформованості.  

Біотоп ділянки на території РЛП «Міжрічинський» – мішаний дубово-сосновий ліс із 
домінуванням сосни звичайної та вільхи клейкої (Alnus glutonosa), граба звичайного, дуба 
звичайного, осики (Populus tremula) і берези бородавчастої. Ділянка має невисокий рівень 
антропогенної трансформованості. 

Гніздові будки перевіряли кожного сезону. Під час спостереження відзначали вид, що заселив 
гніздівлю, особливості його гніздобудування, взаємозв’язки з іншими видами. Заселеність гніздових 
будок визначали за наявністю гнізд (Юшкайтис, 1993). Значення індексів різноманітності та індексу 
спільності Серенсена обчислювали за формулами (Лебедева, Криволуцкий, 2002). 

Видами, які траплялися в усіх трьох угрупованнях дуплогніздних тварин, були мишак 
жовтогорлий (Sylvaemus tauricus) і синиця велика (Parus major), що свідчить про широкий діапазон їх 
поширення та високу біотопічну пластичність. Спільними видами для територій заказника 
«Панівецька дача» та РЛП «Мальованка» були вовчок горішковий (Muscardinus avellanarius), 
мухоловка білошия (Ficedula albicollis), шпак звичайний (Sturnus vulgaris) та оса звичайна 
(Paravespula vulgaris). Це пояснюється географічно відносно ближчим розташуванням цих територій 
в межах Хмельницької області й поширенням на них одних видів. Натомість територія РЛП 
«Міжрічинський» (Чернігівська обл.) значно віддалена від території Хмельницької області. Унаслідок 
чого там мешкають такі види, не зареєстровані для попередніх територій, як вовчок лісовий (Dryomys 
nitedula) і мухоловка сіра (Muscicapa striata). Зазначимо, що тільки у мішаному лісі на території 
заказника «Панівецька дача» траплялися синиця блакитна (Parus caeruleus), а на території РЛП 
«Мальованка» – вовчок сірий (Glis glis), повзик (Sitta europaea), гаїчка (Parus montanus), вільшанка 
(Eritacus rubecula) і шершні (Vespa crabro). Це пов’язано із регіональними особливостями 
формування угрупованнь дуплогніздних тварин.  

Домінантом в угрупованні дуплогніздних тварин заказника «Панівецька дача» був вовчок 
горішковий, РЛП «Мальованка» – мухоловка білошия, а РЛП «Міжрічинський» – синиця велика. 
Зазначимо, до домінування дендрофільного гризуна в заказнику «Панівецька дача» пов’язано із 
винятково сприятливими для виду екологічними умовами на цій території. 

Компонента ссавців була подібною на досліджуваних територіях: мишак жовтогорлий і один-два 
види вовчків. Це свідчить про стабільність використання гніздових будок цими гризунами і 
правомірність їх включення до угруповання дуплогніздних тварин. Компонента соціальних комах, 
також представлена в цьому угрупованні, була відзначена тільки на території заказника «Панівецька 
дача» і РЛП «Мальованка», причому в останньому частка гнізд шершнів була значною, особливо 
влітку. Зазначимо, що поодинокі або численні гнізда комах часто трапляються у гніздових будках, що 
підтверджує схильність цих видів до гніздобудування в дуплах. Найрізноманітнішою в угрупованні 
дуплогніздних тварин є компонента птахів. Найчастіше трапляються у ньому види з родин 
спеціалізованих дуплогніздників: мухоловкових (Muscicapidae) і синицевих (Paridae). Водночас, такі 
види як повзик і шпак трапляються нечасто.  

У результаті обчислення індексів різноманітності угруповання дуплогніздних тварин виявили, 
що найбільші показники індексів видового багатства, полідомінування і різноманітності притаманні 



Розділ 2 Зоологія та екологія тварин 

 43

РЛП «Мальованка» (табл.). Це пояснюється значною кількістю зафіксованих видів тварин, високою 
чисельністю декількох з них і наявністю значної кількості видів із середньою чисельністю. Водночас, 
найбільший показник індексу домінування характерний для цього угруповання у заказнику 
«Панівецька дача», що співвідноситься із наявністю одного виду із високою чисельністю – вовчка 
горішкового. Угрупованню у РЛП «Міжрічинський» притаманний найменший показник індексу 
різноманітності, відповідно найменша кількість зареєстрованих видів і їх низька чисельність, проте 
найвищий показник вирівняності видів. Високі показники індексів у РЛП «Мальованка» свідчать про 
значну різноманітність умов існування видів на цій території, що спричинює широкий вибір 
екологічних ніш для дуплогніздних тварин і, відповідно, різноманітне й стабільне функціонування їх 
угруповання в екосистемі мішаного лісу.  

Таблиця – Індекси різноманітності угруповання дуплогніздних тварин в екосистемі мішаного лісу 

Вид «Панівецька дача» «Мальованка» «Міжрічинський» 
Кількість видів 7 11 4 
Індекс видового багатства (d) 0,074 0,081 0,043 
Індекс домінування (c) 0,422 0,187 0,367 
Індекс полідомінування 0,578 0,813 0,633 
Індекс різноманітності (Н’) 1,287 1,947 1,173 
Індекс вирівняності (е) 0,661 0,812 0,846 

Обчисливши індекс спільності Серенсена для досліджуваних угруповань дуплогніздних тварин, 
отримали такі результати: для заказника «Панівецька дача» й РЛП «Мальованка» ICs=0,667, для 
заказника «Панівецька дача» й РЛП «Міжрічинський» ICs=0,364, для РЛП «Мальованка» і РЛП 
«Міжрічинський» ICs=0,267. Найвищий показник індексу відзначаємо на двох ділянках у межах 
Хмельницької області, що ще раз доводить значну кількість спільних дуплогніздних видів для 
географічно суміжних територій. Натомість значення індексу спільності між ними й РЛП 
«Міжрічинський» є низькими в обох випадках. Це свідчить про наявність деяких спільних видів для 
угруповань дуплогніздних тварин і, водночас, про існування в них регіонально специфічних видів.  

Отже, відмінності й спільні ознаки в угрупованні дуплогніздних тварин значною мірою 
зумовлені географічним положенням регіону, а відтак видовим складом тварин. Ступінь природності 
біотопів має менше значення для формування видового складу й популяцій дуплогніздних видів. 
Навіть екосистеми із значним рівнем антропогенної трансформованності, як, наприклад, на ділянці у 
заказнику «Панівецька дача», можуть мати значну кількість екологічних ніш, сприятливих для 
заселення лісовими, зокрема, дуплогніздними, видами. 
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СИСНІ ФІТОФАГИ РОДИНИ COCCIDAE ПІДРОДИНИ COCCINAE ДЕРЕВНИХ 
ТА ЧАГАРНИКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПІВДНЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ  

Л.М. Золотаренко-Горбунова 
Запорізький національний університет 

На півдні Лісостепової та в Степовій зонах з комплексу сисних фітофагів деревних та 
чагарниковим культурам суттєво шкодять представники підряду кокцидових (Coccididae). 
Незважаючи на те, що в другій половині ХХ ст. вивченням цих шкідників та їхніх ентомофагів в 
Україні та суміжних територіях займався ряд провідних ентомологів, на даний період відомості щодо 
кокцидових на півдні України носять фрагментарний характер. Останнє і зумовило проведення робіт 
щодо вивчення стану популяцій цієї групи сисних шкідників в умовах плодово-ягідних агроценозів, 
прилеглих до них деревно-чагарникових насаджень та у природних біоценозах.  

За даними Падалко (1993) серед кокцид Півдня степової зони України були вказані лише 2 види 
несправжніх щитівок – сливова та акацієва. В період наших досліджень звичайними були 5 видів: 
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сливова несправжня щитівка (Sphaerolecanium prunastri Forisc.), акацієва несправжня щитівка, 
(Parthenolecanіum corni Bouche.), рідше зустрічались глодова або велика яблунева несправжня 
щитівка (Paleolecanium bituberculatum Targ.), персикова несправжня щитівка (Рагthеnоlесаnіum 
рeгsісае F.), куляста або яблунева несправжня щитівка (Еuleсаnіum mali Schrk.)  

В Україні зустрічається в Лісостеповій та Степовій зонах, більш шкодочинна на півдні. Олігофаг. 
Пошкоджує сливу, аличу, терен, персик, абрикос, вишню, черешню, рідше яблуню, грушу, айву, 
мигдаль. Протягом року розвивається одна генерація. Місцем природної резервації шкідника 
вважається терен (Prunus spinosa), що за літературними даними підтверджується наявністю 
інтенсивнішого зараження садів, що межують з лісовими насадженнями. В сливових, персикових та 
абрикосових садах південного Лівобережжя така закономірність нами не була виявлена – насадження 
терену, зараженого сливовою несправжньою щитівкою, знаходилися на значних відстанях від садів 
(4-12 км). Найвірогідніше, вогнища шкідника формувались в місцях, куди сливова несправжня 
щитівка потрапляла разом з посадковим матеріалом.  

Акацієва несправжня щитівка. В Україні зустрічається повсюди. Широкий поліфаг. Пошкоджує 
стовбури, гілки, пагони, плоди, інколи листя більш ніж 130 видів деревних, чагарникових і навіть 
трав’янистих рослин. Віддає перевагу таким породам як слива, ліщина, біла акація.Зимують личинки 
другого віку на штамбі та гілках різного віку, в основному на нижньому боці. На листовому опаді і 
рослинних рештках личинки зимувати не можуть. Масовий рух личинок в крону дерева відбувається 
з настанням середньодобової температури повітря +6-7. Міграція личинок в місця зимівлі зазвичай 
закінчується до початку опадання листя. Однак частина личинок не встигає перейти на скелетні гілки 
дерева і падає разом з листям на ґрунт, де протягом зими гине. За літературними даними, в Молдавії 
та в Криму буває факультативне друге покоління, але в районі Південного Лівобережжя за нашими 
спостереженнями цього не відбувається. 

Несправжня щитівка глодова або велика яблунева. Поліфаг, може розвиватись на деревних 
породах, чагарниках та різних трав’янистих видах. Зазвичай розміщуються на стовбурах, гілках, 
пагонах, рідше – на листі глоду, яблуні, груші, сливи, волоського горіха, абрикоса, персика, вишні, 
черешні, терну та інших дерев. За літературними даними можуть давати спалахи чисельності. В 
результаті пошкоджень цим шкідником всихають гілки старих, а також цілі молоді дерева. Наші 
спостереження свідчать, що цей вид на території Південного Лівобережжя зустрічається рідко, 
поодинокими екземплярами. 

Несправжня щитівка персикова. В період досліджень у Південному Лівобережжі нами цей вид 
був виявлений на пагонах, гілках та стовбурах шовковиці, сливи, персика, абрикосів, яблунь, груш, 
винограду, барбарису, смородини чорної, шипшини, троянд, гледичії, білої акації, клену. Незважаючи 
на велику кількість кормових дерев, рівень шкодочинності невисокий. Рагthеnоlесаnіum рeгsісае F. не 
утворює в досліджуваному реґіоні великих щільних колоній. Зазвичай, на місці виявлення протягом 
року зникає. Вірогідно, потрапляє антропогенним шляхом разом з посадковим матеріалом з Криму. 
Звичайний вид у молодих садах та на присадибних ділянках. В парковій зоні міст і в лісових 
насадженнях не виявлений. 

Несправжня щитівка яблунева або куляста. В досліджуваному регіоні один із звичайних видів, 
що розвивається на різних деревах, проте відчутної шкоди не завдає, не утворює також великих 
щільних колоній. Крім яблунь знайдена нами на волоському горісі. 

Найнебезпечнішими кокцидами для плодових насаджень зони визнані акацієва та сливова 
несправжні щитівки. В садах південного Лівобережжя шкодочинність вказаних шкідників особливо 
відчутна на сливі. Уражені ними дерева різко знижують урожайність. В більшості випадків сливи 
бувають одночасно уражені акацієвою та сливовою несправжніми щитівками. Рідше, наприклад, в 
районі Мелітополя, на сливах зустрічалися колонії лише сливової несправжньої щитівки. Алича і 
абрикос всюди вражалися майже виключно сливовою несправжньою щитівкою. При масовому її 
розмноженні на абрикосах відмічалося всихання значної кількості гілок, що нерідко призводило до 
загибелі дерев. 

В усіх обстежуваних садах нами була відмічена певна закономірність щодо інтенсивності 
ураження сливовою і акацієвою несправжніми щитівками окремих ділянок саду. Так, найураженіші 
сливовою несправжньою щитівкою дерева зустрічаються з того краю саду, який межує з відкритими 
ділянками. Пошкодження дерев знижується до середини садів та до ділянок саду, які межують з 
садозахисними лісосмугами. 
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Велике значення в зниженні чисельності сливової несправжньої щитівки мають низькі зимові та 
високі літні температури. М.А.Теленга (1954) наводить дані, що при зниженні температури до – 27 С 
і нижче на висоті 1 м від поверхні ґрунту гине більше 40% личинок. Такі низькі температури не 
характерні для південного Лівобережжя: короткострокові зниження температури до -200 С були 
відзначені в 1987, до -230 С – у 1997, до -260 С – у 2006 роках і, на нашу думку, низькі температури в 
зимовий період у досліджуваному регіоні не мають суттєвого впливу на чисельність цього фітофага. 
В той же час травневі та літні температури, особливо в останні роки, на які і припадають наші 
дослідження, часто сягають +300–350С і вище є критичними для сливової несправжньої щитівки. 
Так, за нашими спостереженнями підвищення температури в травні 2006 року до +320-370С, що 
тривало майже 2 тижні, стало причиною загибелі близько 50% личинок 1-го віку сливової 
несправжньої щитівки. В першу чергу постраждали личинки, що знаходилися під дією високих рівнів 
інсоляції як безпосередньо, так і опосередковано – загинули колонії, які були розташовані на тонких 
гілках, що всохли.  

Окрім впливу зовнішніх абіотичних факторів, у новоутворених колоніях несправжньої сливової 
щитівки нами були відмічені випадки дії біотичних чинників на рівні внутрішньовидової конкуренції. 
У колоніях, де личинки ІІ віку вщент обліплювали гілки рослин, по мірі збільшення розмірів личинок 
у процесі росту спостерігалося витіснення слабших личинок особинами, які краще були прикріплені 
до субстрату.  

Таким чином, на території південного Лівобережжя України згідно з нашими дослідженнями 
виявлено 5 видів несправжніх щитівок: сливова несправжня щитівка (Sphaerolecanium prunastri 
Forisc.), акацієва несправжня щитівка (Parthenolecanіum corni Bouche), глодова або велика яблунева 
несправжня щитівка (Paleolecanium bituberculatum Targ.), персикова несправжня щитівка 
(Рагthеnоlесаnіum рeгsісае F.), куляста або яблунева несправжня щитівка (Еuleсаnіum mali Schrk.). За 
шкодочинністю і поширенням як у природних умовах, так і в агроценозах домінують сливова та 
акацієва несправжня щитівки.  

 
 
УДК 598.2:630*15(477.41) 
ХАРАКТНРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРНІТОКОНСОРТІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД У ЛІСАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 
О.О. Климчук 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Зимовий період найскладніший у житті птахів: погіршуються умови їх існування здебільшого 
через труднощі у живленні. В цю пору року доступною для живлення птахів є трофічна база сосни 
звичайної (Pinus sylvestris), яка створює максимально захищені умови для функціонування 
орнітоконсорцій в цей період. 

Збір польового матеріалу проводили взимку 2007, 2008 і 2009 рр. Як основний метод 
дослідження консорцій, використовували хронометрування денного бюджету часу (DTB) птахів на 
один екземпляр деревної породи (Булахов В.Л., 1976; Дольник В. В, 1982). Розподіл птахів за 
розмірами біоморфічних ланок проводили відповідно до робочої схеми біоморф (Акімов М.П.,1955; 
Пономаренко О.Л. 2000). 

У консорції сосни звичайної у зимовий період зафіксовано 9 видів птахів: дятел звичайний 
Dendrocopos major, сойка Garrulus glandarius, гаїчка-пухляк Parus montanus, синиця блакитна Parus 
caeruleus, синиці чубата Parus cristatus, чорна Parus ater, велика Parus major, повзик Sitta europaeu, 
снігур Pyrrhula pyrrhula. 

Орнітоконсорти брали участь у топічних і трофічних зв’язках. У насадженнях сосни звичайної у 
зимовий період спостерігали 5 видів функціональної діяльності: 1 належить до трофічних, 4 – до 
топічних. 

Переважаючим видом функціональної взаємодії з автотрофом є трофічні зв’язки – 53,49% від 
загального DTB. У трофічних зв’язках беруть участь 3 види із 9 зафіксованих видів птахів: дятел 
звичайний, гаїчка-пухляк і повзик. Домінантом є дятел звичайний (91,58% від DTB трофічних 
зв’язків). Субдомінанти відсутні. Дольова частка гаїчки-пухляка та повзика становить відповідно 
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5,53% і 2,89% від DTB трофічних зв’язків. Співвідношення по концентрах: І – 16,26%, ІІ – 83,42%, ІІІ 
– 0,32% . 

Топічні зв’язки складають 46,51% від загального DTB. У топічних зв’язках беруть участь 8 видів 
із 9 зафіксованих. Домінантом є снігур, співдомінантами – повзик, синиця велика, дятел звичайний. 
Дольова участь інших видів птахів коливається в межах 0,70% - 7,44% від бюджету топічних зв’язків. 
Всього було зафіксовано 4 види топічних зв’язків: поза готовності, видання акустичних сигналів, 
чистка оперення, педальні переміщення. Найбільше їх різноманіття має домінантний вид снігур. 
Один вид гаїчка-пухляк не виявив жодного виду топічного зв’язку. 

Фабричні і форичні зв’язки птахів з сосною звичйною взимку не виявлено. 
Аналіз біоморфічного складу орнітоконсорцій показав, що серед топоморф домінуючими є 

дріміофіли (100,0% від загального DТВ). Для клімаморфічної структури сосни звичайної 
характерним є повне домінування цілорічних видів (100,0 % від загального DТВ). 

Трофоморфічний склад консорції сосни звичайної у зимовий період є повноцінним, тобто 
присутні всі три трофічні групи: фітофаги, зоофаги і еврифаги (табл.). Домінуючими є фітофаги 
(74,93% від загального DTB). Ця трофічна група представлена насінеїдами і плодоїдами. Зоофаги 
представленні тільки однією групою трофоморф ІІ-го порядку – нишпорники. 

Таблиця – Трофоморфічна характеристика орнітоконсорції сосни звичайної у зимовий період 

Трофоморфи І-го порядку Трофоморфи ІІ-го порядку Трофоморфи ІІІ-го порядку Дольова частка у бюджеті 
часу, % 

Фітофаги 

насінеїди 2 2,96 
насінеїди 5 55,71 
плодоїди 4 16,26 

Всього фітофагів 77,89 

Зоофаги 
нишпорники 2 13,63 

 3 11,12 
Всього зоофагів 24,75 

Еврифаги оглядальники 6 0,32 
Всього еврифагів 0,32 

Всього   100,00 

Зменшилось різноманіття трофоморф ІІІ-го порядку зоофагів: присутні друга та третя розмірні 
ланки. Найактивнішим є представник п’ятої розмірної ланки – дятел звичайний (55,71% від 
загального DTB). Друга розмірна ланка є домінуючою в групі зоофагів, це є характерним в період 
зменшення інтенсивності консортивних зв’язків. З’являється представник четвертої розмірної ланки 
– снігур. Досить низький рівень дольової частки всеїдних видів (0,32% від DTB). 

Таким чином, аналіз консорції сосни звичайної дозволяє вивчити роль та особливості 
функціональних зв’язків орнітоконсортів загалом та їх здатності до пристосування у зимових умовах 
зокрема. 

 
 

УДК 591.5:504.064.4 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОФАУНЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
С.В. Кононенко 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 

Биоразнообразие микрофауны промышленных экосистем Днепропетровска вариабельно, так как 
его формирование находится на различных сукцессионных стадиях. Следует отметить, что среди 
микрофауны к пионерным и доминирующим группам членистоногих относятся панцирные, 
тироглифоидные и гамазовые клещи, из насекомых – коллемболы (Ярошенко, 1999).  

Орибатидные клещи являются одним из главных компонентов почвенной микрофауны. Они 
выполняют важную роль в природе, принимая участие в разложении и гумификации растительных 
остатков. Доминирующей группой из отряда Parasitoformes являються гамазовые клещи – типичные 
наземные обитатели. Образ жизни и места обитания их разнообразны. Они живут в почве, лесной 
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подстилке, компосте, навозе, на растениях, в гнездах мелких млекопитающих и птиц, общественных 
насекомых, окружающих человека и его жилье (Беклемишев, 1958). Коллемболы вместе с 
почвенными клещами составляют наиболее многочисленную и разнообразную группу 
микроартропод, что определяет их значение как почвообразователей и биоиндикаторов.  

Микрофауна – перспективный объект экологического мониторинга благодаря быстрой реакции 
на любые изменения почвенных характеристик, обусловленных влиянием промышленной 
деятельностью предприятий. Реакция микрофауны проявляется в динамике численности 
беспозвоночных.  

Наши исследования проводились в мае–июне 2008 года на территории пяти промышленных 
предприятий, дающих наибольший вклад в загрязнение природной среды Днепропетровска. Пробы 
отбирали объемом 250 см3 в десятикратной повторности один раз в месяц. Обработку материала 
проводили по общепринятой методике Е.М. Булановой-Захваткиной (1967). Определен видовой 
состав орибатид, численность гамазовых клещей и коллембол, обитающих на установленных 
стационарах (табл. 1).  

В условиях влияния различных типов производств фауна орибатид обедняется. Она представлена 
только 11 видами (Tectocepheus velatus (Mich., 1880), Scheloribates laevigatus (Koch, 1836), 
Zygoribatula frisiae (Oudms., 1900), Pilogalumna allifera (Oudemans, 1919), Protoribates capucinus 
(Berlese, 1908), Lauroppia (Oppia) neerlandica (Oudms., 1900), Trichorebates trimaculatus (Koch, 1836), 
Nothrus biciliatus (Koch, 1841), N. silvestris (Nicolet, 1855), Hypochtonius luteus luteus (Oudemans, 1917), 
Oppia sp.), а плотность их населения варьирует от 80 до 640 экз./м2. По данным Н. Н. Ярошенко 
(1999), плотность орибатидных клещей в лесополосах на окраинах Днепропетровска составляет 7509 
экз./м2 и насчитывает около 114 видов. Отмечено, что в промышленных биотопах численность и 
видовой состав панцирных клещей значительно ниже, чем в естественных, а сукцессионные 
процессы протекают значительно медленнее, зооценоз неустойчив и ненасыщен, полностью не 
сформирован.  

Таблица 1 – Таксономический состав микрофауны почвенных горизонтов  
промышленных предприятий Днепропетровска 

Стационары Группы микроартропод Численность, экз./м2 

ГП «ПО Южный машиностроительный завод 
им. А.М. Макарова» 

орибатидные клещи 
гамазовые клещи 

коллемболи 

640 
240 
120 

ОАО «Днепрошина» гамазовые клещи 120 

ОАО «Днепропетровский металлургический 
завод им. Петровского» 

орибатидные клещи 
гамазовые клещи 

360 
960 

ОАО «Днепропетровский вагоноремонтний 
завод им. С.Н. Кирова» 

орибатидные клещи 
гамазовые клещи 

коллемболи 

120 
1720 
4440 

ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный 
завод им. К. Либкнехта» 

орибатидные клещи 
гамазовые клещи 

коллемболи 

80 
1240 
3760 

Максимальное количество гамазовых клещей и коллембол обнаружено на территории 
Днепропетровского вагоноремонтного завода (1720 и 4440 экз./м2 соответственно). Наибольшее 
воздействие на микрофауну отмечено в пределах ОАО «Днепрошина», где встречались только 
гамазовые клещи. 
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УДК 595.762.12:(595.132.3+593.191.1) 
РІВЕНЬ ЗАРАЖЕНОСТІ PTEROSTICHUS MELANARIUS (COLEOPTERA: CARABIDAE) 

ПАРАЗИТИЧНИМИ ОРГАНІЗМАМИ З РЯДІВ GREGARINIDA ТА MERMITHIDA 
В УМОВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

О.В. Корольов, О.О. Бойко* 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 

*Дніпропетровський державний аграрний університет 

Комахи – один із найрізноманітніших за кількістю видів класів тваринного світу. На чисельність 
їх популяцій впливають різноманітні чинники. Один із них – збудники інвазійних хвороб. В якості 
проміжних хазяїв комахи відіграють певну роль у життєвих циклах гельмінтів (Артеменко, 1998; 
Бойко, Фалы, 2008; Догель, 1947; Паразитологія ..., 2004; Пахомов, Фали, Бойко, 2008; Шендрик, 
Бойко, Фали, 2008). Зокрема, особливо тісні зв’язки з паразитичними червами мають туруни. Досить 
часто вони виступають проміжними хазяями цестод домашніх птахів. Деякі види беруть участь у 
розвитку Trichinella spiralis (Carabus coriaceus L., Pterostichus sp., P. madidus F.). На сьогоднішній 
день відомі 18 видів Carabidae, в яких відмічено паразитування нематод, що належать до 6 родин: 
Mermithidae, Dorylaimidae, Carabonematidae, Rhabditidae, Allantonematidae, Steinematidae 
(Крыжановский, 1983). Літературні дані про видовий склад внутрішніх паразитів турунів на території 
Дніпропетровської області, а також рівень ураження цієї групи комах відсутні.  

У ході досліджень, які проводилися з метою виявлення ендопаразитів одного з найчисленніших 
видів турунів лісових біогеоценозів степового Придніпров’я – Pterostichus melanarius (Illiger, 1798), в 
організмі останнього знайдені представники рядів Gregarinida та Mermithida. Турунів (56 особин 
імаго P. melanarius (Ill.)) зібрано протягом травня-червня 2009 року у лісових біогеоценозах околиць 
м. Дніпропетровськ. З метою виявлення паразитів черевної порожнини робили розтин комах, 
паразитів кишечника – використовували компресорний метод (Котельников, 1991; Секретарюк, 
Сварчевський, Тафійчук, 2005). Визначення нематод проводили за Рубцовим (Рубцов, 1978), 
споровиків – за Грегеллєм (Штейнхауз, 1952). 

У черевній порожнині P. melanarius (Ill.) виявлено скупчення нематод родини Mermithidae. 
Мермітиди – група нематод, більшість яких паразитує у комахах. Це тимчасові паразити, імагінальні 
форми яких мешкають вільно у ґрунті, а личинки паразитують в організмі різних безхребетних. 
Мермітиди у статевозрілій формі досягають в довжину 150–400 мм. У порожнині комах їх довжина 
не перевищує 10–12 см. Мермітиди відіграють роль у зменшенні кількості комах (Рубцов, 1978; 
Штейнхауз, 1952). Встановлено, що екстенсивність мермітіозу турунів P. melanarius (Ill.) на території 
Дніпропетровської області становила 1,8 %. У особин даної групи інтенсивність інвазії склала 
2 екз./комаху.  

При дослідженні кишечників P. melanarius (Ill.) виявили одноклітинних паразитів, які 
відносяться до класу споровиків (Sporozoa), ряду грегарин (Gregarinida), підряду справжніх грегарин 
(Eugregarinina), триби цефалін (Cephalina). Серед одноклітинних організмів клас споровиків має 
найбільшу кількість форм, патогенних для комах (Ивашкин, Блинов, 1971; Штейнхауз, 1952). Усі без 
виключення грегарини – специфічні паразити безхребетних (черви, комахи та ін.). Більшість видів 
паразитує у кишечнику членистоногих (зокрема у комах). Окрім кишкових грегарин існують 
порожнинні, та види, які паразитують в статевих органах. Їх розміри від 10 мкм до 16 мм. За 
результатами досліджень грегарин ідентифіковано у 51,8 % турунів. За нашими спостереженнями під 
мікроскопом ці паразити повільно рухалися у кишечнику P. melanarius (Ill.). Кількість паразитів у 
кишечнику турунів коливалася в межах 2–47 екз./комаху.  

Таким чином, знаходження в черевній порожнині імаго P. melanarius (Ill.) нематод родини 
Mermithidae, а також одноклітинних паразитичних організмів підряду Eugregarinina у кишечнику, 
свідчить про здатність дослідженого виду відігравати певну роль у життєвому циклі вищевказаних 
груп.  
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УДК 598.2 
НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

НА ЮГЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ (1950-2009 ГГ.) 
А.И. Кошелев, И.Д. Белашков, В.А. Кошелев, Т.В. Копылова 

Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого 

Фауна позвоночных Запорожской области изучена достаточно полно, имеются обобщающие 
сводки по разным группам животных (Гудина, 1993; Волох, 1999; Neubaur, 1951). В общих чертах 
прослежен процесс динамики фауны, основные пути и причины ее становления. За последние 
десятилетия произошли существенные изменения в ее составе. Ряд видов исчез с территории области, 
появились новые виды, участились залеты новых видов птиц, случаи зимовки новых видов. В 
настоящем сообщении использованы наши данные за последние 30 лет, а также опросные данные 
охотников и егере, лесников, литературные сведения. К сожалению, коллекционные сборы 
незначительны, часть осмотренных экземпляров «ушла на сторону» на чучела бизнесменам. Отчасти 
это удалось компенсировать в последние годы фотосъемкой с использованием цифровой фото- и 
видео аппаратуры. 

Одной из поразительных находок стали случаи добычи шакалов (Canis aureus L.) на территории 
области. До этого их встречали и добывали на юге как в западных, так и восточных областях 
Украины. В октябре 2006 г. труп шакала, сбитый автомобилем, был подобран на автотрассе 
Симферополь-Москва вблизи пгт. Васильевка, он был привезен в Мелитополь, но из-за плохого 
состояния выброшен. В феврале 2007 г. труп взрослого шакала, добытого во время охоты под 
Мелитополем, был привезен для осмотра, но забран затем охотником. Еще один взрослый шакал был 
добыт в 2008 г. 28 декабря во время охоты у с. Веселое. Это оказался взрослый самец. Енотовидная 
собака Nyctereutes procyonoides Gray), акклиматизированная в 40-х годах, стала обычным видом на 
всех водоемах и в искусственных лесах региона. Барсук (Meles meles L.) из редкого стал обычным 
видом в Запорожской области, о чем свидетельствуют его встречи и находки погибших зверей на 
автодорогах. Так в Алтагирском лесу обитает 2 семьи барсуков, в Родионовском лесу – 1, в 
небольшом лесу у с. Зеленое - 1 семья, т.е. на протяжении 8 км вдоль правого берега Молочного 
лимана минимум 4-5 семей. В 1991-2000 гг. нами было получено 3 сообщения о погибших от 
автомобилей на дорогах барсуках, а в 2001-2009 гг. – уже 7 сообщений, что косвенно свидетельствует 
о росте численности вида. Продолжается расширение ареала речной выдры (Lutra lutra L.) в южном 
направлении, Одна взрослая особь добыта на р. Малый Утлюк 25 ноября 2006г. как бродячая собака, 
вторая взрослая особь была сбита на дороге машиной 15 декабря 2007 г. у с. Плодородное в окр. г. 
Мелитополя. Двух одиночных выдр видели осенью 2008 г. на р. Молочной у с. Светлодолинское – 
Троицкое. Слепыш обыкновенный (Spalax microphtalmus Guld.) также увеличил численность, стал 
наносить серьезный ущерб на дачных участках и огородах Мелитопольщины. Устойчивые поселения 
в р-не г. Мелитополя выявлены в 20 пунктах на степных участках и лугах в пойме р. Молочной. 
Белка (Sciurus vulgaris L.). Акклиматизированная первоначально в Старо-Бердянском лесничестве в 
1985 г., стала обычным видом не только в искусственных лесных массивах, но в и городских парках и 
скверах Мелитополя, пригородных плодовых садах. Резко возросла численность волка (Canis lupus 
L.), начиная с середины 90-х годов 20 столетия. В 2001 -2008 гг. осенью-зимой охотниками 
добывалось в 4- южных районах области до 100-120 особей, известно уже 2 случая гибели волков на 
автодорогах от столкновения с автомобилями в 2008-2009 гг. 

Среди птиц следует отметить первое достоверное гнездование канюка-курганника (Buteo rufinus 
Gr.) в Запорожской области. В 2001 одна неполовозрелая особь была убита браконьерами 23.09 в окр. 
с. Волчанецкое, Акимовского р-на. Его жилое гнездо было обнаружено на левом берегу Молочного 
лимана в июне 2008 г. в редкой полезащитной посадке из робинии у 0,4 км от с. Гирсовка вблизи 
колонии малого суслика. Гнездо располагалось на робинии на высоте 8 м. В 2009 г. в этом же гнезде 
10 июня было 2 оперенных птенца. Еще одна пара курганника отмечена в Акимовском р-не у с. 
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Волчье на правом берегу Утлюкского лимана в августе 2006 г.; судя по поведению взрослых, 
допускается их гнездование, но поиск гнезда не проводился. Также нами впервые для области 
отмечена встреча белохвостой пигалицы (Vanellochettusia leucura Licht.), сфотографированной в 
Алтагирском заливе Молочного лимана 15 июня 2008 г. Отметим также залет нового для области 
вида – сипухи (Tyto alba Scop.), сбитой автомобилем на дороге в ночное время 20 октября 2007 г. 
(Кошелев, Белашков, 2002) и залет овсянки-дубровника (Emberiza aureola Pal.) (Кошелев, 1996). 
Также нами была осмотрена серая неясыть, сбитая автомобилем на дороге у г. Мелитополя 15 ноября 
2008 г. Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor L.) расширил ареал на юг отмечен на гнездовании в 
Старо-Бердянском лесу с 2005 г., с 2007 г.- в Алтагирском лесу, с 2008 г. – в парке Горького в г. 
Мелитополе; в 2009 г. он стал обычным гнездящимся видом в этих местах, а также в Родионовском 
лесу. Вселившиеся ранее в области с 70-х годов виды – кольчатая горлица (Streptopelia decaocto 
Friv.), сирийский дятел (Dendrocopos syriacus Hempr.), горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros 
Gm.) стали обычными не только в городах и селах юга области, но стали активно осваивать 
прилегающие леса и лесополосы, одиночные строения. Обыкновенная гага (Somateria mollissima L.) в 
отдельные годы гнездится на островах Обиточного залива. Как новый гнездящийся вид для области 
был приведен рябинник (Turdus pilaris L.), колония которого была обнаружена в лесопарке на 
окраине г. Мелитополя 15 июня 1988 г. (Винтер и др., 1996), но в последующие годы гнездование 
этого вида не отмечено, рябинники встречаются только во время осенних и весенних кочевок и 
зимовке. Уникальным является также первый залет черного дятла (Dryocopus martius L.), 
отмеченного 20 июня 2003 г. в озелененных дворах г. Мелитополя в районе многоэтажной застройки. 
В 2008-2009 гг. в г. Мелитополь вселилась и успешно гнездится сойка (Garrulus glandarius L.) 

Таким образом, за последние 100 лет фауна наземных позвоночных Запорожской области 
обогатилась 30-ю новыми видами, в т.ч. в 2001-2009 гг. 6-ю видами. Из млекопитающих – шакал, 
белка, енотовидная собака, благородный олень, лань, муфлон; из птиц – фазан, кольчатая горлица, 
сирийский дятел, белохвостая пигалица, горихвостка чернушка. Продолжающиеся антропогенные 
изменения ландшафтов области, урбанизация региона, а также потепление климата, особенно в 
зимние сезоны; это приведет в ближайшие годы к появлению в регионе новых видов позвоночных 
животных, как залетных, так и зимующих и оседлых (например – канареечного вьюрка). 
Продолжается активное расселение с севера Украины на юг таких видов птиц, как черноголовый 
чекан, варакушка, желтоголовая трясогузка (стали гнездящимися видами в 2001-2009 гг.), участились 
встречи других видов в летнее время, что допускает возможность их гнездования (дербник, славка-
завирушка, мухоловка-пеструшка и др.). Представляет интерес массовый налет – инвазия кедровки 
(Nucifraga caryotactes L.) сибирского подвида осенью 2008 г.; одиночки, группы и стаи до 50-100 
особей встречались осенью, зимой и весной 2009 г. в г. Мелитополе и пригороде, в искусственных 
лесах. Встречи кедровок с гнездовым поведением и групп из 4-6 особей (выводков?) в июне-июле в 
Лтагирском и Старо-Бердянском лесах позволяют предполагать их успешное размножение в регионе. 
На зимовках в 1996-2009 гг. зарегистровано 15 новых для региона видов птиц (черноголовый 
хохотун, горихвостка-чернушка, перепел и др.), что связано с теплыми бесснежными зимами. 
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На фоне глобальных климатических изменений, происходящих в 21 веке особый интерес и 
значение приобретает многолетний точечный мониторинг на локальных участках, как за отдельными 
зоокомплексами, так и ключевыми модельными видами. Полученные данные в сопоставлении с 
региональными четко отражают природные процессы и дают возможность прогнозировать будущие 
изменения, в т.ч. климатические. 

Ежегодные учеты гнездовых орнитокомплексов проводились кафедрой зоологии МГПУ с нашим 
участием с 1988 по 2009 гг. на 10 участках на юге Запорожской области. Для анализа взяты два 
участка, где располагаются смешанные многовидовые древесные колонии цаплевых птиц (участок № 
1) и наземные колонии ржанкообразных (участок № 2). Ниже дается их краткая характеристика и 
динамика орнитокомплексов. 

Участок № 1 расположен на берегах малой речки Арабка (левый приток р. Молочной), 
образующей огромный пруд размером 800х400 м вблизи с. Тихоновка Мелитопольского района. 
Долина речки слабо разработана, шириной 450-500 м. на обоих берегах располагаются искусственные 
леса площадью 5 и 16 га из дуба, вяза, скумпии и свидины. Колония цапель древесного типа 
располагалась в 1994-2001 гг. в лесу на правом берегу речки в колонии грачей и насчитывала: грачей 
– до 350 пар, серой цапли – до 20 пар, большой белой цапли – 3 пары, малой белой цапли – до 30 пар, 
кваквы – до 200 пар. В 2001 году грачи оставили эту колонию после беспокойства людьми, и цапли 
переместились в лес на левом береге, расположенный вплотную к автомобильной дороге. Динамика 
ее показана в таблице 1. 

В 2001 г. пруд был спущен в осеннее время и в 2002 г. цапли и в тростниковых зарослях на пруду 
не гнездились. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2004 г., что было связано с засухой и резким 
обмелением пруда и речки. Это привело к резкому ухудшению кормовой базы цапель (сокращение 
запасов мелкой рыбы). В 2008-2009 гг. повторилась аналогичная ситуация. Кроме того, в 2009 г. были 
вырублены 80% гнездовых деревьев, на которых располагали гнезда кваквы. Таким образом, 
лимитирующими факторами для цапель данной колонии являются гидрологический режим, 
состояние кормовой базы, фактор беспокойства, разрушение мест гнездования. Наиболее чутко на 
это реагирует кваква.  

Таблица 1 – Динамика численности гнездящихся птиц в смешанной колонии у с. Тихоновки Мелитопольского района 
(пар) 

Вид Годы, пар 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Серая цапля 20 7 - 7 - 10 5 6 3+3* 3 
Рыжая цапля - - - - - - - - 5* - 
Большая белая 
цапля 2 - - - - - - - 3* - 

Малая белая цапля 30 - - 20 - 12 6 - 8 5 
Кваква 200 100** - 250 - 220 100 80 80 - 
Грач 350 350 - 10 20 150 30 - - - 
Серая ворона - - 1 2 2 1 2 3 3 1 
Сорока 1 1 1 2 4 - - 4 2 1 
Сойка - - - - - - - 1 1 1 
Пустельга - - - - 3 - - - - - 
Примечание: * - гнездились в тростниковых зарослях на пруду; ** - гнездование было не успешным из-за вырубки деревьев. 

Участок № 2 находится на о. «Зигзаг» в лагуне у основания косы Обиточной (окрестности г. 
Приморска) в Приморском районе. Длина острова ~ 800 м, ширина 5 – 150 м. он порос травянистой 
растительностью, в отдельные годы с доминированием буйных зарослей белены, катрана, горчицы 
приморской, лебеды белой, донника белого. Глубина воды в заливе 25-45 см. Колония 
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ржанкообразных наземного типа занимала весь остров. Динамика численности птиц показана в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика численности гнездящихся птиц на о. Зигзаг Обиточного залива 

Вид Годы, пар 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Чайка хохотунья 2500 2000 4 000 4200 3 000 2 500 2800 4000 3200 3000 
Морской голубок 400 - - - - - - - - - 
Черноголовая чайка 2000 - - - - - - - 6 - 
Пестроклювая крачка 30 - - - 4-5 - - - - - 
Речная крачка 100 - - - 150 20 80 100 60 80 
Малая крачка 10 - - - 2 - - - - - 
Шилоклювка 28 - 6 18 15 21 20 48 10 30 
Кулик-сорока 4 - 1 - 2 2 2 1 1 1 
Малый зуек 1 - - - - - 1 - - - 
Кряква 4 - - - - - - - - - 

Анализ показал, что на втором участке наиболее резко проявляется динамика численности у 
специализированных трофически видов (морской голубок, черноголовая чайка, пестроклювая 
крачка). В 2001-2002 гг. уровень воды в лагуне резко снизился, уже в конце мая остров соединился с 
берегом, что сделало его доступным для наземных хищников (лисицы, енотовидные собаки, бродячие 
и одичавшие домашние собаки). К этому времени у чайки-хохотуньи уже были птенцы-слетки, 
поэтому их гибель от хищников была не высокой. Другие виды чайковых птиц и куликов в этом 
сезоне здесь не гнездились из-за присутствия хищников. Высокая численность чайки-хохотуньи 
обеспечивается устойчивой обильной кормовой базой за счет городской свалки г. Приморска. В 
Обиточном заливе в 5-10 км от о. Зигзаг располагается 8-12 небольших аккумулятивных островов, на 
которых в зависимости от уровня воды и ветрового режима гнездятся чайки и крачки. Ежегодно 
прослеживается перемещение птиц с острова на остров в течение сезона, а также в разные годы. Это 
сглаживает общую динамику численности гнездящихся ржанкообразных птиц Обиточной косы. 
Таким образом, для околоводных птиц не благоприятными оказались засушливые сезоны 2001-2009 
гг. Исключением является чайка-хохотунья как наиболее экологически пластичный вид.  

 
 

УДК [597.6+598.1] (234.421.1) 
CТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ АМФІБІЙ ТА РЕПТИЛІЙ 

УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
Ф.Ф. Куртяк 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» 

Серед природоохоронних об’єктів Східних Карпат до особливо цінних у ландшафтно-
екологічному та соціальному аспектах належить Ужанський національний природний парк (НПП), 
що є складовою частиною міжнародного біосферного резервата «Східні Карпати» та обіймає площу 
39159 га. Відомості з батрахо- герпетофауни території, що на сучасному етапі включена до складу 
Ужанського НПП, знаходимо у монографіях (Щербак, Щербань, 1980), окремих статтях (Янчуков, 
1998; Іванега, 2007) та Літописах природи Ужанського НПП (2001-2008).  

Відповідно до літературних даних на теренах Ужанського НПП відмічено 9 видів земноводних та 
8 видів плазунів (Щербак, Щербань, 1980; Таращук, 1985; Щербань, 1985). Нами впродовж 2006-2008 
років проводилося вивчення герпетофауни Ужанського НПП, в результаті виявлено 8 видів амфібій 
(не відмічена R. dalmatina, що наводилася для Костринського лісництва (Янчуков, 1998) та 6 видів 
плазунів (не виявлені Coronella austriaca та Natrix tessellata відомі з території Костринського 
лісництва (Щербак, Щербань, 1980)). Рівень домінування виду оцінювали за такими класами: 
еудомінанти – >10% від загальної кількості облікованих особин; домінанти – 5,0 – 9,9%; 
субдомінанти – 2,0 – 4,9%; рецеденти – 1 – 1,9%; субрецеденти – <1%.  
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Загалом еудомінантами в угрупованнях амфібій виступають S. salamandra (45,13%) та 
T. montandoni (34,26%); домінантами - B. variegata (11,28%); T. alpestris (7,94%); субрецедентами - 
T. cristatus (0,84%); R. temporaria (0,28%); T. vulgaris (0,14%); B. bufo (0,14%). Видове різноманіття 
(Н΄) рівне 0,54 біт/особину, вирівняність за частотою (е) – 0,19, а індекс домінування (1/е) складає 
5,27. Частка видів, що занесені до Червоної книги України (1994) (далі ЧКУ) становить 50% таким 
чином індекс багатства фауни (І) рівен 2.  

Інша структура угруповань земноводних характерна для окремих лісництв Ужанського НПП, так 
у Жорнавському лісництві виявлено 3 види (S. salamandra (97,84%); B. variegata (1,44%); 
T. montandoni (0,72%)), Н΄=0,5 біт/особину, е=0,02, 1/е=41,86, частка видів з ЧКУ=100%, І=3; у 
Костринському лісництві виявлено 4 види (S. salamandra (65,77%); B. variegata (23,49%); 
T. montandoni (10,07%); T. vulgaris (0,67%)), Н΄=0,38 біт/особину, е=0,18, 1/е=5,68, частка видів з 
ЧКУ=75%, І=2,25; у Любнянському лісництві виявлено 4 види (S. salamandra (74,63); B. variegata 
(16,42); T. montandoni (7,46); R. temporaria (1,49)), Н΄=0,34 біт/особину, е=0,18, 1/е=5,45, частка видів 
з ЧКУ=75%, І=2,25; у Стужицькому лісництві виявлено 4 види (T. montandoni (58,82); S. salamandra 
(35,29); B. variegata (4,71); B. bufo (1,18)), Н΄=0,38 біт/особину, е=0,2, 1/е=5,07, частка видів з 
ЧКУ=75%, І=2,25; у Ужоцькому лісництві виявлено 6 видів (T. montandoni (62,95); T. alpestris (20,50); 
B. variegata (10,43); S. salamandra (3,60); T. cristatus (2,16); R. temporaria (0,36)), Н΄=0,54 біт/особину, 
е=0,19, 1/е=5,27, частка видів з ЧКУ=67%, І=2,67. 

Еудомінантами в угрупованнях рептилій виступають N. natrix (48,41%), E. longissina (11,46%), 
L. agilis (11,46%) та V. berus (10,19); субдомінантом - A. fragilis (3,18%); рецедентом - L. vivipara 
(1,27%). Видове різноманіття (Н΄) рівне 0,58 біт/особину, вирівняність за частотою (е) – 0,27, а індекс 
домінування (1/е) складає 3,76. Частка видів, що занесені до Червоної книги України (1994) (далі 
ЧКУ) становить 17% таким чином індекс багатства герпетофауни (І) рівен 0,17. Своєрідна структура 
угруповань плазунів характерна для окремих лісництв Ужанського НПП, так у Жорнавському 
лісництві виявлено 3 види (N. natrix (52,00%); L. agilis (44,00%); V. berus (4,00%)), Н΄=0,36 
біт/особину, е=0,26, 1/е=3,88, частка видів з ЧКУ=0%, І=0; у Костринському лісництві виявлено 6 
види (E. longissina (49,21%); N. natrix (31,75%); V. berus (12,70%); A. fragilis (3,17%); L. agilis (1,59%); 
L. vivipara (1,59%)), Н΄=0,53 біт/особину, е=0,29, 1/е=3,41, частка видів з ЧКУ=17%, І=0,17; у 
Лубнянському лісництві виявлено 5 видів (N. natrix (52,63%); L. agilis (26,32%); V. berus (10,53%); 
L. vivipara (5,26%); E. longissina (5,26%)), Н΄=0,54 біт/особину, е=0,42, 1/е=2,38, частка видів з 
ЧКУ=20%, І=0,2; у Стужицькому лісництві виявлено 4 види (N. natrix (57,14%); E. longissina 
(21,43%); V. berus (14,29%); L. agilis (7,14%)), Н΄=0,46 біт/особину, е=0,42, 1/е=2,36, частка видів з 
ЧКУ=0%, І=0; у Ужоцькому лісництві виявлено 4 види (N. natrix (73,53%); A. fragilis (8,82%); 
E. longissina (8,82%); V. berus (8,82%)), Н΄=0,38 біт/особину, е=0,25, 1/е=4,06, частка видів з 
ЧКУ=25%, І=0,25. 

Таким чином, найперспективнішим в плані охорони раритетних видів батрахо- та герпетофауни є 
Жорнавське лісництво Ужанського НПП, а у плані збереження біорізноманіття – Ужоцьке. 
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УДК 595.783(477) 
ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МИНИРУЮЩИХ НАСЕКОМЫХ г. ХАРЬКОВА  

Ю.П. Максимова, Ю.Д. Бойчук, О.Ю. Мухина 
Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды  

Городские, или урбанизированные экосистемы испытывают влияние специфических 
экологических факторов и имеют свои особенности. Атмосферный воздух большого города 
характеризуется повышенным прогреванием и образованием «островов тепла», пониженной 
прозрачностью. Повышенная запыленность приводит к увеличению ядер конденсации для влаги и 
является причиной увеличения облачности. В городах крайне специфичны влагообороты, их циклы 
нарушены или практически разрушены. Характерным является высокий уровень химического 
загрязнения воздуха, почв и грунтовых вод. Эти факторы, безусловно, имеют огромное влияние на 
городские зеленые насаждения и определяют специфику фаунистических энтомокомплексов, 
которые имеют с ними трофические связи, определяют особенности биологии, экологии и поведения 
насекомых. 

Зеленые насаджения в условиях города создают такую экологическую обстановку и 
ценотические связи, при которых одни группы насекомых находят оптимальные условия и способны 
давать вспышки массового размножения, а другие представлены незначительным количеством видов. 

Из насекомых, вредящих городским зеленым насаждениям, 70-80% видов ведут скрытный или 
полускрытный образ жизни, что связано с приспособлением к существованию в условиях городских 
екосистем (Максимова, 1964; Максимова, Бойчук, 2002). Среди таких насекомых особое внимание 
привлекают минирующие вредители, которых объединяет способ существования личинок: питание и 
развитие в выгрызенных ими ходах – минах. Такие повреждения вызывают уменьшение 
фотосинтезирующей поверхности, обесцвечивание листовой пластинки, высыхание листьев и 
дефолиацию (Фурсов и др., 2003). Это негативно отражается как на физиологическом состоянии 
деревьев и кустарников, так и ухудшает их фитомелиоративную роль и декоративные свойства.  

В результате многолетних исследований (1961-2008 гг.) в зеленых насаждениях (парках, скверах, 
насаждениях на улицах) г. Харькова нами отмечено 93 вида минирующих видов насекомых из 
отрядов: чешуекрылые (Lepidoptera), двукрылые (Diptera), перепончатокрылые (Hymenoptera) и 
жесткокрылые (Coleoptera). 

Фауна минирующих насекомых представлена, в основном, представителями чешуекрылых из 
следующих семейств: моли-пестрянки (Gracillariidae), моли минирующие одноцветные (Tischeriidae), 
моли-крохотки (Nepticulidae), моли-крохотки кривоусые (Bucculatricidae), моли выемчастокрылые 
(Gelechiidae), моли минно-чехликовые (Incurvariidae), чехлоноски (Coleophoridae) и моли 
серпокрылые (Plutellidae). 

Из чешуекрылых в большом количестве в зеленых насаждениях г. Харькова представлена моль-
пестрянка сиреневая (Gracilaria syringella F.), которая повреждает сирень, меньше бирючину и ясень. 
Особенно сильно страдают линейные насаждения вдоль дорог, аллей и бульваров. Ранней весной из 
перезимовавших в почве куколок вылетают бабочки. В 2002-2003 гг. первые бабочки появлялись 20-
22 апреля. Массовый лет сиреневой моли был отмечен 26-29 апреля. Активность бабочек была 
наибольшей в утренние и вечерние часы, особенно перед заходом солнца, когда они кружили 
“стайками” над кустами сирени. В первых числах мая самки откладывали яйца на нижнюю сторону 
листьев вдоль жилок в виде полоски. Отродившиеся гусеницы внедрялись в мякоть листа, где 
сначала проделывали узкие ходы, расширяющиеся в большую, неправильной формы, мину. Первые, 
заметные на листьях, мины были зафиксированы 17-20 мая. Гусеницы в минах развивались 17-22 дня, 
затем выходили, переползали на другой, неповрежденный лист и, свернув его, вершиной на нижнюю 
сторону, в трубку, питались внутри. Окукливались гусеницы этого поколения в свернутых листьях и 
в пазухах веток. Бабочки второго поколения появлялись в конце июня. Период развития первой 
генерации сильно затягивался и совпадал с появлением второй генерации. В результате такого 
совпадения появление мин на листьях сирени приходилось на начало и середину июля. Гусениц 
второго поколения находили в минах 14-15 июля, причем повреждения их были более серьезными, 
так как численность вредителя многократно возрастала. Таким образом, уже к концу июля почти все 
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листья сирени сплошь покрывались коричневыми пятнами. В дальнейшем листья подсыхали, 
крошились и осыпались, растения становились как бы обожженным. Очень сильный вред наносили 
гусеницы второго поколения также бирючине, растущей в бордюрах и по аллеям. 

Вызывает серьезные опасения распространение каштановой минирующей моли (Cameraria 
ohridella Deschka&Dimič), гусеницы которой минируют листя конского каштана обыкновенного. Это 
новый инвазивный чужеродный вид как для Харькова, так и для территории Украины в целом. 
Впервые вспышка этого вида была зафиксирована в Македонии в 1985 г. В течение последующих лет 
каштановая моль стремительно распространяется в пределах ареала кормового растения и охватывает 
умеренные зоны Северного полушария. Это связано с глобальным потеплением климата. 
Распространению вредителя способствует наземный, морской и воздушный транспорт. Массовое 
заражение каштанов вредителем может вызвать гибель растения через несколько лет. В 2002 г. 
каштановая моль появилась в западной части Украины: во Львовской, Луцкой, Ивано-Франковской, 
Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также найдена в отдельных районах Киева 
(Акимов и др., 2003).  

Цикл развития каштановой моли близок к другим молям-пестрянкам. Зимовка куколок 
происходит в опавших листьях. 

Первые случаи появления каштановой моли на территории Харьковской области нами были 
отмечены в 2003 г. в насаждениях каштана вдоль автомагистрали Харьков-Симферополь. Первые 
находки каштановой моли в самом г. Харькове нами были отмечены 03.10-10.07.2005 г. На листьях 
каштана появлялись желто-бурые пятна, 28.07.2005 г. листья поражались сильнее, при внимательном 
осмотре заметны были пятна белого цвета; 29.08.2005 г. наблюдалось много куколок, отмечался лет 
бабочек, особенно в солнечную погоду. В 2006 году в парках и скверах г. Харькова наблюдались 
вспышки массового размножения каштановой моли. В течении весенне-летнего сезона встречались 
одновременно гусеницы разных поколений. 

Наличие нескольких генераций в летний период и отсутствие природных врагов, делают 
каштановую моль очень агрессивной по отношению к кормовому растению. При нападении на 
каштан каштановой моли, деревья могут полностью сбросить листву. Осенью, обычно в сентябре, 
наиболее пораженные деревья выпускают новые листья и цветут (“осеннее цветение каштана”). Если 
такое явление повторяется несколько лет подряд, то это истощает деревья и может вызвать их гибель 
(Акимов и др., 2003). 

Из отряда двукрылых на территории г. Харькова представлены минеры из сем. Agromіzidae (5 
видов), которые не давали за период наших исследований вспышек массового размножения и не 
приносили ощутимого вреда декоративным растениям. 

Представителем отряда перепончатокрылых в зеленых насаждениях г. Харькова был 
минирующий пилильщик (Fenusa ulmi Sand.), принадлежащий к семейству настоящих пилильщиков 
(Tenthredinidae). Вспышки массового размножения минирующего пилильщика были отмечены в 
1966, 1989 и 2006 годах. Насекомое особенно сильно повреждает ильмы, растущие вдоль аллей и 
используемые для бордюров и живых изгородей. Личинки вызывали широкие мины, которые иногда 
захватывали всю листовую пластинку. Мины появлялись в первых числах июня (3.06.1966, 8.061989, 
4.06.2006 гг.), а к середине июля появлялось большое количество мин, которые сливаясь, 
образовывали сплошные вздутия. В результате таких повреждений листья подсыхали и опадали, 
отдельно растущие деревья ильма оказывались в совершенно безлиственном состоянии. Окукливание 
личинок происходило в почве.  

Из жесткокрылых значительный вред городским насаждениям липы наносила минирующая 
златка (Trachys minuta L.) – представитель сем. Buprestidae. Личинки этой златки проделывают 
крупные мины, занимающие 2/3 листовой пластинки. 

Таким образом, минирующие насекомые – важный компонент комплексов насекомых, хорошо 
адаптированных к существованию в специфических городских экосистемах. Изучение особенностей 
биологии и экологии минеров является актуальной и важной задачей в связи с необходимостью 
разработки научно обоснованных мероприятий по защите городских зеленых насаждений от их 
вредоносного воздействия. 
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УДК 595.2 + 598.281.2 
ДО ВИВЧЕННЯ НІДІКОЛЬНОЇ ФАУНИ ЧИКОТНЯ У ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОМУ 

МЕЖИРІЧЧІ УКРАЇНИ І В ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ 
Л.І. Мелещук, І.В. Скільський* 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 
*Чернівецький краєзнавчий музей 

Видовий склад безхребетних тварин у гніздах птахів чимало дослідників розглядають як певну 
біоценотичну одиницю – нідіколоценоз (Беклемишев, 1961; Севастьянов, Ківганов, 2004; та ін.). Саме 
тут щільність населення окремих видів на одиницю об’єму субстрату може сягати відносно високих 
показників (Лебедева и др., 1998; Ефремова, 2004). Іноді отримані цифри є значно більшими в 
порівнянні з типовими місцями перебування безхребетних у наземних екосистемах. 

Для формування фауни мешканців пташиних гнізд важливе значення має не лише біотоп, де 
гніздиться птах, але й такі особливості біології господаря гнізда, як тип архітектоніки будівлі, місце 
(субстрат) її розташування, склад будівельного матеріалу, строки перебування кладки і виводку, 
специфіка трофічних зв’язків, кратність використання гнізда тощо. 

Вивчення нідікольної фауни чикотня (Turdus pilaris L.; Passeriformes, Muscicapidae) ми 
проводили за загальноприйнятою методикою (Бойко, Ивлиев, 1991). Протягом 2005–2006 рр. у межах 
трьох адміністративних областей було зібрано й обстежено 8 гнізд. Їх загальну характеристику 
наводимо нижче.  

Гніздо № 35М (5390), 26.06.2005 р., с. Космач Косівського району Івано-Франківської області; 
цьогорічне, після вильоту пташенят, частково зруйноване; в основі верхівкового розгалуження 
стовбура вільхи (Alnus sp.) на висоті 5 м від землі; розміри? (р.); будівельний матеріал (б. м.): стебла 
трав’янистих рослин (59 – визначена візуально частка від об’єму), глина (40) і листя трави (1); зелені 
насадження серед масивів індивідуальної забудови в населеному пункті (місцевість «Завоєла») 
(Горбань та ін., 2008).  

Гніздо № 55М (5410), 1.07.2005 р., окол. с. Дзвиняч Заліщицького району Тернопільської 
області; цьогорічне з кладкою (5 слабо насиджених яєць); в основі бокових гілок одного з 
розгалужень стовбура черешні (Cerasus avium (L.) Moench) на висоті 5 м від землі; р. (см): діаметр 
гнізда (D) – 15, висота гнізда (H) – 10, діаметр лотка (d) – 10 і глибина лотка (h) – 3; б. м.: стебла 
трав’янистих рослин (60), глина (20), корінці (17) і шматок мотузки (3); полезахисна (пришляхова) 
лісосмуга (переважають черешня, робінія звичайна і бузина чорна).  

Гніздо № 83М (5438), 2.07.2005 р., окол. с. Долішній Шепіт Вижницького району Чернівецької 
області; цьогорічне, порожнє (очевидно, після вильоту пташенят); на боковій (майже горизонтально 
нахиленій) гілці ялиці білої (Abies alba Mill.) на висоті 4,5 м від землі; р.: D–16, H–10, d–11 і h–8; б. 
м.: стебла трав’янистих рослин (60), глина (20), мох (15) і гілки (декілька) (5); берег р. Сірет 
(переважає бузина чорна).  

Гніздо № 90М (5445), 12.07.2005 р., окол. с. Долішній Шепіт; цьогорічне, порожнє (очевидно, 
після вильоту пташенят); в основі розгалуження пристовбурових гілок вільхи на висоті 7 м від землі; 
р.: D–13, H–9, d–8 і h–5; б. м.: стебла трав’янистих рослин (80), глина (15) і гілки (декілька) (5); берег 
річки (переважають вільха і ліщина звичайна).  

Гніздо № 326М (5830), 5.05.2006 р., окол. с. Дзвиняч; свіжозбудоване; в основі розгалуження 
гілок слабо нахиленого пагона бузини чорної (Sambucus nigra L.) на висоті 1,9 м від землі; р.: D–18, 
H–14, d–9 і h–7; б. м.: стебла трав’янистих рослин (80), гілки і листя (по 10); полезахисна 
(пришляхова) лісосмуга (переважають граб звичайний, черешня і бузина чорна).  

Гніздо № 480М (6131), 3.07.2006 р., с. Долішній Шепіт; після вильоту пташенят (17.06 виводок 
ще перебував у гнізді); на боковій (горизонтально нахиленій) гілці яблуні домашньої (Malus 
domestica Borkh.) на висоті 4 м від землі; р.: D–14, H–11, d–10 і h–5,5; б. м.: стебла трав’янистих 
рослин (70) і глина (30); зелені насадження серед масивів індивідуальної забудови в населеному 
пункті.  
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Гніздо № 619М (6286), 15.07.2006 р., окол. с. Макарівка Кельменецького району Чернівецької 

області; цьогорічне, після вильоту пташенят; в основі розгалуження пристовбурової гілки робінії 
звичайної (Robinia pseudoacacia L.) (підріст) на висоті 2,5 м від землі; р.: D–13,5, H–10, d–9 і h–7; б. 
м.: стебла трав’янистих рослин (55) і глина (45); берег Дністровського водосховища (переважає 
робінія звичайна).  

Гніздо № 687М (6366), 10.11.2006 р., окол. с. Дзвиняч; цьогорічне, після вильоту пташенят, 
частково зруйноване; в основі розгалуження стовбура бузини чорної на висоті 1,5 м від землі; р.?; б. 
м.: стебла трав’янистих рослин (80), гілки і глина (по 10); фруктовий сад (переважають яблуня 
домашня, робінія звичайна, глід і шипшина). 

Безхребетних тварин із зібраних гнізд виганяли за допомогою термоелекторів, крупних особин 
попередньо відбирали вручну. Весь матеріал фіксували в 70 % спирті.  

За результатами проведених досліджень, у гніздах чикотня виявлено 518 екз. нідіколів (таблиця) 
із 7 класів (належать до 19 розглядуваних нами таксономічних груп). Чисельно домінують 
Ногохвістки (Collembola), а якісно Комахи (Insecta), які представлені 8 рядами і виявлені в усіх 
досліджуваних пробах. Ногохвістки та Павукоподібні (Arachnida) так само характеризуються 
високою (однаковою) частотою зустрічності. 

Таким чином, гнізда відкритогніздових дендрофільних видів птахів, зокрема чикотня, дійсно є 
місцем локалізації багатьох безхребетних тварин, які належать до різних трофічних й екологічних 
груп. 

Автори висловлюють щиру подяку І.М. Горбаню та Л.В. Іванчук за допомогу у збиранні й 
опрацюванні матеріалу. 

 
 

УДК 59.08:591.465.11 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯИЦ 
ПТИЦ РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

И.С. Митяй 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

Среди морфологических составляющих птичьего яйца объем и площадь поверхности играют 
важную роль в пространственной организации условий для развития зародыша. Первый лимитирует 
количество веществ необходимых для нормального протекания эмбриогенеза, а второй связан с 
процессами теплообмена, газообмена и транспирации. Наряду с этим оба они тесно связаны с формой 
яйца. Для адекватного описания и сравнения яиц разных видов лучше всего использовать 
относительные показатели, т.е. индексы формы, площади и объема. Из индексов формы наиболее 
информативными являются индекс удлиненности (Iel=L/D) и обобщающий индексы (Isum=(L-ri)(L-
rc)/bL), где Iel ,Isum – индексы формы; D- диметр, L- длина, ri, rc – радиусы инфундибулярной и 
клоакальной дуг, b=L-(ri+rc). Что касается индексов объема и площади поверхности, то их лучше 
вычислять делением их значений на показатели объема и площади сфер с диаметром равным длине, 
или диаметру яйца (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема, иллюстрирующая сравнение яиц со сферой: 

а-с) симметрических;  d-f) моноасимметрических; g-i) биасимметрических. 

Такое сравнение позволяет косвенно характеризовать яйца по известным свойствам сферы. 
Среди них можно отметить: максимальную прочность оболочки при минимальной ее толщине, 
максимальный объем при минимальной поверхности, равномерность распределения механических 
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нагрузок, температуры и диффузионных процессов. Все эти свойства очень важны в процессе 
развития зародыша, а предлагаемое сравнение позволяет количественно их выразить и таким образом 
определить инкубационные качества яиц еще перед их насиживанием. В свою очередь это позволяет 
делать определенные прогнозы популяционного характера. 

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем два индекса: IrV=Vov/Vsph и IrS=Sov/Ssph, где IrV и .IrS – 
индексы относительного объема и относительной площади поверхности, а Vov, Sov,Vsph, Ssph - объемы 
и площади реальных яиц и сфер с диаметром равным длине яйца. Указанные индексы предлагаются 
нами впервые. Исходные данные по объему могут быть получены любым из приводимых в 
литературе методом. Все их условно, можно разделить на три группы. Первая из них посвящена его 
вычислению на основании линейных измерений (Preston, 1953; Романов, Романова, 1956; Мс Nichol, 
1973; Hoyt, 1976,1979;. Narushin, 2005). Вторая – базируется на измерении количества жидкости, 
вытесненной погруженным в нее яйцом (Hoyt, 1976; Болотников, Тарасов, 1977; Loftin, Bowman, 
1978; Комаров, 1993; Черничко, Чичкин, 1999). Третья группа сформировалась недавно, благодаря 
развитию цифровых технологий. Ее сущность сводится к компьютерному анализу цифровых 
фотографий яиц (Preston,1953,1969; Paganelli, 1974; Мянд, 1988; Monus, Barta, 2005; Bridge, Boughton, 
Aldredge и др., 2007; Митяй, 2003, 2008. 

Если в формулу IrV=Vov/Vsph в числителе поставить формулу Хойта (Hoyt, 1979): Vov= kLD2, а в 
знаменателе формулу для определения объема сферы с диаметром равным длине яйца: 
Vsph=4/3π(L/2)3= πL3/6 и осуществить необходимые сокращения, то мы получим: IrV= 6k/π*(D/L)2. Не 
трудно заметить, что в состав формулы входит индекс удлиненности. Если последний использовать, 
как отношение длины к диаметру, то формула будет иметь вид - IrV= 6k/π*Iel2  

Площадь поверхности наиболее удобно вычислять по фотографиям при помощи специально 
разработанных компьютерных программ (Митяй, 2008), используя интеграл: 
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Наряду с этим, вычисления можно осуществлять по известному объему. На этот счет в 
литературе существует несколько предложений: S=4,951*V0,667 (Paganelli, Olszowka, Ar, 1974); 
S=4,857*V0,667 (Hoyt, 1976). Процедуру получения исходных данных мы упростили еще больше. По 
имеющимся компьютерным данным по объему и площади поверхности более 16500 яиц птиц Северо-
Западной Палеарктики, мы вычислили kv, ks (табл. 1). Среднее значение kv оказалось немного больше 
(kv=0,511), чем k= 0,509, приводимое Хойтом (Hoyt, 1979). Это еще раз свидетельствует о 
необходимости использования средних внутривидовых значений этого коэффициента. 

При наличии значений упомянутых коэффициентов становится возможным использование 
формулы S = ks*V или S = ks*kv*L*D2, где S – площадь поверхности, V – объем, ks ,kv – 
поверхностный и объемный коэффициенты, L – длина, D – диаметр. Для вычислений площади 
поверхности яиц с ошибкой около трех процентов можно использовать ks=5,566 ±0.001 (n=1650). Для 
относительной площади поверхности формула будет иметь следующий вид: IrS=Sov/Ssph 
=(ks*kv*L*D2)/(4π(L/2)2) =(ks*kv*L)/π. 

Таблица 1 – Морфологические показатели яиц птиц разных экологических групп 

Вид Iel Isum V S Vov/Vsph Sov/Ssph V/S 
Гнездование в местах с повышенной влажностью 

Gavia arctica 1,588 1,076 0,811 4,358 0,389 0,551 0,705 
Podiceps cristatus 1,504 1,091 0,760 4,140 0,427 0,583 0,733 
Fulica atra 1,435 1,099 0,729 4,002 0,473 0,620 0,762 
Среднее 1,509 1,089 0,767 4,167 0,430 0,585 0,733 

Гнездование в норах 
Coracias garrulus 1,268 1,287 0,654 3,682 0,615 0,730 0,842 
Merops apiaster 1,227 1,497 0,639 3,615 0,670 0,770 0,866 
Alcedo atthis 1,193 1,473 0,618 3,530 0,698 0,790 0,882 
Riparia riparia 1,370 1,172 0,700 3,884 0,524 0,661 0,793 
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Вид Iel Isum V S Vov/Vsph Sov/Ssph V/S 
Среднее 1,265 1,357 0,653 3,678 0,627 0,738 0,846 

Облигатное гнездование в дуплах 
Dendrocopos major 1,335 1,219 0,689 3,828 0,556 0,686 0,809 
Picus canus 1,327 1,218 0,680 3,797 0,560 0,689 0,811 
Dendrocopos minor 1,267 1,311 0,656 3,689 0,618 0,733 0,843 
Jynx torquilla 1,307 1,255 0,676 3,772 0,582 0,706 0,823 
Среднее 1,309 1,251 0,675 3,772 0,579 0,703 0,822 

Факультативное гнездование в дуплах 
Parus major 1,306 1,208 0,663 3,728 0,572 0,698 0,820 
Ficedula albicollis 1,345 1,186 0,689 3,834 0,544 0,676 0,804 
Sturnus vulgaris 1,361 1,165 0,696 3,863 0,529 0,665 0,796 
Sitta europaea 1,349 1,187 0,691 3,844 0,541 0,674 0,802 
Среднее 1,340 1,186 0,685 3,817 0,547 0,678 0,805 

Гнездование в кустах 
Turdus merula 1,357 1,203 0,699 3,874 0,539 0,673 0,799 
Sylvia communis 1,307 1,204 0,667 3,740 0,574 0,699 0,820 
Acanthis cannabina 1,338 1,182 0,685 3,817 0,549 0,680 0,806 
Lanius collurio 1,323 1,219 0,680 3,796 0,565 0,693 0,816 
Среднее 1,331 1,202 0,683 3,807 0,557 0,686 0,810 

Гнездование в кронах деревьев 
Pica pica 1,394 1,124 0,707 3,912 0,504 0,644 0,782 
Falco vespertinus 1,250 1,332 0,645 3,645 0,635 0,744 0,852 
Falco tinnunculus 1,234 1,327 0,635 3,601 0,648 0,754 0,859 
Accipiter nisus 1,232 1,359 0,636 3,604 0,652 0,758 0,861 
Среднее 1,278 1,286 0,656 3,690 0,610 0,725 0,839 

Гнездование на земле 
Larus cachinnans 1,417 1,118 0,718 3,962 0,486 0,631 0,770 
Vanellus vanellus 1,393 1,081 0,679 3,820 0,483 0,628 0,768 
Larus ridibundus 1,415 1,114 0,716 3,954 0,485 0,630 0,770 
Charadrius dubius 1,326 1,128 0,657 3,717 0,541 0,675 0,802 
Среднее 1,388 1,110 0,693 3,863 0,499 0,641 0,778 

Вышеупомянутые морфологические показатели дают возможность осуществлять различные 
анализы, например, сравнивать яйца птиц разных экологических групп (табл. 1). Особое значение, на 
наш взгляд, имеет то, что предлагаемая методика позволяет использовать давно заброшенные 
дневниковые записи с промерами яиц и открывает широкие перспективы для оологических 
сравнений и обобщений. 

 
 

УДК 591.47 : 575.87  
К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЛЕТА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

А.А. Панютина, Л.П. Корзун 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Сравнительный морфо-функциональный анализ плечевого пояса тупай, шерстокрылов и 
рукокрылых вскрыл ряд ключевых перестроек арбореальных планирующих (шерстокрылов) и 
летающих (рукокрылых) млекопитающих по сравнению с моделью наземного квадрупедального 
предка (тупайи). Показано, что ключевые особенности строения плечевого пояса и конечностей 
шерстокрылов и рукокрылых связаны, в первую очередь, со спецификой локомоции этих животных, 
требующей латерального разведения конечностей. В связи с этим, у шерстокрылов и рукокрылых, в 
отличие от тупай, лопатки переместились на спинную сторону тела и заняли горизонтальное 
положение, что существенно изменило характер их подвижности. Соответственно изменилась и 
плоскость работы всей конечности, с парасагиттальной на фронтальную. Подробный анализ морфо-
функциональных особенностей этих животных приводится в отдельной публикации (Панютина, 
Корзун, 2009). 

Эти ключевые перестройки подсказывают возможный путь морфологической эволюции 
млекопитающих от наземного квадрупедального предка до форм, владеющих активным полетом. 
Несмотря на то, что современные специализации рукокрылых и шерстокрылов являются результатом 
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развития различных эволюционных линий, очень многие морфологические характеристики 
шерстокрылов оказываются промежуточными между наземными млекопитающими и рукокрылыми.  

Это обстоятельство позволяет допустить существование в истории рукокрылых этапа 
планирующего полета. На наш взгляд, именно шерстокрылы дают одну из правдоподобных 
подсказок к пониманию эколого-морфологических событий, открывших путь к появлению активного 
полета. 

В отличие от млекопитающих, вынужденных время от времени карабкаться по стволам в кроны, 
чтобы далее перемещаться, главным образом, по ветвям, для шерстокрылов подъем по стволам 
относительно большого диаметра является совершенно неотъемлемой специализированной частью 
локомоции, при которой подъемы чередуются с планированием с неизбежной потерей высоты (Lim, 
2007). Именно с этим обстоятельством связаны ключевые морфо-функциональные перестройки 
плечевого пояса, обеспечившие переориентацию передних конечностей из парасагиттальной 
плоскости во фронтальную. Распластавшись на вертикальной поверхности, шерстокрыл закрепляется 
на ней с помощью крупных когтей, венчающих длинные пальцы передних лап. При этом толчковые 
задние лапы остаются под телом и обеспечивают прыжки вдоль ствола, отталкивание перед 
планированием и участвуют в амортизации при посадке.  

Такая специализация постепенно практически исключила из арсенала двигательной активности 
этих животных наземную локомоцию и перемещение по горизонтальным ветвям с размещением 
центра тяжести выше опоры. Вероятно, именно способность к латеральному разведению 
конечностей, открыла им широкие перспективы для специализации к планированию. В результате 
шерстокрылы имеют самую большую среди млекопитающих относительную площадь летательной 
перепонки и могут, планируя, преодолевать расстояния более 130 м (Nowak, 1999). 

Вероятно, стволы деревьев исходно были для шерстокрылов не только составной частью 
маршрутов передвижения, но и труднодоступным для хищников местом, где животное проводило 
дневную, неактивную часть суточного цикла. В связи с этим вполне понятно первичное камуфляжное 
значение складок кожи, окантовывающих тело животного. Аналогичные приемы маскировки нередко 
возникали среди позвоночных, проводящих значительную часть времени, распластавшись на коре 
деревьев. У шерстокрылов маскировочным эффектом обладает не только рельеф складки, 
«скрадывающий» контуры тела, но и ее рисунок, имитирующий пятна солнечного света. Таким 
образом, животное воспринимается наблюдателем как естественный нарост на стволе. Последующий 
отбор, направленный на увеличение площади складки, превратил ее в эффективную несущую 
поверхность в аппарате планирования, хотя маскировочная функция перепонки и сегодня играет в 
жизни шерстокрылов существенную роль. 

Можно предположить, что у предков рукокрылых переход передних конечностей из 
парасагиттальной плоскости во фронтальную, сопровождающийся кардинальными морфо-
функциональными преобразованиями, мог быть связан с приспособлением локомоторного аппарата к 
условиям, в определенной мере аналогичным тем, в которых живут шерстокрылы. Имеется в виду, 
что для относительно мелких предков летучих мышей такую же поверхность для распластывания и 
лазания, как стволы для шерстокрылов, предоставляли даже скелетные ветви крон деревьев. Это 
могло привести к появлению способности располагать конечности во фронтальной плоскости, что 
является необходимым ключевым преобразованием, открывшим предкам рукокрылых перспективы 
для адаптаций, связанных с полетом. 

Находясь в окружении ветвей, предки летучих мышей могли использовать длинные пальцы с 
когтями для своего рода брахиации, предусматривающей высокую степень свободы передних 
конечностей, допускающей даже их сведение за спиной. Среди современных рукокрылых более 150 
видов (все представители подотряда Megachiroptera) имеют коготь и на втором пальце, включенном в 
летательную перепонку. Эти когти активно используются, например, фруктоядными крыланами при 
перемещении в кронах во время сбора плодов. 

Кажется вполне логичным предположить, что исходно возникшие складки, могли и у предков 
летучих мышей иметь такое же маскировочное значение, как и у шерстокрылов. Перепонки, 
образовавшиеся между передними пальцами, находясь на конце длинных конечностей, могли стать 
очень эффективными рулями, управляющими телом при прыжках. При наличии латерально 
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разведенных, длинных, наделенных высокой свободой подвижности передних конечностей, 
заключенных впоследствии в сплошную кожную складку, оставался всего лишь один шаг до 
становления активного полета. При этом основная роль в локомоции постепенно переходила к 
передним конечностям, одновременно делая их все менее и менее пригодными для локомоции по 
твердым субстратам. Очень выразительно иллюстрирует одну из последних стадий становления 
современного облика рукокрылых недавно описанная летучая мышь из раннего эоцена 
Onychonycteris (Simmons et al., 2008). По всем морфологическим особенностям эта примитивная 
летучая мышь уже использовала активный полет, при котором взмахи крыльев чередовались с 
планированием. Вероятно, эти животные еще были способны использовать все конечности при 
передвижении в кронах. Замечательно то обстоятельство, что у Onychonycteris все пальцы передних 
конечностей снабжены хорошо развитыми когтями, особенно крупными на I – III пальцах. 
Цитируемые авторы приходят к выводу, что когти на III – V пальцах у летучих мышей исчезли уже 
после перехода к активному полету. Точно так же, по их мнению, значительно позже появилась 
эхолокация и уменьшилась вместе с укорочением задних конечностей и хвоста площадь 
уропатагиума, который играл важную роль при планирующем полете, преимущественно 
использовавшимся примитивными летучими мышами.  

Участие задних конечностей у современных летучих мышей практически свелось лишь к 
выполнению роли каркаса для задней части перепонки и средства для подвешивания животного вниз 
головой. Однако первый палец передних конечностей у всех современных рукокрылых сохраняет 
следы адаптации к перемещению по ветвям и используется многими видами именно для этой цели. 

Естественно, предложенный нами вариант сценария формирования полета еще очень далек от 
удовлетворительной полноты, но, на наш взгляд, он непротиворечиво и правдоподобно 
интерпретирует известные на сегодняшний день специфические морфо-функциональные 
особенности летательного аппарата шерстокрылов и рукокрылых в связи с историей становления их 
локомоции. 
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Е.Г. Потапова 
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Данная работа посвящена изучению факторов морфологической дифференциации на начальных 
этапах филогенетического развития. Под этим углом зрения была проанализирована внутривидовая 
изменчивость некоторых параметров двух сложных морфо-функциональных узлов черепа 
(челюстного аппарата и слуховой капсулы) у серого хомячка Cricetulus migratorius. В отличие от 
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большинства грызунов у этого вида внутривидовая изменчивость черепа имеет большой размах и 
проявляется в таких параметрах челюстного аппарата и слухового анализатора, которые могут быть 
осмыслены с точки зрения функциональной и адаптивной значимости (Лебедев, Потапова, 2008; 
Потапова, 2009). К таким параметрам можно отнести строение зиго-массетерной структуры, а также 
размеры слуховой капсулы. 

Задача исследования – сравнить изменчивость этих параметров у серых хомячков, обитающих в 
горных и в равнинных условиях и оценить роль адаптивного и исторического факторов в 
становлении внутривидового разнообразия выбранных систем черепа у данного вида. 

Были рассмотрены выборки из трех горных систем – Кавказа, Копетдага и Памиро-Алая. Для 
сравнения выбраны несколько географических точек из равнинных районов Поволжья, Приаралья, 
западного Казахстана и Монголии. Исследование проводили на качественном и количественном 
уровне с использованием методов многомерной статистики. 

Строение зиго-массетерной структуры у Cricetulus migratorius представлено полным 
континуумом между двумя крайними вариантами (типично миоморфным и псевдосциуроморфным). 
Первый вариант характеризуется развитием киля массетерной площадки, второй - его редукцией. 

Проведенный анализ выявил довольно четко выраженную краниометрическую 
структурированность серого хомячка Cr. migratorius, которая, с одной стороны, довольно хорошо 
согласуется с современными представлениями о внутривидовой таксономической структуре этого 
вида, полученными на основании краниометрических и молекулярно-генетических исследований 
(Лебедев, 2000; Лебедев и др., 2003), а, с другой, отражает различия между формами, населяющими 
разные типы территорий (горные и равнинные). 

Показано, что достоверно отличаются друг от друга как выборки из разных горных систем, так и 
выборки из одной горной системы (хотя последние различаются в меньшей степени). Интересно, что 
выборки из Копетдага и Приаралья, несмотря на то, что они приурочены к разным местообитаниях 
(горным и пустынным), весьма сходны (что, вероятно, обусловлено общностью их происхождения), 
тогда как выборки из юго-западного Памира и Алайской долины различаются наиболее существенно. 
Отмечены различия между западной и восточной формами серого хомячка, населяющими равнинные 
территории.  

Выявленная структура сходственных отношений в значительной степени обусловлена 
историческим компонентом внутривидовой дифференциации.  

Однако в этой структуре можно усмотреть и возможное влияние экологической составляющей. 
Она проявляется в наличие сходства между выборками из горных территорий независимо от того, к 
какой форме они относятся, и в их отличии от «равнинных» выборок. Эти отличия проявляются в 
пропорциях и размерах мозговой коробки, слуховых барабанов и массетерной площадки. Хомячки, 
населяющие горные территории, в целом более крупные. По сравнению с равнинными формами у 
них более плоская мозговая коробка, часто более длинные зубные ряды (за рядом исключений), более 
вздутые округлой формы слуховые барабаны, более узкая массетерная площадка с умеренно или 
слабо развитым килем. Исключение составляют хомячки с южного Памира, у которых киль очень 
крупный. По этому признаку они больше похожи на хомячков из равнинных популяций Европы и 
Восточного Казахстана. В выборке из Алайской долины ситуация обратная. Зверьки отсюда самые 
крупные, но киль у них развит довольно слабо. Более того, на ранних стадиях постнатального 
онтогенеза многие имеют типично псевдосциуроморфное строение массетерной площадки. У 
хомячков из других регионов, при сходных размерах черепа киль всегда развит намного сильнее.  

Вопрос заключается в том, можно ли считать развитие перечисленных выше особенностей у 
горных форм серого хомячка адаптациями или они определяются случайными причинами. 

В увеличении слуховой капсулы можно усмотреть влияние адаптивного компонента. Как 
правило, увеличение барабанной полости связано с приспособлением к наилучшему восприятию 
низких частот и наиболее ярко проявляется в пустынях. Можно предположить, что и в горах условия 
звукопередачи могут быть таковы, что наиболее благоприятным для восприятия является 
низкочастотный спектр.  

Что касается сциуроморфных тенденции в развитии масетерной площадки, то ее адаптивность 
вызывает сомнения. Несмотря на крупные размеры черепа, у горных форм киль, как правило, развит 
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относительно слабо, но при этом, настоящая псевдосциуроморфия у них, не развивается. А только 
она могла бы иметь функционально значимые последствия, поскольку ее развитие сопровождается 
увеличением размеров и выходом на рострум бокового массетера. У горных форм, по сути дела, 
перераспределение мышечной массы в пользу протракторов менее выражено, чем у равнинных форм 
с хорошо развитым килем, что соответствует более примитивному состоянию признака. Можно 
считать, что челюстной аппарат у горных форм имеет генерализованное (и функционально менее 
эффективное) строение, и потому малые размеры киля в данном случае не являются проявлением 
адаптивной специализации. 

Итак, в структуре разнообразия признаков челюстного аппарата и слуховой капсулы на 
начальных стадиях дифференциации прослеживается влияние и адаптивного и исторического 
факторов. Так усиление киля в равнинных выборках – можно рассматривать как проявление 
адаптивной составляющей, а его способ, который проявляется в форме переднего края (разной, 
например, у европейской и азиатской форм) – это проявление исторической компоненты. В 
преобразовании слуховой капсулы усиление ее вздутия обусловлено адаптивным компонентом, а 
различия в направлении вздутия (поперечное или вертикальное) – историческим. 

Структура разнообразия челюстного аппарата и слуховой капсулы у серого хомячка, прежде 
всего, складывалась как отражение внутривидовой генетической дифференциации. Но в 
определенных условиях нейтральная изменчивость становилась адаптивно значимой. Таким образом, 
можно заключить, что хотя в преобразовании анализируемых адаптивных комплексов черепа у этого 
вида прослеживается определенное влияние адаптивного компонента, определяющим в этом 
процессе был исторический фактор.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 09-04-01303-а и Программы «Биоразнообразие». 
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НА ПРИМЕРЕ СТРОЕНИЯ МОЗГОВОЙ КАПСУЛЫ У ВЕРХНЕЭОЦЕНОВОГО 
ПЛОТОЯДНОГО МЛЕКОПИТАЮЩЕГО ИЗ ФОСФОРИТОВ КЕРСИ, ФРАНЦИЯ 

Е.Г. Потапова, А.В. Лавров* 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 

*Палеонтологический институт РАН 

Исследован затылочный фрагмент черепа ископаемого хищника с хорошо сохранившейся 
слуховой областью. Место находки, Франция, фосфориты Керси, предположительно из слоев 
верхнего эоцена. Первоначально он был определен как череп креодонта рода Pterodon (Creodonta). 
Однако правильность оценки таксономической принадлежности данного образца вызывает серьезные 
сомнения.  

Креодонты – плотоядные млекопитающие, которые развивались независимо и параллельно 
настоящим хищным. Основные морфологические различия этих групп проявляются в строении 
челюсти и в организации зубной системы. При этом по форме и строению черепа в целом и его 
отдельных узлов представители обеих групп могли обладать определенным морфологическим 
сходством. Креодонты имели длинный и низкий череп с небольшой мозговой коробкой и малые 
размеры головного мозга. Сходные черты могли быть присущи и архаичным формам настоящих 
хищных Carnivora.  
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Поэтому даже отрядную принадлежность данного образца не удается определить с 
уверенностью, поскольку (при отсутствии зубов), идентификация должна осуществляться лишь по 
строению мозговой капсулы, а специальных исследований, которые бы показали диагностические 
различия в строении этого отдела между креодонтами и настоящими хищными, не проводилось. 

По пропорциям, форме и соотношению элементов затылочного отдела данный образец заметно 
отличается от таковых большинства известных креодонтов (гиенодона, птеродона, аптеродона и др.). 
У анализируемой формы слуховая капсула относительно крупнее, межглазничный перехват шире и 
короче, а мозговая капсула в целом массивней, чем у названных креодонтов.  

Однако ряд морфологических особенностей не позволяет полностью исключить того, что это 
фрагмент черепа креодонта. В пользу такого предположения могут свидетельствовать архаичные 
черты в строении мозга и структуре ветвления сонной артерии.  

По сравнению с современными хищными собственно мозговая коробка у данного образца низкая 
и узкая. Мозг небольшого размера, с хорошо развитым мозжечком, который занимает около 
половины мозговой коробки, о чем свидетельствует очень крупный мозжечковый намет, который 
заметно смещен вперед (до уровня переднего края слуховых барабанов), занимает вертикальное 
положение и отделяет очень крупного размера задний отдел мозга.  

Судя по следам на промонториуме и других костных элементах слухового отдела, можно 
предположить, что сонная артерия разделялась на два ствола – медиальный и латеральный, и 
латеральный был представлен стапедиальной и промонториальной ветвями. Предполагается, что 
такое архаичное ветвление артерии встречалось и у креодонтов, и у миакоидных хищных Miаcoidea, к 
которым, по мнению разных авторов, могли принадлежать предки различных ветвей настоящих 
хищных.  

Следует подчеркнуть, что названные особенности относятся к плезиоморфным характеристикам, 
которые отражают, главным образом, уровень морфологической специализации форм, и, строго 
говоря, не позволяют надежно судить о филогенетических и таксономических отношениях.  

При генерализованном строении мозговой коробки рассматриваемый вид обладал явными 
чертами морфологической специализации, прежде всего, в строении шейного отдела и слуховой 
капсулы. К ним можно отнести особенности, связанные с усилением шейной мускулатуры и 
укреплением шеи, такие как развитие бугров на дне мозговой коробки, образованных сросшимся 
basisphenoidale и basioccipitale, к которым крепятся шейные мышцы; увеличение и смещение вперед 
мастоидного бугра, аналогичное тому, что наблюдается у полусаблезубых и саблезубых кошек; 
наклон вперед затылочной площадки, а также увеличение размеров и каудальное положение 
сочленовных мыщелков.  

Слуховая область черепа у креодонтов исследована достаточно слабо по сравнению с 
ископаемыми Carnivora. Из-за отсутствия материалов четкой картины ее разнообразия в этой группе 
пока не выявлено, а диагностика таксонов на ее основе не разработана. В образовании барабанного 
пузыря у креодонтов, как и у настоящих хищных, участвуют три элемента барабанной кости: 
эктотимпанальный, и два энтотимпанальных (ростральный и каудальный). Предполагалагается 
(Mellett, 1977, Lange-Badre, 1979), что функциональная организация барабанного пузыря креодонтов 
конвергентно напоминала таковую эулюроидных хищных (Hunt, 1987). Слуховой барабан креодонтов 
был двухкамерным. Более крупный нижний синус имел полностью окостеневшие стенки, 
образованные ростральным энтотимпанальным элементом. Стенки верхнего синуса оставались 
частично перепончатыми. Как и у кошачьих, синусы были разделены перегородкой и сообщались 
между собой только через небольшое отверстие. Но перегородка у креодонтов, в отличие от таковой 
кошачьих была не двойной, а одинарной. 

Слуховая капсула креодонтов, также как и архаичных Canivora в целом имела генерализованное 
строение, тогда как у анализируемой формы она обладает чертами довольно высокой специализации. 
Она относительно крупная. Ее стенки полностью окостеневают. Эктотимпанальная кость хорошо 
развита. Она образует переднюю стенку барабанного пузыря и участвует в формировании трубки 
наружного слухового прохода. При этом энтотимпанальная часть барабанного пузыря, наоборот, 
развита слабо и не образует впячивания в основание парокципитального отростка. Барабанная 
полость однокамерная, без перегородки. В строении слуховой капсулы исследуемой формы 
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объединены специфические черты как арктоидных, так и эулюроидных хищных. Например, как у 
собачьих, отверстие for. Glaseri, через которое выходит барабанная струна, открывается в так 
называемой барабанной ямке в основании pr. retrarticularis. С другой стороны, подошва улитки имеет 
выступ, который по форме и положению вполне соответствует вентральному отростку, 
считающемуся отличительной особенностью эулюроидных хищных. 

Итак, на примере исследуемого хищника можно видеть, что уровень морфологической 
специализации разных отделов черепа может быть различным. При генерализованном строении 
мозговой коробки и относительно слабом развития мозга, уровень специализации морфо-
функиональных узлов может быть довольно высоким. У описанных в литературе креодонтов с 
генерализованной мозговой коробкой, слуховая капсула в целом также может считаться 
генерализованной. Она полностью не окостеневает, имеет малые размеры, барабанная полость 
небольшая, трубка слухового прохода не выражена. Такое же соответствие по уровню специализации 
разных отделов черепа, в целом характерно и для настоящих хищных. У наиболее архаичных форм 
слуховая капсула, как правило, морфологически более примитивна, чем у более продвинутых форм, 
хотя возможны и исключения (Polly et al., 2006). 

У рассматриваемого вида на фоне относительно генерализованного строения мозговой капсулы и 
мозга, уровень морфологической специализации слуховой капсулы довольно высокий и вполне 
соответствует таковому современных хищных. При этом характер ее дифференциации существенно 
отличается от того, что известно и для креодонтов, и для ископаемых и современных Canivora, и 
представляет собой необычное сочетание черт, которые считаются специфичными для разных групп 
настоящих хищных.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 09-04-01303-а и Программы «Биоразнообразие». 

Литература: 
1. Hunt R.M.,Jr, 1987. Evolution of the aeluroid Canivora: significance of auditory structure in the nimravid cat Dinictis 

//Novitates of Amer. Mus. of Nat. Hist. №2886. P. 1-74. 
2. Lange-Badré B. 1979. Les Créodontes (Mammalia) d’Europe occidentale de l’Eocéne supérieur a l’Oligocène supérieur // 

Mém. du Mus. Nat. d’Hist. Natur., Série C, Sciences de la Terre. T. 42. 249 p.  
3. Mellett J. S. 1977. Paleobiology of North American Hyaenodon (Mammalia, Creodonta) // Contributions to Vertebrate 

Evolution. V.1. 134 p. 
4. Polly P. D, Wesley-Hunt G. D., Heinrich R. E., Davis G. and Houde P., 2006. Earliest known carnivoran auditory bulla and 

support for a recent origin of crowngroup Carnivora (Eutheria, Mammalia) // Palaeontology. V. 49. Pt 5. P. 1019–1027 
 
 

УДК 595.762(477.63) 
СТРУКТУРА ГАЛОФІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

ЗАКАЗНИКА «БУЛАХІВСЬКИЙ ЛИМАН» (СТЕПОВЕ ПРИДНІПРОВ’Я) 
В.В. Редько, В.В. Бригадиренко 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Унікальним природним комплексом на півночі степової зони, у межах Присамар’я дніпровського 
є державний орнітологічний заказник «Булахівський лиман». Питання формування комплексів 
карабідофауни в умовах різного ступеня засолення ґрунтів у підзоні різнотравно-кострицево-
ковилових степів залишаються недостатньо вивченими. Необхідно виявити достовірних біологічних 
індикаторів різних ступенів засолення ґрунту у зв’язку зі значним поширенням зрошувального 
землеробства на території південної України.  

Фауна Carabidae досліджується останні десять років протягом усього вегетаційного періоду за 
стандартними методиками (Крыжановский, 1983; Гиляров, 1965; Грюнталь, 1981). Визначення 
життєвих форм турунів проводили за І. Х. Шаровою (1981). На Дніпропетровщині можливо 
існування понад чотириста видів турунів. Галофільні комплекси займають важливе місце у 
карабідофауні регіону.  

Заказник «Булахівський лиман» знаходиться на північному заході від с. Булахівка 
Павлоградського району Дніпропетровської області. Площа заказника сягає 100 га, 50 га з яких 
займає водне дзеркало. Коротку геоботанічну характеристику заказника наведено у наших 
попередніх роботах (Бригадиренко, 2000). Кількість видів корелює зі ступенем засолення ґрунту, 
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саме тому детальне дослідження карабідофауни рослинних угруповань, де умови існування 
наближені до екстремальних, важливе для виявлення потенційно індикаторних видів.  

Рослинна зона солесосу європейського (Salicornia europea L.) відзначається значним ступенем 
засолення та зволоження ґрунту. У цій зоні зі 120 видів, виявлених у заказнику зустрічається лише 
близько 20 видів турунів.  

Домінують великі за розмірами види роду Cicindela.  
Види що зустрічаються у масі (понад 10,0 екз./м2) представлені Tachys scutellaris (Stephens, 1829), 

T. bistriatus (Diftschmid, 1812), Pogonus luridipennis (Germar, 1822) та P. iridipennis Nicolai, 1822. 
Більше 5,0 екз./м2 – T. micros (Fischer von Waldheim, 1828), Bimbidion rivulare euxinum Apfelbeck, 
1904, P. orientalis Dejean, 1828, P. cumanus Lutshnik, 1916, Pogonistes convexicollis Chaudoir, 1871, P. 
rufoaeneus (Dejean, 1828). Види що зустрічаються розріджено (0,5–1,0 екз./м2): Pogonus transfuga 
Chaudoir, 1870, P. punctulatus Dejean, 1828, Pterostichus vernslis (Panzer, 1796), Stenolophus proximus 
Dejean,1829, Anthacus consputus (Diftschmid, 1812), Bradicellus sp., Harpalus rufipes (De Geer, 1774), 
Daptus vittatus (Fischer von Waldheim, 1824), Badister unipustulatus Bonelli, 1813. 

Кількість видів зменшується при зростанні концентрації солей у ґрунтовому розчині, зі ступенем 
зволоження ґрунту пов’язана структура крабідофауни. Відсоткове спввідношеня міксофітофагів і 
зоофагів – цінна діагностична величина, яка характеризує ступінь засолення ґрунтів. У консорції 
солеросу європейського у зв’язку зі збільшенням ступеня засоленості ґрунту кількість життєвих форм 
турунів значно менша порівняно з очеретяною зоною та заливними луками. В умовах існування, 
наближених до екстремальних, відбувається спрощення структури угруповань. Слід відзначити 
гостру необхідність захисту території заказника «Булахівський лиман» від посиленого 
антропогенного тиску, який насамперед полягає у нерегульованому випасанні великої рогатої худоби 
та рекреаційному навантаженні (у тому числі виловлюванні риби та полюванні).  

 
 

УДК 581.524:582.31 
ВИКОРИСТАННЯ МОХОПОДІБНИХ ПТАХАМИ ЯК БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ГНІЗД 

А.Г. Савицька 
Державний природознавчий музей НАНУ 

Мохоподібні мають важливе екологічне значення як консорти різного рівня різноманітних типів 
консорцій, і можуть вступати з різними організмами у трофічні, топічні чи фабричні зв’язки. 
Фабричні зв’язки — такий тип взаємодії при якому частини одного організму використовуються для 
побудови житла іншого. Використання мохів як будівельного матеріалу для гнізд птахів є прикладом 
таких консортивних зв’язків (Царик Й.В., Царик І.Й. 2008). У іноземній літературі є окремі 
публікації, присвячені вивченню цього питання (Аболинь 1991, D. A. Breil and S. M. Moyle 1976, S. 
Calvelo, A. Trejo, V. Ojeda 2006), В Україні воно майже не вивчалось, можемо навести лише 
орнітологічну роботу О. Закали та О. Кузяріна (Закала О., Кузярін О. 2005). 

Для глибшого розуміння структури екосистем необхідне детальне вивчення взаємозв’язків між 
організмами. У 2009 році ми започаткували дослідження консортивних зв’язків птахів та 
мохоподібних. Були зібрані гнізда птахів: дрозда чорного (Тurdus теrulа L.), дрозда співочого (T. 
philomelos Brehm), чикотня (Т. ріlaris L.), а також тинівки лісової (Prunella modularis L.). 
Аналізувалися походження та якісний склад гніздового матеріалу, таксономічна належність 
мохоподібних. Загалом проаналізовано гніздовий матеріал 35 гнізд зібраних у середньогір’ї Ґорґан в 
лісах Осмолодського лісництва. Гнізда зібрані у густому підрості від 7 років та на деревах 2-го ярусу 
висотою до 10 м (переважно смереках, ялицях та вільхах).  

Представники цих видів орнітофауни використовують мохи для ущільнення стінок, імовірно для 
терморегуляції, маскування гнізда та вистилки лотка (крім співочого дрозда, який вистилає лоток 
порохном). У гніздовому матеріалі було виявлено 43 види мохоподібних включаючи 2 види 
печіночників та 1 вид сфагнових мохів. Більшість видів (32) — плеврокарпні мохи. Наявність 
печіночників Plagiochila asplenioides (L.) emend. Taylor) Dumort. та Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 
має випадковий характер, їхня кількість є мізерною і трапляння разовим. Відмічено багато лісових 
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видів, найчастіше трапляється Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. (у 60 %), який є масовим на 
узліссях у районі збору гнізд.  

Найбільша кількість видів представлена у гніздах співочого дрозда – 31 вид, проте 8 з них, серед 
яких є і 2 печіночники, представлені лише частиною рослини і були знайдені лише по одному разу. 
Імовірно вони були зібрані випадково з іншими рослинними компонентами. Найчастіше у гніздах цих 
птахів трапляються широко розповсюдженні види у регіоні досліджень: Rhytidiadelphus squarrosus, 
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop, Hylocomium splendens 
(Hedw.) Schimp., Plagiomnium affine (Bland. Ex Funck) T. J. Kop. У гніздах чорного дрозда виявлено 21 
вид мохоподібних. Найчастіше у зовнішніх стінках та у вистилці лотка гнізд чорних дроздів 
трапляються Rhytidiadelphus squarrosus, Cirriphyllum piliferum, Eurhynchium angustirete, Sanionia 
uncinata (Hedw.) Loeske, Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – види із потужними 
нещільними пагонами. Тинівка лісова у гніздобудуванні використовує приблизно такий самий набір 
видів як і співочий та чорний дрозди. Гнізда цих птахів менші за розмірами, але вміст моху у них 
вищий – 40-45 %, і спостерігається і в стінці, і у вистилці лотка. У гніздах чикотня мохи майже 
відсутні. Його гнізда побудовані з тонких гілок, великої кількості глини та частин рослин. У вистилці 
лотка є дуже незначна кількість частин стебел мохів Rhytidiadelphus squarrosus, Hypnum cupressiforme 
Hedw. 

У зібраних нами гніздах мохи використовують як будівельний матеріал у всіх випадках. Проте 
їхній відсоток у гніздах усіх видів птахів різний: від 5-10 до 70-75 %. Навіть представники одного 
виду можуть використовувати різну кількість мохів. У гніздах з невисоким відсотком мохів, які 
збирались недалеко від населених пунктів траплялись матеріали антропогенного походження, 
тваринний волос, різноманітні рослинні компоненти, що може свідчити про факультативність 
мохоподібних як учасників консорцій цих видів птахів.  

У виборі мохоподібних птахами для побудови гнізд строгої видоспецифічної приуроченості 
мохів не виявлено. Імовірно, мохи відбирають за характеристиками якості стебла рослини. 
Найчастіше для ущільнення та маскування гнізда використовуються рослини з нещільних дернин, з 
потужними жорсткими стеблами. Для глибшого вивчення необхідний аналіз гнізд більшої кількості 
видів птахів. Наші дослідження є попередніми і демонструють лише загальні тенденції використання 
мохів як будівельного гніздового матеріалу.  
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ОНТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ КЛІТИННОГО СКЛАДУ ГЕМОЛІМФИ 

LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY 
Г.Г. Савчук 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича  

Низкою робіт вітчизняних та зарубіжних вчених доведена різноманітність та висока значущість 
функцій, які виконують формені елементи гемолімфи в організмі комахи. Очевидно, що серед 
гемоцитів є як клітини з широким функціональним спектром, так і більш вузько спеціалізовані. З 
іншого боку, функціональна спеціалізація клітин позначається на їх морфології, в результаті чого їх 
можна візуально розрізнити, та кількісних співвідношеннях різних груп гемоцитів. 
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З метою виявлення вікових особливостей клітинного складу гемолімфи нами було проведено 
аналіз гемоцитарних формул інтактних особин Leptinotarsa decemlineata Say різних вікових категорій 
(личинок та статевозрілих). 

Гемолімфу як в дорослих особин, так і у личинок брали шляхом проколювання стерильною 
голкою в кінець черевця. Гемолімфу наносили на чисте предметне скельце і виготовляли мазок. Після 
фіксації препарати зафарбовували азур-еозином за Романовським-Гімза та Май-Грюнвальдом. 
Продивлялися мазки за допомогою імерсійної системи мікроскопа з об’єктивом ×40 та окуляром ×7. 
Розраховували гемоцитарну формулу. Отримані дані опрацьовували статистично (Лакин Г.Ф., 1990; 
Філімонова Н.Б., 2005). 

Дослідження мазків гемолімфи комах показало наявність різних типів клітинних елементів. Для 
ідентифікації гемоцитів ми використовували описи клітин гемолімфи комах, наведені рядом 
дослідників (Миселюнене И., 1975; Кочетова Н.И., 1978; Запольских О.В., Запольских Е.В., 1989; 
Тулин Д.В., Чага О.Ю., 2003). На мазках гемолімфи личинок і дорослих особин Leptinotarsa 
decemlineata Say нами виявлено наступні типи клітин, які відрізняються за забарвленням та 
розмірами: прогемоцити з базофільним ядром (ПБ), прогемоцити з еозинофільним ядром (ПЕ), 
плазматоцити (Пл), фагоцити веретеноподібні (ФВ), сферулоцити (Сф), гранулоцити (Гр). 

Гемоцитарні формули інтактних личинок та статевозрілих особин Leptinotarsa decemlineata Say 
різних вікових категорій представлені в таблицях 1 і 2. З отриманих результатів бачимо, що у 
личинок досліджуваних стадій розвитку в гемоцитарній формулі найбільший відсоток складають 
прогемоцити з еозинофільним ядром (табл. 1). Прогемоцити з базофільним ядром та фагоцити 
веретеноподібні теж мають досить високий відносний вміст. Найменшими фракціями є 
плазматоцити, сферулоцити та гранулоцити. Порівнюючи гемоцитарні формули інтактних личинок 
різних стадій розвитку, можна відмітити, що між відносним вмістом виявлених гемоцитів у личинок 
II і III стадії розвитку вірогідні зміни не виявлені, а між досліджуваними показниками личинок II і IV, 
III і IV стадій розвитку такі є. Так, відносний вміст прогемоцитів з базофільним ядром у личинок IV 
стадії розвитку є вірогідно вищим (в 1,85 разів) порівняно з аналогічним показником личинок II стадії 
розвитку, а відносний вміст фагоцитів веретеноподібних у личинок IV стадії розвитку є вірогідно 
нижчим (на 14,52 %) за такий показник личинок III стадії розвитку. Отже, з розвитком личинок в 
їхній гемоцитарній формулі відбувається зростання кількості прогемоцитів з базофільним ядром на 
фоні зниження вмісту фагоцитів веретеноподібних. 

Таблиця 1 – Гемоцитарні формули інтактних личинок Leptinotarsa decemlineata Say (М ± m) 

Стадія 
розвитку 

Кількість 
особин ПЕ, % ПБ, % Пл, % Сф, % Гр, % ФВ, % 

II 10 36,55±3,61 17,20±2,22 4,66±1,90 7,69±1,50 7,39±1,75 26,50±3,67 
III 14 34,13±3,84 21,48±3,05 4,00±0,84 7,42±0,81 3,65±0,59 29,31±3,29 
IV 10 32,99±3,66 31,81±3,46* 4,94±0,57 5,27±0,73 5,20±0,60 19,78±2,91** 

Примітка: * – вірогідна різниця (р≤0,05) порівняно з аналогічним показником личинок II стадії розвитку; ** – вірогідна 
різниця (р≤0,05) порівняно з аналогічним показником личинок III стадії розвитку 

Також ми вивчали гемоцитарну формулу дорослих особин Leptinotarsa decemlineata Say (табл. 2). 
Оскільки дорослі особини значно відрізняються за масою тіла, ми їх розділили на три групи.  

Таблиця 2 – Гемоцитарні формули інтактних дорослих особин Leptinotarsa decemlineata Say (М ± m) 

Маса тіла, 
мг 

Кількість 
особин ПЕ, % ПБ, % Пл, % Сф, % Гр, % ФВ, % 

150-200 10 36,01±3,31 26,32±3,85 13,20±2,25 10,05±1,35 - 14,50±1,80 
201-250 18 43,86±3,23 29,61±2,83 4,51±1,04* 7,57±1,25 2,72±0,53 11,74±1,21 
251-300 10 38,32±4,10 32,05±2,80 9,04±0,85 8,30± 1,65 1,81±0,42 10,72±1,06 

Примітка: * – вірогідна різниця (р≤0,05) порівняно з аналогічним показником імаго масою 150-200 мг 

У особин з кожної виділеної нами групи переважаючим типом клітин у гемоцитарній формулі є 
прогемоцити з еозинофільним ядром, на другому місці - прогемоцити з базофільним ядром. 
Плазматоцити, сферулоцити та фагоцити веретеноподібні присутні приблизно в однакових 
кількостях (табл. 2). Мінорною фракцією є гранулоцити, які зустрічалися в гемолімфі не всіх особин 
дорослих колорадських жуків першої групи (масою 150-200мг). Зрівнюючи гемоцитарні формули 
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імаго Leptinotarsa decemlineata Say різних вагових категорій, виявлена різниця з вірогідністю р≤0,05 
лише між відносним вмістом плазматоцитів. Даний показник є нижчим у тварин масою 201-250 мг 
відносно аналогічного показника жуків масою 120-200 мг. 

Оскільки суттєвих змін у гемоцитарних формулах дорослих особин колорадських жуків різних 
вагових категорій не встановлено, ми отримані дані відносного вмісту різних типів гемоцитів 
об’єднали в одну групу. Середні значення відносного вмісту гемоцитів у дорослих комах такі: 
прогемоцитів з еозинофільним ядром 39,41 ± 2,90; прогемоцитів з базофільним ядром 29,32 ± 2,44; 
плазматоцитів 8,93 ± 1,01; сферулоцитів 8,65 ± 1,08; гранулоцитів 2,26 ± 0,40; фагоцитів 
веретеноподібних 12,33 ± 1,12. 

Порівняємо гемоцитарні формули інтактних личинок досліджуваних стадій розвитку і дорослих 
комах (об’єднані результати). Стосовно відносного вмісту прогемоцитів з еозинофільним ядром та 
сферулоцитів вірогідні зміни не виявлені між гемолімфою дорослих комах та личинок всіх трьох 
стадій розвитку. Відносний вміст прогемоцитів з базофільним ядром у личинок II стадії розвитку є 
вірогідно нижчим на 41,34 %, а вміст гранулоцитів і фагоцитів веретеноподібних, навпаки, є вищим в 
3,27 та 1,88 рази відповідно порівняно з аналогічними показниками дорослих особин. В гемоцитарній 
формулі личинок III стадії розвитку спостерігаються вірогідні зміни стосовно вмісту плазматоцитів 
та фагоцитів веретеноподібних. Вміст плазматоцитів є нижчим, а фагоцитів веретеноподібних – 
вищим порівняно з відповідними показниками імаго Leptinotarsa decemlineata Say. В гемолімфі 
личинок IV стадії розвитку відмічено зміни лише відносно плазматоцитів, вміст яких є нижчим 
порівняно з гемолімфою дорослих комах. 

Отже, з розвитком личинок в гемоцитарній формулі відбувається зростання кількості 
прогемоцитів з базофільним ядром на фоні зниження вмісту фагоцитів веретеноподібних. В 
гемолімфі дорослих особин порівняно з личинками зростає відносний вміст плазматоцитів зі значним 
зниженням вмісту гранулоцитів та фагоцитів веретеноподібних. 

 
 

УДК 598.265.1 : 591.53 (477.85) 
ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ОБЫКНОВЕННОЙ ГОРЛИЦЫ 

В ПРУТ-ДНЕСТРОВСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ УКРАИНЫ И БУКОВИНСКИХ КАРПАТАХ 
И.В. Скильский, Н.А. Смирнов, А.Н. Клитин, Л.И. Мелещук* 

Черновицкий краеведческий музей, 
*Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича 

Сведения относительно питания обыкновенной горлицы (Streptopelia turtur (L.); Columbiformes, 
Columbidae) собраны на протяжении середины – второй половины ХХ ст. путем постепенного 
накопления. Птиц добывали в окрестностях 22 населенных пунктов (пгт Берегомет и с. Долишний 
Шепот Вижницкого, села Горбова и Петрашовка Герцаевского, с. Каменка Глыбокского, с. Малый 
Кучуров Заставновского, села Бабин, Бузовица и Днестровка Кельменецкого, с. Оршевцы 
Кицманского, села Берестя, Форосна, Черновка и Щербинцы Новоселицкого, с. Конятин 
Путильского, села Василевка и Кормань Сокирянского, пгт Красноильск, села Банилов-Подгорный и 
Давыдовка Сторожинецкого, а также села Зеленая Липа и Рухотин Хотинского районов) во всех 
ландшафтных зонах Черновицкой области. Нами обобщены и проанализированы результаты 
изучения содержимого желудков 118 добытых птиц (16 imm., 31 ad. самки и 71 ad. самцы). 
Полученные данные обработаны по общепринятой методике. 

По материалам наших исследований, в питании обыкновенной горлицы явно преобладают (и 
качественно, и количественно) семена и плоды как минимум 27 видов (с не менее 13 семейств, 11 
порядков и 2 классов) культурных и диких растений (таблица). Животная пища в рационе птиц 
встречается крайне редко. Да и то раковины некоторых брюхоногих моллюсков были проглочены, 
скорее всего, из-за их сходства с камешками, которые все голуби (Приклонский, 1993) используют в 
качестве гастролитов. 
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Таблица – Состав корма обыкновенной горлицы в Черновицкой области 

Компонент Месяц – количество желудков Всего V–17 VI–26 VII–30 VIII–15 IX–29 XI–1 
Растительная пища

Gen. sp. – – 2/2 – – – 2/2
Класс ДВУДОЛЬНЫЕ (MAGNOLIOPSIDA)

Urticales, Cannabaceae
Cannabius sativa L. (s) – – – – 3/1 – 3/1

Fagales, Fagaceae
Fagus silva-tica L. (s) – 4/1 – – – – 4/1

Betulales, Corylaceae
Carpinus betulus L. (s) 1 – – – – – 1

Caryophyllales, Caryophyllaceae
Agrostemma githago L. (s) – – 3/1 – – – 3/1

Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L. (s, с) – – – 5/1 – – 5/1

Chenopodiaceae
Chenopodium sp. (s, с) – 33/2 – – 10/1 – 43/3

Polygonales, Polygonaceae
Polygonum aviculare L. (с) 37/4 18/2 – 931/7 1062/21 493 2541/35
Fagopyrum esculentum Moench
(с) – – – 6/1 – – 6/1 

Capparales, Cruciferae
Bunias orien-talis L. (s) – 229/2 113/2 – – – 342/4
Barbarea vulgaris R. Br. (с) – 752/5 – – – – 752/5

Fabales, Fabaceae
Onobrychis viciifolia Scop. (s) – – 9/1 – – – 9/1
Vicia cracca L. (s) – 5/2 – – – – 5/2
V. sp. (s) – 6/2 10/1 – – – 16/3
Lathyrus sp. (s) – – 1 – – – 1
Pisum sativum L. (s) – – 7/1 – 6/1 – 13/2
P. sp. (s) – – – 2/1 – – 2/1

Santalales, Loranthaceae
Viscum album L. (с) – – 6/1 – – – 6/1

Dipsacales, Caprifoliaceae
Lonicera sp. (с) – 2/1 5/1 – – – 7/2

Asterales, Asteraceae
Helianthus annuus L. (s) – – – 142/7 568/21 – 710/28
Centaurea scabiosa L. (s) – 33/1 – – – – 33/1

Класс ОДНОДОЛЬНЫЕ (LILIOPSIDA)
Poales, Poaceae

Triticum sp. (s) 92/3 100/1 1059/11 124/4 2/1 – 1377/20
Secale cereale L. (s) – 280/2 140/2 5/1 – – 425/5
Hordeum sp. (s) – – 1 113/3 – – 114/4
Avena sp. (s) – – – 1 – – 1
Alopecurus pratensis L. (s) – – – – 7/1 – 7/1
Panicum mi-liaceum L. (s) – – 6/2 – 27/2 – 33/4
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
(s) – 489/8 – – – – 489/8 

Setaria sp. (s) – – – 11/1 – – 11/1
Zea mays L. (s) 94/14 53/6 2/2 42/1 – – 191/23

Животная пища
Класс НАСЕКОМЫЕ (INSECTA)

Hemiptera
Gen. sp. (o) – 6/1 – – – – 6/1

Coleoptera
Gen. sp. (l) 1 1 – – – – 2/2

Lepidoptera
Gen. sp. (l) – – – – – 1 1

Класс БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ (GASTROPODA)
Stylommatophora, Pupillidae

Pupilla mus-corum (L.) – – – 2/2 – – 2/2
Basommatophora, Lymnaeidae

Lymnaea pe-regra (Müll.) – – – 1 – – 1
Гастролиты 

Камешки 155/15 218/19 161/11 229/13 129/20 4 896/79

Примечание: Число экземпляров / количество желудков; s – семена, c – плоды, о – яйца, l – личинки. 
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Таким образом, в условиях Черновицкой области обыкновенная горлица принадлежит к 
фактически растительноядным видам. На протяжении теплого времени года в рационе птиц 
встречаются семена и плоды не только диких, но и культурных растений, особенно начиная со второй 
половины лета. 

Авторы выражают искреннюю признательность д. б. н., доценту И.И. Чорнею за 
консультативную помощь во время проведения исследований. 

 
 

УДК 598.2 (477.8) 
СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ ПТАХІВ БУКОВИНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОРНІТОЛОГІЧНОЇ 

КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ) 
І.В. Скільський, Л.І. Мелещук* 
Чернівецький краєзнавчий музей, 

*Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича  

Орнітофауна Чернівецької області є багатою й різноманітною, що пояснюється значною 
різнорідністю ландшафтно-біотопних умов. Нами, за попередніми даними, на основі узагальнення 
матеріалів польових досліджень, а також у результаті опрацювання кількох тисяч літературних 
джерел і фондових зібрань музеїв, у зазначеному регіоні встановлене перебування 289 видів птахів 
(це складає майже 70 % від їх загальної кількості в Україні (Фесенко, Бокотей, 2007)). Вони належать 
до 158 родів, 57 родин і 19 рядів. Основу видового багатства складають Горобцеподібні 
(Passeriformes) – 108 (37,4 %) представників. З негоробиних птахів відносно високою є частка 
Гусеподібних (Anseriformes), Соколоподібних (Falconiformes) і Сивкоподібних (Charadriiformes). За 
особливостями перебування виявлені в межах Чернівецької області птахи розподілені наступним 
чином. Переважна більшість видів (204 або 70,6 %) є достовірно, ймовірно чи можливо (шкала за: 
The EBCC Atlas…, 1997) гніздовими (116 з них перелітні, а 88 залишаються зимувати); літуючими є 3 
(1,0 %) представники. Фактично третина видів (97 або 33,6 %) належать до зимуючих, причому 9 з 
них відмічені лише взимку. Пролітними є 33 (11,4%) представники, залітними – 40 або 13,8 %. 
Загалом, за своїм генезисом орнітологічні комплекси розглядуваного регіону мають змішаний 
характер. Відносно високу частку складають типові представники широколистяних і мішаних лісів 
Європи, порівняно незначною є кількість видів середземноморського походження, а також достатньо 
мало типових гірських і бореальних авіфауністичних елементів. 

Орнітологічні колекції займають важливе місце серед природничих зібрань багатьох музеїв. 
Вони мають велику цінність і значення, насамперед, як речовий доказ наявності на відповідній 
території того чи іншого виду, його таксономічного статусу. Не є винятком у цьому аспекті й 
Чернівецький краєзнавчий музей (ЧКМ), заснований 14 травня 1863 р. любителями природи та 
старовини на добровільні пожертви громадськості (Буховець та ін., 1978). З природничих експонатів 
у його фондах зберігаються геологічні зразки, викопні рештки вимерлих рослин і тварин, гербарій, 
ентомологічні колекції, мокрі препарати риб, земноводних і плазунів, опудала птахів і ссавців та інше 
(Скільський, 2000) – загалом на даний час трохи більше 6000 екз. 

Орнітологічна колекція ЧКМ, а це приблизно 1/10 від загальної кількості природничих 
експонатів, відносно активно почала створюватися з 1950-х рр. (Ковальчук та ін., 1991). Станом на 
1.07.2009 р. вона налічує (разом з раніше списаними або переданими в інші установи опудалами 
(n=52 або 13,1 %)) 396 одиниць зберігання (присвоєні інвентарні номери), 410 екз. (тут не враховані 
оологічна та нідологічна збірки, а також експонати, які не стосуються території Чернівецької 
області). 

У таксономічному аспекті орнітологічна колекція ЧКМ представлена 128 видами (з 92 родів), які 
по рядах і родинах розподілилися наступним чином: Gaviiformes (Gaviidae) – 2, Podicipediformes 
(Podicipedidae) – 2, Ciconiiformes – 5 (Ardeidae – 4, Ciconiidae – 1), Anseriformes (Anatidae) – 4, 
Falconiformes – 11 (Accipitridae – 9, Falconidae – 2), Galliformes – 4 (Tetraonidae – 2, Phasianidae – 2), 
Gruiformes (Rallidae) – 3, Charadriiformes – 13 (Charadriidae – 2, Scolopacidae – 5, Stercorariidae – 1, 
Laridae – 5), Columbiformes (Columbidae) – 3, Cuculiformes (Cuculidae) – 1, Strigiformes – 8, (Strigidae – 
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7, Tytonidae – 1), Caprimulgiformes (Caprimulgidae) – 1, Coraciiformes – 3 (Coraciidae – 1, Alcedinidae – 
1, Meropidae – 1), Upupiformes (Upupidae) – 1, Piciformes (Picidae) – 7, Passeriformes – 60 (Hirundinidae 
– 2, Alaudidae – 3, Motacillidae – 4, Laniidae – 2, Oriolidae – 1, Sturnidae – 1, Сorvidae – 7, Bombycillidae 
– 1, Cinclidae – 1, Troglodytidae – 1, Prunellidae – 1, Sylviidae – 3, Regulidae – 1, Muscicapidae – 9, 
Aegithalidae – 1, Paridae – 5, Sittidae – 1, Certhiidae – 1, Passeridae – 2, Fringillidae – 11, Emberizidae – 
2). Загалом наявні представники з 16 рядів і 45 родин. Репрезентативність колекції становить 44,3 %. 

Найбільш старішим є опудало глухаря (Tetrao urogallus (L.)). 23.04.1900 р. самця здобуто на г. 
Магура західніше смт Берегомет Вижницького району. Це опудало надійшло у фонди музею 
2.07.1971 р. (№ 13021–І–1473) – його з приватної колекції передав Е.М. Панчук. З найновіших 
придбань слід назвати чучело молодого самця пугача (Bubo bubo (L.)) (№ 47543–ПР–6008). 
27.08.2005 р. на шосе мертвого птаха (був збитий автомобілем) знайшов І.Л. Бесараба (долина р. 
Дністер, околиці смт Кострижівка Заставнівського району). 

У територіальному аспекті збиранням експонатів охоплені всі ландшафтні зони Чернівецької 
області. Проте, найбільша їх кількість надійшла у фонди ЧКМ з південних і південно-західних окраїн 
Хотинської височини, а також із правобережної частини басейну Прута. За населеними пунктами (їх 
околицями) розподіл виглядає наступним чином: м. Чернівці – 32 одиниці зберігання, Вижницький 
район – 17 (м. Вижниця – 1, м. Вашківці – 1, смт Берегомет – 6, с. Вали – 2, с. Карапчів – 6 і с. 
Майдан – 1), Герцаївський – 18 (с. Горбова – 6, с. Лунка – 1, с. Маморниця – 5, с. Остриця – 2 і с. 
Цурень – 4), Глибоцький – 40 (с. Валя Кузьмина – 30, с. Волока – 2, с. Кам’янка – 3, с. Коровія – 1, с. 
Михайлівка – 1, с. Тарашани – 1 і с. Тереблече (Порубне) – 2), Заставнівський – 20 (смт Кострижівка 
– 1, с. Брідок – 1, с. Василів – 3, с. Васловівці – 2, с. Веренчанка – 9, с. Задубрівка – 1, с. Малий 
Кучурів – 2 і с. Чуньків – 1), Кіцманський – 96 (м. Кіцмань – 10, смт Неполоківці – 1, с. Брусниця – 1, 
с. Валява – 2, с. Верхні Станівці – 1, с. Витилівка – 3, с. Драчинці – 2, с. Дубівці – 5, с. Зеленів – 2, с. 
Киселів – 2, с. Кліводин – 23, с. Лашківка – 1, с. Мамаївці (Новосілка) – 21, с. Оршівці – 1, с. 
Реваківці – 2, с. Ставчани – 7, с. Стрілецький Кут – 4, с. Суховерхів – 2, с. Чортория – 1, с. Шипинці – 
1 і с. Южинець – 4), Новоселицький – 73 (с. Бояни – 20, с. Боянівка – 3, с. Драниця – 1, с. Зелений Гай 
– 10, с. Магала – 3, с. Мамалига – 1, с. Маршинці – 2, с. Припруття – 20, с. Рідківці – 3, с. Рокитне – 1, 
с. Слобода – 1, с. Строїнці – 1 і с. Чорнівка – 7), Путильський – 37 (смт Путила – 3, с. Дихтинець – 7, 
с. Конятин – 13, с. Плоска – 4, с. Сергії – 2, с. Усть-Путила – 3 і с. Яблуниця – 5), Сокирянський – 10 
(с. Білоусівка – 1, с. Вашківці – 1, с. Ломачинці – 1, с. Непоротове – 6 і с. Ожеве – 1), 
Сторожинецький – 33 (м. Сторожинець – 2, смт Красноїльськ – 2, с. Банилів-Підгірний – 6, с. 
Великий Кучурів – 5, с. Глибочок – 1, с. Кам’яна – 3, с. Михальча – 4, с. Слобода-Комарівці – 1, с. 
Снячів – 2, с. Стара Жадова – 2, с. Старі Бросківці – 1 і с. Чудей (Межиріччя) – 4) і Хотинський – 11 
(м. Хотин – 1, с. Клішківці – 3, с. Колінківці – 1, с. Недобоївці – 2, с. Поляна – 1, с. Рукшин – 1 і с. 
Рухотин – 2). Для 9 експонатів точні місця знахідок залишилися невідомими. Загалом дослідженнями 
охоплено обласний центр, а також 91 населений пункт (і прилеглі території) всіх 11 адміністративних 
районів Чернівецької області. 

Орнітологічна колекція ЧКМ вимагає ще чимало роботи в аспекті збільшення показника 
репрезентативності. На перспективу її слід поповнити опудалами, в першу чергу, раніше відсутніх у 
збірці гніздових і зимуючих видів птахів. Серед них слід назвати наступні види: норець чорношиїй 
(Podiceps nigricollis C.L. Brehm), норець сірощокий (P. grisegena (Bodd.)), бугайчик (Ixobrychus 
minutus (L.)), чепура велика (Egretta alba (L.)), чапля сіра (Ardea cinerea L.), лебідь-шипун (Cygnys 
olor (Gm.)), нерозень (Anas strepera L.), широконіска (A. clypeata L.), попелюх (Aythya ferina (L.)), 
осоїд (Pernis apivorus (L.)), канюк звичайний (Buteo buteo (L.)), підсоколик великий (Falco subbuteo 
L.), підсоколик малий (F. columbarius L.), перепілка (Coturnix coturnix (L.)), пастушок (Rallus 
aquaticus L.), погонич малий (Porzana parva (Scop.)), коловодник звичайний (Tringa totanus (L.)), 
крячок чорний (Chlidonias niger (L.)), крячок білокрилий (Ch. leucopterus (Temm.)), крячок білощокий 
(Ch. hybrida (Pall.)), голуб-синяк (Columba oenas L.), голуб сизий (C. livia Gm. [var. subdomestica]), 
дятел сирійський (Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehr.)), дятел білоспинний (D. leucotos (Bechst.)), 
дятел трипалий (Picoides tridactylus (L.)), ластівка міська (Delichon urbica L.), щеврик лучний (Anthus 
pratensis (L.)), щеврик гірський (A. spinoletta (L.)), сорокопуд чорнолобий (Lanius minor Gm.), 
кобилочка солов’їна (Locustella luscinioides (Savi)), кобилочка річкова (L. fluviatilis (Wolf)), 
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кобилочка-цвіркун (L. naevia (Bodd.)), очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus (L.)), 
очеретянка чагарникова (A. palustris (Bechst.)), очеретянка ставкова (A. scirpaceus (Herm.)), 
очеретянка велика (A. arundinaceus (L.)), берестянка звичайна (Hippolais icterina (Vieill.)), 
кропив’янка чорноголова (Sylvia atricapilla (L.)), кропив’янка садова (S. borin (Bodd.)), кропив’янка 
сіра (S. communis Lath.), кропив’янка прудка (S. curruca (L.)), вівчарик весняний (Phylloscopus 
trochilus (L.)), мухоловка строката (Ficedula hypoleuca (Pall.)), мухоловка білошия (F. albicollis 
(Temm.)), мухоловка мала (F. parva (Bechst.)), мухоловка сіра (Muscicapa striata (Pall.)), горихвістка 
звичайна (Phoenicurus phoenicurus (L.)), горихвістка чорна (Ph. ochruros (S.G. Gm.)), синиця вусата 
(Panurus biarmicus (L.)), ремез (Remiz pendulinus (L.)), синиця чубата (Parus cristatus L.), просянка 
(Emberiza calandra L.) та деякі інші. 

 
 

УДК 595.762.12:591.4:57.04 
МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ВEMBIDION VARIUM (CARABIDAE, COLEOPTERA) ПІД 

ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 
В.О. Слинько 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Пристосування живих організмів до зміни умов навколишнього середовища супроводжується 
формуванням адаптації, проявом якої є морфологічна мінливість. Форма та лінійні розміри тіла 
пов’язані з пристосуванням організму до умов існування (живлення, розмноження) (Животовский, 
1979; Matthieu et al., 1997; Paetzold et al., 2005). Морфологічна мінливість у популяціях підстилкових 
груп безхребетних тварин дає можливість оцінити якість середовища існування (Hodkinson, Jackson, 
2005). 

Підстилкова фауна акумулює дію антропогенних факторів, концентрує ефекти викидів 
ґрунтового покриву, водних об’єктів та повітря. Тварини середніх розмірів – зручні об’єкти 
біоіндикаційних досліджень, так як вони досягають значної чисельності на невеликих території та 
мають невисоку міграційну активність. Туруни – одна з найбільш чисельних та досліджених груп 
безхребетних. У навколоводних екосистемах Дніпропетровської області зареєстровано близько 160 
видів турунів (Бригадиренко, 2003). Bembidion varium (Olivier, 1795) – один із масових видів 
гігрофільних біотопів. Його можна використовувати для оцінки трансформації території. Мета даної 
роботи – оцінити морфологічну мінливість популяцій даного виду в навколоводних екосистемах 
річки Вовча на території Дніпропетровської області, виявити індикаторні характеристики 
забруднення середовища.  

Дослідження проводились у квітні–жовтні 2006–2008 рр. у трьох районах Дніпропетровської 
області (Покровський, Васильківський, Павлоградський). Біотопи обирали залежно від виду 
антропогенного навантаження. Близькі до еталонного стану навколоводні біотопи на території 
Покровського району, де майже відсутнє промислове виробництво (популяція I). Випас худоби веде 
до деградації рослинного покриву та впливає на популяції турунів у Васильківському районі 
(популяція II). Аналіз впливу промисловості проводили на прикладі популяції III у Павлоградському 
районі (промисловий центр). Для оцінки популяційної мінливості використовували 
14 морфометричних лінійних показників та 7 індексів пропорцій тіла. 

Міжпопуляційна мінливість B. varium зареєстрована за шириною переднього краю 
передньоспинки, її максимальній ширині та довжині, а також за відстанню між щетинконосними 
порами надкрил. Для трьох розглянутих популяцій характерне збереження близького до нормального 
розподілу лінійних ознак. Кластерний аналіз показує найбільшу залежність між шириною голови та 
максимальною шириною передньоспинки серед усіх морфологічних характеристик.  

Для В. varium об’єднаних вибірок статевий диморфізм значний за промірами передньої частини 
тіла (голови та передньоспинки), у той час як у самиць інших видів турунів частіше збільшуються 
розміри черевця та надкрил.  

Спостерігається значна внутрішньопопуляційна мінливість. За теорією статевого відбору В.А. 
Геодакяна (1983) в оптимальних умовах статевий диморфізм лінійних характеристик повинен бути 
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мінімальним. За оцінкою стану фітоценозу та статистичних даних про викиди шкідливих речовин 
оптимальними для В. varium повинні бути умови Покровського району. Однак найменша різниця за 
статтю виявлена для популяції Васильківського району, де спостерігається інтенсивний випас 
худоби. Накопичення екскрементів худоби на поверхні ґрунту приводить до збільшення біомаси 
Collembola, личинок Diptera, Coleoptera, Nematoda, Oligochaeta, які є об’єктами живлення В. varium. 
Максимальна різниця за шириною голови, передньоспинки та надкрил виявлена на ділянках зі 
значним промисловим забрудненням (популяція III). 

У особин популяції I статевий диморфізм за морфометричними індексами не виявлено. В умовах 
перевипасу худоби (популяція II) змінюється співвідношення переднього та заднього країв 
передньоспинки. У самців популяції III різко збільшується співвідношення довжини передньоспинки 
до її максимальної ширини. 

Таким чином, В. varium – зручний об’єкт для біоіндикаційних досліджень. Його організм 
відображає прямий вплив антропогенних чинників та опосередкований через трансформацію 
рослинного покриву, зміну співвідношення об’єктів живлення. 

 
 

УДК 597.6 + 598.1 : 069.5 
БАТРАХО-ГЕРПЕТОЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
Н.А. Смірнов, І.В. Скільський 

Чернівецький краєзнавчий музей 

Колекція амфібій та рептилій Чернівецького краєзнавчого музею (ЧКМ) була заснована у другій 
половині XX ст. Л.Г. Хролінським, який передав у фонди виготовлені ним два опудала болотної 
черепахи (Emys orbicularis (L.)). Протягом наступних десятиліть кількість експонатів дещо 
збільшилась (рисунок), і до кінця 1980-х рр. вже налічувалося 29 одиниць зберігання (о. з.) 
земноводних та 14 – плазунів. Останнім часом бере свій початок новий етап у дослідженні наземних 
пойкілотермних тварин Чернівецької області, в результаті чого колекцію ЧКМ поповнили відповідно 
32 і 4 експонати амфібій та рептилій.  
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Рисунок – Динаміка поповнення фондів Чернівецького краєзнавчого музею 

експонатами земноводних і плазунів у 1950-х–2000-х рр. 

Таким чином, нині у фондах ЧКМ наявні 65 о. з. земноводних, які належать до 15 видів (83,3 % 
батрахофауни Буковини): плямиста саламандра (Salamandra salamandra (L.)) – 3, звичайний тритон 
(Lissotriton vulgaris (L.)) – 3, карпатський тритон (L. montandoni (Boul.)) – 4, гребінчастий тритон 
(Triturus cristatus Laur.) – 8, червоночерева кумка (Bombina bombina (L.)) – 4, жовточерева кумка (B. 
variegata (L.)) – 9, сіра ропуха (Bufo bufo (L.)) – 5, зелена ропуха (B. viridis Laur.) – 2, звичайна 
часничниця (Pelobates fuscus (Laur.)) – 2, звичайна квакша (Hyla arborea (L.)) – 5, озерна жаба 
(Pelophylax ridibundus (Pall.)) – 2, ставкова жаба (P. lessonae Cam.) – 2, їстівна жаба (P. esculentus (L.)) 
– 4, трaв’яна жаба (Rana temporaria L.) – 8 і прудка жаба (R. dalmatina Fitz. in Bonap.) – 4 та 18 о. з. 7 
видів (77,8 % фауни регіону) плазунів: болотна черепаха – 4, веретільиця ламка (Anguis fragilis L.) – 1, 
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зелена ящірка (Lacerta viridis (Laur.)) – 3, прудка ящірка (L. agilis L.) – 3, звичайний вуж (Natrix natrix 
(L.)) – 5, водяний вуж (N. tessellata (Laur.)) – 1 і звичайна гадюка (Vipera berus (L.)) – 1. Серед 
представників регіональної герпетофауни в колекції ЧКМ відсутні альпійський тритон (Mesоtriton 
alpestris (Laur.)), гостроморда жаба (Rana arvalis Nilss.), живородна ящірка (Zootoca vivipara (Jacq.)), 
звичайна мідянка (Coronella austriaca Laur.), ескулапів полоз (Zamenis longissimus (Laur.)) та степова 
гадюка (Vipera renardi (Crist.)). 

На даний час наукові співробітники музею працюють над створенням каталогу хребетних тварин 
ЧКМ, де серед іншого буде висвітлена інформація і про амфібій та рептилій. Для ознайомлення 
науковців із матеріалами батрахологічної колекції музею нами раніше опублікована відповідна 
інформація у збірнику матеріалів однієї з конференцій (Смірнов, Скільський, 2008). Нижче наводимо 
відомості щодо плазунів, а також про нові надходження амфібій у фонди ЧКМ. 

Клас Земноводні (Amphibia). Звичайний тритон: № 48753–Пр–6175, 16.05.2006 р., самка, водойма 
біля поля, окол. с. Поляна, Хотинський район, Н.А. Смірнов, О.І. Зіненко; № 48754–ПР–6176, 
16.05.2006 р., самка, там само, Н.А. Смірнов, О.І. Зіненко; № 48963–Пр–6186, 20.04.2008 р., самець, 
окол. с. Шипинці, Кіцманський район, Н.А. Смірнов. Гребінчастий тритон: № 48752–ПР–6174, 
16.05.2006 р., самка, водойма біля поля, окол. с. Поляна, Хотинський район, Н.А. Смірнов, О.І. 
Зіненко; № 49764–Пр–6197, 27.08.2008 р., самка, знайдена в підвалі, масиви одноповерхової 
забудови, с. Чорнівка, Новоселицький район, Н.А. Смірнов. Червоночерева кумка: № 48751–ПР–
6173, 30.03.2006 р., самка, водойма в лісі, окол. с. Чорнівка, Новоселицький район, Н.А. Смірнов, 
Л.М. Хлус; № 49761–Пр–6194, 8.08.2008 р., самка, знайдена в підвалі, масиви одноповерхової 
забудови, с. Шипинці, Кіцманський район, Н.А. Смірнов. Жовточерева кумка: № 49760–Пр–6193, 
6.07.2008 р., самець, калюжа на узліссі, окол. с. Коростувата, Кіцманський район, Н.А. Смірнов. Сіра 
ропуха: № 49765–Пр–6198, 5.07.2008 р., juv., луки, окол. с. Шипинці, Кіцманський район, Н.А. 
Смірнов. Зелена ропуха: № 48964–ПР–6187, 12.05.2008 p., 1 екз., ставок, с. Ломачинці, Сокирянський 
район, І.В. Сапожнік. Звичайна часничниця: № 49762–Пр–6195, 7.08.2008 р., самка, с. Шипинці, 
Кіцманський район, Н.А. Смірнов; № 49763–Пр–6196, 16.08.2008 р., самка, там само, Н.А. Смірнов. 
Звичайна квакша: № 48965–Пр–6188, 30.06.2007 р., самка, грабово-буковий ліс, окол. с. Чорнівка, 
Новоселицький район, М.М. Суслик. Озерна жаба: № 49759–Пр–6192, 9.08.2008 р., самка, загинула 
під колесами автомобіля на шосе, с. Шипинці, Кіцманський район, Н.А. Смірнов. Їстівна жаба: № 
48755–Пр–6177, 10.04.2005 р., самка, озеро, грабово-буковий ліс, Садгірське лісництво, пн.-сх. окол. 
м. Чернівці, І.В. Скільський, Л.І. Мелещук; № 48756–Пр–6178, 10.04.2005 р., самка, там само, І.В. 
Скільський, Л.І. Мелещук. Трав’яна жаба: № 48757–Пр–6179, 22.03.2007 р., самець, лісопарк, 
ландшафтний заказник «Гарячий Урбан», м. Чернівці, Н.А. Смірнов; № 48758–Пр–6180, 22.03.2007 
р., самець, там само, м. Чернівці, Н.А. Смірнов; № 48759–Пр–6181, 10.04.2005 р., самка, озеро, 
грабово-буковий ліс, Садгірське лісництво, пн.-сх. окол. м. Чернівці, І.В. Скільський, Л.І. Мелещук. 
Прудка жаба: № 48966–Пр–6189, 30.06.2007 р., самка, грабово-буковий ліс, окол. с. Чорнівка, 
Новоселицький район, М.М. Суслик. 

Клас ПЛАЗУНИ (REPTILIA) (якщо невідома дата знахідки, то у квадратних дужках вказані 
число, місяць і рік надходження експонату у фонди музею). Болотна черепаха: № 12093–І–713, 
[18.09.1958 р.], самець, ставок, зх. окол. м. Чернівці, Л.Г. Хролінський; № 12093–І–714, [18.09.1958 
р.], самка, ставок, долина р. Совиця Кіцманська, окол. с. Мамаївці, Кіцманський район, Л.Г. 
Хролінський; № 13211–І–1585, [14.03.1973 р.], яйця (3 екз.), окол. с. Кам’яна, Сторожинецький район, 
В.О. Голубєв; № 16789–І–2934, 24.06.1976 р., самець, ставок, окол. с. Самушин, Заставнівський 
район, М.В. Карабута. Веретільиця ламка: № 35122–І–4846, 07.1990 р., 1 екз., ялицево-буковий ліс, 
заказник «Стебник» (зараз НПП «Вижницький»), зх. смт Берегомет, Вижницький район, Г.А. 
Голубєва. Зелена ящірка: № 13852–I–1698, [14.01.1974 р.], 1 екз., окол. с. Непоротове, Сокирянський 
район, В.О. Голубєв; № 13853–I–1699, [14.01.1974 р.], 1 екз., там само, В.О. Голубєв; № 23928–I–
3744, 06.1981 р., самка, берег р. Дністер, окол. с. Дарабани, Хотинський район, М.В. Карабута. 
Прудка ящірка: № 35123–І–4847, 07.1990 р., самець, галявина в ялицево-буковому лісі, заказник 
«Стебник» (зараз НПП «Вижницький»), зх. смт Берегомет, Вижницький район, Г.А. Голубєва; № 
38448–І–5544, 07.1992 р., самка, луки, окол. с. Виженка, Вижницький район, І.В. Скільський; № 
38449–І–5545, 07.1992 р., 1 екз., там само, І.В. Скільський. Звичайний вуж: № 12662–І–967, 
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[20.09.1965 р.], 1 екз., окол. с. Сергії, Путильський район, В.О. Голубєв; № 35120–І–4844, 07.1990 р., 1 
екз., ялицево-буковий ліс, заказник «Стебник» (зараз НПП «Вижницький»), зх. смт Берегомет, 
Вижницький район, Г.І. Ковальчук; № 35216–І–4940, 07.1988 р., скинута після линяння шкіра, 
галявина в лісі, пд. смт Красноїльськ, Сторожинецький район, І.В. Скільський; № 39451–І–5547, 
05.1995 р., 1 екз., вологі луки біля лісу, окол. с. Валя Кузьмина, Глибоцький район, І.В. Скільський; 
№ 39962–І–5642, 06.1996 р., 1 екз., берег р. Прут, окол. с. Біла, Кіцманський район, В.О. Голубєв. 
Водяний вуж: № 12617–І–923, 1964 р., 1 екз., берег р. Дністер, окол. с. Репужинці, Заставнівський 
район, В.О. Голубєв. Звичайна гадюка: № 35121–І–4845, 07.1990 р., 1 екз., ялицево-буковий ліс, 
заказник «Стебник» (зараз НПП «Вижницький»), зх. смт Берегомет, Вижницький район, Г.І. 
Ковальчук. 

Колекції ЧКМ мають важливе наукове значення, зокрема, їх активно використовують 
співробітники відділу природи при вивченні батрахо-герпетофауни Буковини. Наприклад, у 
результаті перевизначення земноводних у 2007 р. було встановлене поширення в Сокирянському 
районі прудкої жаби (Смирнов, 2008). Крім того, незважаючи на відносно незначну кількість 
експонатів, музейні матеріали суттєво доповнюють відомості щодо поширення окремих видів у 
регіоні. 

На даний час ми продовжуємо активно поповнювати колекції ЧКМ новими надходженнями, 
прагнучи домогтися максимальної презентабельності зібрань і представленості в них видів (особин) 
тварин із різних пунктів Чернівецької області. 

 
 

УДК 599.323 (477.8) 
БУКОВИНСКИЙ СЛЕПЫШ В ВОСТОЧНОМ ПРЕДКАРПАТЬЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ  
М.В. Тащук, И.В. Скильский*, Л.И. Мелещук ** 

Черновицкий факультет Национального технического университета  
«Харьковский политехнический институт», 

*Черновицкий краеведческий музей, 
**Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича 

В наше время одной из важных задач зоологической науки является всестороннее изучение 
экологических особенностей разнообразных групп и видов животных, в первую очередь тех, которые 
являются достаточно численными, важными в практическом использовании, а также редких, 
исчезающих представителей, нуждающихся в неотложных природоохранных мероприятиях. С 
фаунистической точки зрения к наиболее удобным объектам в этом плане принадлежат виды, 
которые могут быть индикаторами современного состояния определенных типов ландшафтов. К ним, 
например, принадлежат и мелкие млекопитающие (в частности, грызуны) – важный структурный 
элемент различных экосистем. Поэтому на современном этапе достаточно значимым является 
изучение пространственной дифференциации таких видов, устойчивости их популяций в 
динамических условиях природной среды. Наиболее весомые шаги в решении указанной проблемы – 
это проведение постоянных учетов, организация мониторинга состояния редких и исчезающих 
животных (Редкие…, 1988), поскольку, например, некоторые виды грызунов, особенно за последнее 
время, уже оказались на страницах различных списков раритетной фауны. 

Главная задача наших исследований состояла в том, чтобы изучить специфику распространения 
буковинского слепыша (Spalax graecus Nehr.; Muriformes, Spalacidae) в Черновицкой области, 
обобщить данные о его численности и биотопическому распределению. Этот вид является эндемиком 
Восточного Предкарпатья (Топачевский, 1969), внесен на страницы первого, второго и третьего (в 
печати) изданий Красной книги Украины, в Европейский красный список и в Красный список 
Международного Союза охраны природы, а также в одно из приложений к Бернской конвенции. 

На протяжении всех сезонов года за последние десять лет нами проводилось обследование 
потенциальных местообитаний буковинского слепыша с целью определения динамики его плотности 
населения, изучения пространственно-временных условий пребывания в естественных и 
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антропогенных экосистемах. Исследованиями (по общепринятым методикам (Янголенко, 1965; 
Топачевский, 1969)) охвачены окрестности многих населенных пунктов в предгорной ландшафтной 
зоне Буковины. Основное внимание было обращено на те биотопы, которые являются наиболее 
характерными для жизнедеятельности исследуемого вида: остатки целинных земель и залежи, 
пастбища, сеножати, окраины полевых дорог, полезащитные лесополосы, склоны оврагов, лесные 
опушки, сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, дачные участки. Кроме того, нами 
обобщены имеющиеся сведения из нескольких десятков литературных источников (Янголенко, 1965; 
Топачевский, 1969; Редкие…, 1988; Янголенко, Филипчук, 1990; и др.), обработаны коллекционные 
сборы Черновицкого краеведческого музея и Зоологического музея Черновицкого университета, а 
также использованы личные сообщения многих любителей природы. 

В регионе исследований буковинский слепыш обнаружен в окрестностях (в пределах) 34 
населенных пунктов (города Герца и Сторожинец, пгт Глыбокая, села Белая, Белая Криница, 
Бобовцы, Валя Кузьмина, Великий Кучуров, Волока, Горбова, Дубовое, Заволока, Каменка, 
Каменная, Коровия, Луковица, Маморница, Михальча, Молница, Молодия, Новые Бросковцы, 
Острица, Радгосповка, Ревно, Спаска, Старая Жадова, Стрелецкий Кут, Тарашаны, Тернавка, 
Турятка, Хряцка, Цурень, Чагор и Старые Бросковцы), которые входят в состав четырех 
административных районов (Герцаевский, Глыбокский, Кицманский и Сторожинецкий), а также 
южнее и юго-западнее областного центра. Основное количество находок сконцентрировано в 
Герцаевском террасовом, Дерелуйском котловинном и Черновицком водораздельном природных 
районах Прут-Сиретской возвышенной лесолуговой физико-географической области. 

В биотопическом распределении вида наблюдаются определенные сезонные отличия (Янголенко, 
Филипчук, 1990). Зимой и ранней весной пребывание буковинского слепыша приурочено, главным 
образом, к целинным участкам и залежам с хорошо развитой травянистой растительностью – 
окраины дорог, склоны, сенокосы, поля многолетников, пастбища; весной и летом, кроме 
перечисленных местообитаний, эти животные являются обычными также на обрабатываемых 
участках (сельскохозяйственные культуры, огороды) и в садах. 

Раньше плотность населения буковинского слепыша в среднем составляла до 3 ос./га на 
возделываемых землях, а на целинных участках и среди посевов многолетних трав этот показатель 
мог даже превышать 20 ос./га (Янголенко, Филипчук, 1990). Хотя на то время (50–60-е гг. ХХ ст.) 
разрабатывались самые различные средства и способы борьбы с целью ограничения численности 
вида в связи со значительной вредностью этого грызуна, особенно в условиях агроценозов 
(Янголенко, 1965). 

В наше время буковинский слепыш в предгорной части Черновицкой области встречается 
спорадически. Наиболее многочисленны его поселения приурочены к целинным и залежным землям. 
Здесь плотность населения достигает 3–6 ос./га. На остепненных участках урочищ Сторожинецкого 
района, которые никогда не распахивались и на них не выпасали домашний скот (например, 
окрестности сел Заволока, Спаска и других), численность этого грызуна в настоящее время не 
превышает 10–15 ос./га. Хотя таких участков в связи с интенсивной хозяйственной деятельностью 
человека в регионе исследований с каждым годом становится все меньше, что само по себе негативно 
отображается на количественных показателях вида (Янголенко, Филипчук, 1990; наши данные). 

Таблтця – Плотность населения буковинского слепыша в различных местообитаниях Буковинского Предкарпатья 

Тип угодий Площад
ь, га 

Количество особей 
абс. на 1 га 

апрель август апрель август 
Многолетние травы 20 37 53 1,9 2,7 
Сенокосные залежи 12 50 62 4,2 5,2 
Картофельные поля 6 – 5 – 0,8 
Свекловичные поля 8 – 15 – 1,9 
Злаковые культуры 20 5 6 0,3 0,3 
Кукурузные поля 15 – 7 – 0,5 
Полезащитные лесополосы 5 8 12 1,6 2,4 
Окраины дорог 2 10 12 5,0 6,0 
Склоны холмов 10 40 52 4,0 5,2 
Пастбища 30 70 80 2,3 2,7 
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По результатам проведенных учетов, сейчас плотность населения буковинского слепыша в 
условиях агроценозов является сравнительно невысокой (таблица): 0,3–2,4 ос./га – зерновые 
культуры, огороды, полезащитные лесополосы; до 3 ос./га – поля многолетних трав; до 5–6 ос./га – 
целинные участки и залежи. Общая численность этого вида в Черновицкой области, согласно нашим 
приблизительным подсчетам, составляет примерно 70000–90000 особей. 

В связи с подземным образом жизни, количество природных врагов в буковинского слепыша 
сравнительно небольшое. При случайном попадании на поверхность земли этот грызун иногда может 
стать легкой добычей некоторых хищных птиц, например, обыкновенного канюка (Buteo buteo (L.)) и 
млекопитающих – темного хоря (Mustela putorius L.), ласки (M. nivalis L.), лисицы (Vulpes vulpes (L.)). 

Одним из реальных мероприятий по сохранению буковинского слепыша в Черновицкой области 
является создание специальной сети заповедных территорий (к примеру, общезоологические 
заказники можно организовать возле сел Заволока, Каменная, Белая Криница и других, где имеются в 
наличии целинные участки разнотравно-злаковых лугов). Это позволит, в первую очередь, хотя бы 
стабилизировать численность вида на современном уровне, а при соблюдении соответствующего 
природоохранного режима благоприятно скажется на росте его количественных показателей. 

 
 

УДК 595.762.12 
ВИДОВИЙ СКЛАД ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ» 
Д.О. Федорченко, В.В. Бригадиренко* 
Запорізький національний університет 

*Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Виявлення відмінностей у видовому складі в окремі періоди часу дозволяє встановити 
найуразливіші види організмів, що потребують охорони. Фауна турунів острова Хортиця на 
сучасному етапі вивчена недостатньо та потребує подальшого дослідження.  

Матеріал зібрано на території Національного заповідника «Хортиця» (сучасний статус 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1993 р. № 254 „Про Національний 
заповідник «Хортиця»), розташованого у східній частині міста Запоріжжя. Це найбільший острів на 
р. Дніпро (довжина 12,5 км, найбільша ширина − до 2,5 км), унікальний об’єкт природи в межах 
мегаполісу. Всього обстежено 16 пробних ділянок різних типів екосистем південної частини острову. 
Ділянки обрано таким чином, щоб охопити всі типи природних екосистем острова Хортиця. Збір 
проводили ґрунтовими пастками Барбера (пластикові стаканчики висотою 100 мм та діаметром 
65 мм). Наповнювали пастки 20 % розчином NaCl.  

Степова рослинність острова Хортиця представлена різнотравно-кострицево-ковиловою 
формацією. До складу байрачних лісів входять дуб звичайний, яблуня лісова, груша звичайна, глід, 
шипшина, терен колючий. Основу заплавних лісів складають тополя чорна, дуб звичайний, в’яз 
граболистий, аморфа кущова. Унаслідок географічного положення острова рослинність несе риси як 
зонального (степ), так і інтразонального характеру. Ступінь антропогенного впливу природних 
комплексів на цій території варіює у широких межах.  

Усього зібрано більше 29400 екземплярів безхребетних, що належать до 188 видів. Із них понад 
3000 екземплярів складали туруни. Дослідження видового складу фауни турунів острова Хортиця 
проведене на основі власних даних і даних попередніх років (табл.).  

Таким чином на острові Хортиця зареєстровано 59 видів турунів, із них 37 видів – за власними 
дослідженнями, 22 види – за даними попередніх років. На пробних ділянках зареєстрований 
занесений до Червоної книги України Carabus hungaricus scythus Motschulsky, 1847 та досить 
рідкісний, субендемічний для території України C. haeres Fischer von Waldheim, 1823. Слід 
відзначити також наявність досить рідкісних для степових лісів Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758), 
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) та Platyderus rufus (Duftschmid, 1812), збереженню яких сприяло 
підтримання заповідного режиму на території острова Хортиця. 
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Таблиця – Видовий склад турунів Національного заповідника «Хортиця» 

№ Назва виду Власні дані Відомості заповідника 
1 Amara aenea (Deg.) – + 
2 A. bifrons (Gyll.) – + 
3 A. familiaris (Duft.) – + 
4 A. ingenua (Duft.) – + 
5 A. lucida (Duft.) + – 
6 A. ovata (F.) – + 
7 A. similata (Gyll.) – + 
8 Anisodactylus signatus (Pz.) – + 
9 Badister sodalis (Duft.) + – 

10 B. unipustulatus (Bon.) + – 
11 B. bullatus (Schrnk.) + – 
12 Broscus cephalotes (L.) + – 
13 B. semistriatus (Dej.) + + 
14 Calathus fuscipes (Pz.) + + 
15 C. halensis (Schall.) + – 
16 C. melanocephalus (L.) + + 
17 C. ambiguus (Pk.) + + 
18 Calosoma auropunctatum (Hbst.) – + 
19 C. denticolle (Gebl.) – + 
20 C. inquisitor (L.) − + 
21 C. sycophanta L. − + 
22 Carabus hungaricus (F.) + + 
23 C. haeres (F.-W.) + – 
24 C. scabriusculus (Ol.) + – 
25 C. granulatus (L.) + – 
26 C. cancellatus (Ill.) – + 
27 Cicindella germanica (L.) – + 
28 C. campestris (L.) – + 
29 Corsyra fusula (F.-W.) – + 
30 Harpalus amplicollis (Men.) + – 
31 H. affinis (Schrnk.) + – 
32 H. autumnalis (Duft.) – + 
33 H. distinguendus (Duft.) – + 
34 H. griseus (Pz.) + – 
35 H. latus L. + – 
36 H. picipennis (Duft.) – + 
37 H. pumilus Sturm. – + 
38 H. rubripes (Duft.) – + 
39 H. rufipes (Deg.) + + 
40 H. serripes (Quens.) + – 
41 H. tardus (Pz.) + + 
42 Leistus ferrugineus (L.) + – 
43 Licinus depressus (Pk.) + + 
44 Notiophilus palustris (Duft.) + – 
45 Oodes gracilis (Villa.) + – 
46 Ophonus azureus (F.) – + 
47 O. cordatus (Duft.) + – 
48 O. seladon (Schaub.) + – 
49 Panagaeus bipustulatus (F.) + – 
50 P. crux-major (L.) + – 
51 Platyderus rufus (Duft.) + – 
52 Poecilus cupreus (L.) + + 
53 Pterostichus anthracinus (Ill.) + + 
54 P. melanarius (Ill.) + + 
55 P. niger (Schall.) + + 
56 P. oblongopunctatus (F.) + + 
57 P. strenuus (Pz.) + – 
58 Synuchus vivalis (Ill.) + – 
59 Zabrus tenebrioides (Gz.) + + 
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УДК 595.762.12 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ОСТРОВА ХОРТИЦА НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ПОПУЛЯЦИИ CARABUS HUNGARICUS 
Д.А. Федорченко, В.В. Бригадиренко* 

Запорожский национальный университет,  
*Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара 

Популяцию Carabus (Pachystus) hungaricus scythus Motschulsky, 1847 изучали на территории 
Национального заповедника «Хортица», расположенного в северо-западной части г. Запорожье. 
Хортица − самый большой остров в русле р. Днепр. Общая площадь заповедника составляет около 
2360 га. Исследования проводили на 26 пробных площадях в разных типах биотопов на протяжении 
всего вегетационного периода 2003−2006 гг. За весь срок исследований обнаружено 171 экз. 
C. hungaricus F. Учитывая ориентировочную миграционную активность имаго (около 50 м/сутки) и 
небольшую площадь острова, можно считать, что все зарегистрированные особи относятся к одной 
популяции.  

По большинству промеров самцы C. hungaricus F. имеют меньшие размеры тела по сравнению с 
самками (наибольшая достоверность различий по длине и высоте тела). Признаки, которые 
определяют выживание отдельной особи, ее трофическую активность − например ширина головы 
(связана с размерами мандибул, а соответственно и с размерами объектов рациона питания) или 
длина глаза (которая коррелирует с количеством омматидиев, а значит и с остротой зрения) − не 
изменяется в зависимости от пола.  

Конечности C. hungaricus F. имеют меньшую изменчивость в зависимости от пола, чем основные 
характеристики тела (как и у большинства других насекомых). По сравнению с самками самцы этого 
вида имеют меньшие (в среднем на 5,9 %) характеристики корпуса тела в сравнении с 3,4 % средним 
уменьшением размеров конечностей. На острове Хортица самцы имеют укороченные голени І и ІІ 
пар ног, бедра ІІІ пары ног, лапки ІІ и ІІІ пар ног (по сравнению с самками). При уменьшении 
размеров тела самцов (по длине относительно самок − на 6,6 %) длина и ширина бедер І и ІІ пар ног 
остаются такими же, как и у самок. Биологический смысл этого явления требует дальнейшего 
изучения. Возможно, размеры бедер І и ІІ пар ног имеют значение при раскапывании почвы, 
расширении трещин в укрытиях, а также во время спаривания, когда самец удерживается на спинной 
поверхности самки.  

По большинству промеров конечностей самцы имеют более широкие колебания mt0,05 и, 
соответственно, меньшие значения Ex. Это отображает их большую изменчивость по сравнению с 
самками, характерную для большинства других видов животных. В наших исследованиях самцов 
C. hungaricus F. собрано на 26,5 % меньше чем самок. Для оценки полового диморфизма 
C. hungaricus F. в других популяциях необходимо осуществить дальнейшие исследования.  

Для всей популяции острова Хортица (не зависимо от пола) характерно сохранение близкого к 
нормальному распределению основных характеристик тела. Исключение составляют длина и ширина 
переднеспинки, длина надкрыльев.  

Изученная популяция этого вида жужелиц, лишенных летной миграционной активности, 
существует много сотен (по историческим сведениям о Запорожской Сечи), а возможно и тысяч лет 
без обновления генетического материала. Из-за исчезновения популяций вида в условиях равнинной 
Степи Украины вероятность попадания на остров Хортица новых особей на протяжении последних 
50 лет исчезающе мала. Поэтому минимум последние 50 поколений особи в этой популяции 
являются генетически изолированными. В дальнейшем это может привести к возрастанию 
интенсивности процесса инбридинга, возникновению «отклонений» в строении или пропорциях тела 
от других, «континентальных» популяций.  
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УДК: 595.44-19(477.8) 
ВИДОВЕ БАГАТСТВО І ЩІЛЬНІСТЬ УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ (ARANEAE) 

РІЗНИХ ПОВЕРХІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 
М.М. Федоряк, Л.В. Брушнівська 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 

Загальновідомим явищем нині є прискорення темпів урбанізації. На інтенсивно урбанізованих 
територіях видове різноманіття всіх груп організмів має тенденцію до зменшення. Помірний вплив 
урбанізації по різному відображається на тваринах і для окремих груп встановлено збільшення 
різноманіття і чисельності, оскільки для них з’являються нові місця існування. Особливе місце серед 
тварин займають ті, що пристосувалися до життя у своєрідних та еволюційно нових умовах 
будівель (Клауснітцер 1990; McKinney, 2008; Коновалова, 2009). В мозаїчних умовах міського 
середовища угруповання тварин виробляють різні типи динаміки та структури, що дає їм можливість 
найбільш оптимально адаптуватися до локальних умов кожного місця існування. З огляду на 
зазначене метою цієї роботи був аналіз видового багатства та щільності багатовидових угруповань 
павуків різних поверхів житлових будинків м. Чернівці. 

Дослідження проводили на основі матеріалу, зібраного протягом червня-серпня 2007-2009 у 
під’їздах багатоповерхових (від триповерхових до дев’ятиповерхових) житлових будинків 
Садгірського, Центрального і Південного (районування за Гуцуляк, 2006) ландшафтних районів 
м. Чернівці. Щоб уникнути спотворення результатів за рахунок можливого впливу кліматичних 
особливостей окремих років і ландшафтних районів міста, а також можливих мікрокліматичних 
особливостей будинків із різних будівельних матеріалів, довільно обрали для аналізу результати 
досліджень десяти будинків різних типів. Ручний збір павуків здійснювали з поверхонь стін, стель, 
сходів першого-п’ятого поверхів, розмежовуючи останні як окремі дослідні ділянки. До кожної 
дослідної ділянки, починаючи з другого поверху, належали: нижній сходовий марш, сходова клітка, 
верхній сходовий марш (із майданчиком біля вікна включно). На першому поверсі дослідна ділянка 
включала також вхід у під’їзд. Вимірювали оглянуту площу. Павуків фіксували і визначали за 
загальноприйнятими методами; притримувалися систематичних назв, наведених у The World Spider 
Catalog, Version 10.0 (Platnick, 2009).  

Таблиця 1 – Видове багатство угруповань синантропних павуків різних поверхів під’їздів житлових будинків м. 
Чернівці 

Родина, вид Номер поверху 
1 2 3 4 5 

Agelenidae
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802) +  +   
T. domestica (Clerck, 1758) +     

Linyphiidae
Bathyphantes gracilis (Blackw., 1841) +     
Megalepthyphantes nebulosus (Sundew., 1830) +   + + 
Thyreostenius parasiticus (Westr., 1851)    +  

Pholcidae
Pholcus phalangioides (Fuess., 1775) + + + + + 
Spermophora senoculata (Duges, 1836) + +  + + 

Theridiidae
Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841) + +    
P. tabulata (Levi, 1980) +     
Steatoda bipunctata (L., 1758) + +    
St. castanea (Clerck, 1758) + + + + + 
St. grossa (C.L. Koch,1838) +   +  
St. triangulosa (Walck., 1802) + +  +  
Кількість видів 12 6 3 7 4 

 
Статистичну обробку проводили за допомогою програми STATISTICA 6.0. Нормальність 

розподілів змінних перевіряли за допомогою тесту Шапіро-Вілки. Оскільки розподіл досліджених 
параметрів виявився відмінний від нормального, для опису отриманих результатів зазначали 
кількість спостережень (n), медіану вибірки (Me), а також нижній і верхній квартилі розподілу (25 % 
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та 75 %). При порівнянні використовували критерій Мана-Вітні; для з’ясування достовірності різниці 
в розподілі частот, представлених у відсотках, використовували кутове перетворення Фішера 
(Реброва, 2002; Філімонова та ін., 2004). 

У проаналізованих пробах виявили представників 13 видів павуків, що належать до 8 родів і 4 
родин (табл. 1). Відомості про виявлення зазначених видів у приміщеннях різного призначення м. 
Чернівці та їх частку від загальної чисельності угруповань синантропних павуків міста неодноразово 
наводилися нами раніше (Федоряк, 2005-2009). У цій же роботі зупинимося лише на двох аспектах – 
аналізі видового багатства та щільності угруповань павуків різних поверхів.  

Відомо, що найбільш простою мірою різноманіття екосистеми є загальна кількість видів, які 
входять до її складу. Нами встановлено, що угруповання павуків на першому поверсі 
характеризується максимальною кількістю видів, порівняно із наступними поверхами: 12 із 13 
виявлених видів неодноразово траплялися на території першого поверху. Виняток складає лише 
T. parasiticus, одна особина якого була виявлена нами на четвертому поверсі. 

Угруповання павуків першого поверху характеризувалися також і високими показниками 
щільності – медіана досліджуваної вибірки становила 0,548 екз./м2 (табл. 2), а значення показника 
варіювало у межах від 0,211 екз./м2 до 1,969 екз./м2. 

Таблиця 2 – Показники щільності багатовидових угруповань синантропних павуків під’їздів житлових будинків м. 
Чернівці 

Номер поверху Кількість спостережень n Медіана Me Квартилі 
25 %; 75 % 

1-й поверх 10 0,548 0,286;  0,885 
2-й поверх 10 0,207 0,150;  0,333 
3-й поверх 10 0,177 0,104;  0,333 
4-й поверх 9 0,074 0,042;  0,450 
5-й поверх 9 0,063 0,021;  0,268 

Порівняння щільності угруповань павуків різних поверхів з використанням рангового критерію 
Мана-Вітні не дозволило виявити достовірну різницю між значеннями досліджуваного показника 
угруповань першого та інших поверхів. Застосування ж кутового перетворення Фішера для 
з’ясування достовірності різниці в розподілі частот, представлених у відсотках, дозволило довести 
статистичну значущість вищої щільності угруповань павуків першого поверху порівняно із усіма 
наступними (при р<0,05). Для цього отримані нами дані були поділені на три умовних групи із 
такими межами: 1 група – низька щільність угруповань із межами 0-0,5 екз./м2; друга група – середня 
щільність із межами 0,5-1,0 екз./м2 ; 3 група – висока щільність із межами 1,0-2,0 екз./м2. 

Проаналізувавши частоту зустріваності показників низької, середньої та високої щільності за 
поверхами виявили, що 50 % досліджених угруповань павуків першого поверху характеризувалися 
щільністю від 0 до 0,5 екз./м2, 30 % – від 0,5 до 1,0 екз./м2 і 20 % – від 1,0 до 2,0 екз./м2. При цьому на 
першому поверсі жодного разу не було зафіксовано повну відсутність павуків, а мінімальна щільність 
їх угруповань, як зазначалося вище, складала 0,211 екз./м2. Встановлено, що 90 % досліджених 
угруповань павуків другого поверху характеризувалися низькою щільністю і лише 10 % – середньою. 
Випадків, коли щільність угруповань павуків другого поверху перевищувала 1,0 екз./м2 нами не 
зафіксовано. Всі досліджувані угруповання павуків ІІІ-V поверхів характеризувалися низькою 
щільністю (до 0,5 екз./м2), а у 14 % нами не виявлено жодного екземпляру на всій території 
оглянутого поверху. 

Отже, нами встановлено, що багатовидові угруповання синантропних павуків першого поверху 
житлових будинків м. Чернівці характеризуються вищим видовим багатством і щільністю, порівняно 
з угрупованнями наступних поверхів. Аналогічну тенденцію виявлено і при дослідженні будинків 
інших обласних центрів України. Це дозволяє рекомендувати при рекогносціювальних дослідженнях 
павуків багатоповерхових будівель різного призначення в першу чергу вивчати території перших 
поверхів. 
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УДК 591.4 + 591.132:598.2 
БУДОВА ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ПТАХІВ РІЗНИХ ТРОФІЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 

Л.П. Харченко 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

За чисельністю і видовим різноманіттям представники класу Aves у підтипі Vertebrata домінують 
практично у всіх екосистемах суші. Трофічна спеціалізація птахів є важливим чинником екологічної 
диференціації, розходженні по нішах і формуванні різних типів живлення у птахів. Кількісне і якісне 
співвідношення об’єктів живлення у кормовому раціоні птахів свідчить про високу пластичність у 
виборі об’єктів живлення більшості видів птахів і їх здатність до швидкого переключення з одного 
виду корму на інший. 

Основною особливістю організації травної системи птахів є відносна універсальність будови, що 
забезпечує високий рівень її пластичності до типу корму, його консистенції й ступеня механічної 
обробки. 

На основі проведених анатомічних, гістологічних досліджень травної системи у птахів різних 
трофічних спеціалізацій ми виявили особливості організації травної системи.  

Передній відділ травного тракту (стравохід) у зв’язку з відсутністю зубів і заковтуванням корму 
цілим або великими шматками має складчастий рельєф, висота складок залежить від типу живлення. 
Найвищі складки відмічені у птахів з м’ясоїдним типом живлення, найнижчі – в рослино-зерноїдних.  

Більшість птахів мають двокамерний шлунок. Краніальний відділ моногастричного шлунка 
плазунів перетворився в залозистий шлунок, який має відносно малі розміри практично у всіх 
досліджених видів птахів. Пакети глибоких складних залоз залозистого шлунка, розташовані в 
підслизовому шарі слизової оболонки, мають різноманітну форму в птахів різних трофічних груп, але 
єдиний план будови, який представлений парієтально-пептичними клітинами (Богатир, Ниязова, 
1980), що суміщають у собі секрецію пепсиногену і соляної кислоти. При посиленні рухової функції 
пілоричного відділу моногастричного шлунка, у зв’язку з відсутністю зубів, останній узяв на себе 
функцію механічної обробки їжі й перетворився на м’язовий шлунок із сильно розвиненими м’язами 
й кутикулою (Уголев, 1985). 

Анатомічно однокамерні шлунки характерні переважно птахам, які одночасно ковтають велику 
за розмірами їжу (ряд соколоподібні, ряд совоподібні, ряд лелекоподібні). За гістологічною будовою 
краніальна частина однокамерного шлунка відповідає залозистому шлунку, а пілорична – м’язовому. 

Загальновідомо, що довжина кишечнику птахів корелює з типом живлення. На основі результатів 
власних досліджень ми виділили низку закономірностей у будові кишечнику птахів:  

1) достатньо чітко виявляється взаємозв’язок між довжиною кишечнику й калорійністю їжі. У 
рослиноїдних птахів, калорійність їжі яких досить низька, збільшується довжина кишечнику. На 
нашу думку, і це підтверджують гістологічні дані, у рослиноїдних птахів найбільш високі показники 
товщини м’язової оболонки в передньому відділі кишечнику, що сприяє інтенсивному її скороченню 
й швидкому проходженню хімусу. Посилює інтенсивність скорочень м’язової оболонки механічне 
подразнення слизової оболонки основним компонентом рослинного корму – клітковиною; 

2) у рослиноїдних птахів процеси травлення й всмоктування поживних речовин зміщуються в 
клубову кишку, слизова оболонка якої має найбільш складний рельєф і найбільшу щільність 
розташування ворсинок з розсіченими верхівками, що збільшує поверхню всмоктування. Виявлені 
ворсинки в слизовій оболонці шийки сліпих кишок сприяють подовженню процесів всмоктування; в 
сліпих кишках рослиноїдних птахів відбувається симбіотичне травлення при участі бактеріальної 
флори; 

3) у птахів, які споживають висококалорійну їжу (м’ясоїдні, комахоїдні, насіннєвоїдні) довжина 
кишечнику зменшується й основні процеси травлення й всмоктування відбуваються в передньому 
відділі тонкого кишечнику – дванадцятипалій кишці, яка від загальної довжини кишечнику 
відповідно складає: 34%; 22%; 20%; 

4) у птахів, які живляться переважно рослинною їжею, довжина сліпого відділу кишечнику 
відзначається великими розмірами. У птахів, які живляться тваринною їжею сліпи кишки мають 
незначні розміри або редуковані. Сліпий відділ кишечнику можна розглядати як орган, який у деяких 
видів птахів є рудиментарним. Лише в рослиноїдних і частково плодоїдних він виконує певну травну 
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функцію. У зв’язку з цим, сліпому відділу кишечнику притаманне загальновідоме правило: органи, 
які втратили або втрачають своє значення, дуже сильно варіюють. Це положення підтверджують і 
матеріали наших досліджень. Аналізуючи морфометричні показники різних відділів кишечнику, 
можна констатувати, що відносна довжина сліпого відділу кишечнику знаходиться у більш тісній 
залежності від типу живлення, ніж інші відділи. 

Довжина кишечнику тільки приблизно характеризує його активну поверхню – площу слизової 
оболонки. Остання залежить від діаметра кишечнику, величини й форми ворсинок і наявності 
складок. Як компенсацію укороченості кишечнику можна розглядати особливості рельєфу слизової 
оболонки, який у птахів має складну архітектоніку. На фоні загальної укороченості кишечнику, птахи 
зберігають, за цією ознакою, закономірність притаманну всім хребетним, а саме – рослиноїдні види 
птахів мають відносно довший кишечник порівняно з м’ясоїдними. 

Отже, для підтримки високого рівня метаболізму, притаманного представникам класу Aves, 
відносна укороченість їх кишечнику компенсується рядом пристосувань, які сформувалися в процесі 
еволюції під дією трьох основних факторів: польоту, трофіки і кормодобувного стереотипу на 
анатомічному та гістологічному рівнях. 

 
 

УДК 594.3 – 147.124 
ЧАСОВІ АСПЕКТИ КОНХОЛОГІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ВИНОГРАДНОГО СЛИМАКА 

З ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ ПЗФ М. ЧЕРНІВЦІ 
Л.М. Хлус  

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 

Виноградний слимак – Helix pomatia L. (Gastropoda: Geophila: Helicidae) – вид, занесений до 
Європейського Червоного Списку, широко, але нерівномірно розповсюджений на заході України. На 
теренах Буковини він зустрічається у корінних та, меншою мірою, похідних лісостанах, дещо рідше – 
у розріджених дерево-чагарникових та чагарникових насадженнях (Хлус Л.М., Хлус К.М., 2003). В 
адміністративних межах Чернівців H. pomatia виявлений нами як на території об’єктів природно-
заповідного фонду (ПЗФ) – заказника загальнодержавного значення (ЗЗДЗ) «Цецино», заказника 
місцевого значення (ЗМЗ) «Гарячий Урбан», парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. 
Шіллера, так і в зонах зелених насаджень на території лікарень, цвинтарів тощо. Усі виявлені в 
урболандшафті місцеіснування виду розміщені в заплаві Пруту та його приток або поблизу від неї в 
межах Садгірського, Садгірсько-Хотинського, Прицецинського та Калічанського (Східного) 
ландшафтних районів Чернівців. Знахідки виноградного слимака у парках та інших зелених 
насадженнях Центральноміського району нам невідомі; на території Рогатського (Південного) району 
живу тварину було виявлено лише один раз в заплаві р. Кіся. Раніше нами проаналізована 
морфометрична структура популяцій виду з паркових екосистем Буковини (Хлус Л.М., 2009). Мета 
даної роботи – оцінка мінливості метричних конхологічних параметрів H. pomatia з територій 
заказників м. Чернівці в динаміці. 

Рельєф території ЗЗДЗ «Цецино» (площа – 430,0 га; 21-25 кв. Ревнянського лісництва; має статус 
об’єкта ПЗФ згідно Постанови Ради Міністрів України № 500 від 28.10.1974 р.) пересічений, 
горбисто-стрімкий, переважає північно-західна експозиція. Основну частину площ займають 
різновікові букові праліси з домішкою дуба, граба та шпилькових (ялини, сосни, модрини), 
зустрічаються берека лікарська та дуб черешчатий віком 100-350 років. У пониженнях серед бучин, 
окрім згаданих видів, зустрічаються також явір, гостролистий та польовий клени, ясен звичайний, 
окремі дерева липи дрібнолистої (Масікевич Ю.Г. та ін., 2002). Виноградні слимаки населяють схил 
г. Цецина, за сприятливих умов зустрічаються також на узліссях вздовж лісової дороги; 
спостереження за цією популяцією проводяться нами з кінця 1990-х років. Ландшафтний ЗМЗ 
«Гарячий Урбан» – корінний буковий деревостан площею 108 га на правому березі р. Прут (вздовж 
вул. Московської Олімпіади) отримав статус об’єкта ПЗФ м. Чернівці 30.05.1979 р. (рішенням ОВК 
№ 198). У складі насаджень зустрічаються також дуб, граб, липа, робінія, ясен; вік окремих дубів 
сягає 400 років (Федоряк М.М. та ін., 2008). Спостереження за популяцією виноградного слимака, яка 
населяє верхні частини схилів цього заказника, здійснюються нами з 1995 р. В обох місцеіснуваннях 
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молюсків збирали кількісно з однакових за площею ділянок. В якості популяції порівняння 
використані H. pomatia з території Карпатського національного природного парку (КНПП). Тварин 
збирали у буковому лісі Яремчанского лісництва в адміністративних межах селища Яремче. 

Для оцінки внутрішньопопуляційної мінливості у черепашок статевозрілих особин визначали 5 
метричних (висоту черепашки – ВЧ, її великий (ВД) та малий (МД) діаметри, висоту (ВУ) й ширину 
(ШУ) устя) та 1 меристичну (кількість обертів черепашки – КО) ознаки; обчислювали парні 
коефіцієнти відношень метричних ознак, об’єм черепашки (ОЧ), площу (ПлУ) та периметр (ПрУ) її 
устя та індекси їх відношень (Сверлова Н.В. та ін., 2006). 

Основні габітуальні розміри молюсків з обох чернівецьких заказників, попри істотні відмінності 
в площах охоронюваної зони та охоронному статусі, виявилися близькими (вірогідних відмінностей 
між значеннями ВЧ, ВД та ОЧ немає) та вищими за відповідні показники популяції H. pomatia з 
КНПП (табл.). Водночас, загальні розміри черепашок молюсків з усіх вибірок є істотно вищими, ніж 
у тварин, що населяють парки міст як Північної (м. Чернівці, смт Вашківці), так і Південної (м. 
Сучава) Буковини (Хлус Л.Н., 2009). 

Таблиця – Морфометричні показники Helix pomatia L. з території досліджуваних 
об’єктів ПЗФ  

Параметри 

ЗМ
З 
Га
ря
чи
й 
У
рб
ан

 

2000, n=73 2008, n=18 
x±Sx Cv x±Sx Cv 

ВЧ, мм 42,00±0,26 5,25 42,69±0,38 3,82 
ВД, мм 42,80±0,28 5,48 42,22±0,37 3,70 
МД, мм 33,66±0,20* 4,97 36,00±0,37 4,30 
ВУ, мм 29,38±0,25* 7,12 31,98±0,37 4,84 
ШУ, мм 24,72±0,21* 7,15 25,71±0,35 5,76 
КО 4,70±0,03* 5,89 4,43±0,04 3,62 

ВЧ/ВД 0,98±0,006* 5,11 1,01±0,005 2,19 
ШУ/ВУ 0,84±0,008* 7,54 0,80±0,004 2,16 
МД/ВД 0,79±0,004* 4,44 0,85±0,003 1,37 
ОЧ, мм3 38704±662 14,42 38176±986 10,96 
ПлУ, мм2 571,6±8,32* 12,26 647,0±16,06 10,53 
ПрУ, мм 85,16±0,63* 6,19 90,90±1,10 5,12 

Параметри 

ЗЗ
Д
З 

«Ц
ец
ин
о»

 

2000, n=25 2007, n=51 

x±Sx Cv x±Sx Cv 
ВЧ,мм 41,61±0,54 6,18 42,13±0,32 5,44 
ВД, мм 42,74±0,53 5,95 41,97±0,30 5,17 
МД, мм 33,30±0,38* 5,46 35,17±0,25 5,11 
ВУ, мм 31,00±0,44 6,74 31,88±0,26 5,90 
ШУ, мм 24,70±0,39 7,57 24,77±0,20 5,84 
КО 4,68±0,04 4,31 4,38±0,02 3,75 

ВЧ/ВД 0,97±0,009* 4,24 1,00±0,005 3,33 
ШУ/ВУ 0,80±0,007* 4,21 0,78±0,004 4,06 
МД/ВД 0,78±0,005* 3,10 0,84±0,002 1,67 
ОЧ, мм3 38333±332 17,12 37366±803 15,34 
ПлУ, мм2 603,4±4,23 13,84 621,5±9,66 11,10 
ПрУ, мм 87,82±0,30* 6,75 89,43±0,69 5,54 

Параметри 

К
ар
па
тс
ьк
ий

 Н
П
П

 

2001, n=40 2002, n=37 

x±Sx Cv x±Sx Cv 
ВЧ, мм 40,70±0,43 6,60 40,58±0,34 5,09 
ВД, мм 41,64±0,38* 5,69 40,08±0,28 4,29 
МД, мм 34,34±0,48 8,78 34,28±0,28 4,92 
ВУ, мм 29,63±0,43 9,20 29,58±0,23 4,64 
ШУ, мм 25,31±0,27 6,65 24,50±0,33 8,14 
КО 4,82±0,03* 4,31 4,47±0,02 3,30 

ВЧ/ВД 0,98±0,007* 4,36 1,01±0,006 3,55 
ШУ/ВУ 0,86±0,008* 6,07 0,83±0,009 6,59 
МД/ВД 0,82±0,009* 6,52 0,86±0,003 1,84 
ОЧ, мм3 35592±938* 16,66 32746±678 12,59 
ПлУ, мм2 590,9±13,29 14,22 570,0±10,80 11,53 
ПрУ, мм 86,47±1,03 7,55 85,15±0,77 5,48 

Примітка: * – відмінності між вибірками з однієї популяції у різні роки вірогідні (р<0,05) 
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Габітуальні конхологічні параметри виноградних слимаків усіх досліджуваних популяцій 
зберігають відносну сталість у часі: ВЧ вірогідно не змінювалася, зміни ВД та ОЧ зареєстровані 
тільки у молюсків з КНПП, а МД – з обох чернівецьких заказників. Проте незначна різноспрямована 
варіабельність ВЧ, ВД та МД проявляється вірогідними відмінностями значень основного 
габітуального та радіального індексів (табл.). Метричні вустьові параметри зазнають змін у часі лише 
у виноградних слимаків з «Гарячого Урбану», а у тварин з «Цецино» та КНПП часові відмінності ВУ 
та ШУ не досягають значущих величин; при цьому в H. pomatia з «Цецино» при сталій ПлУ 
відмінності у значеннях ПрУ вибірок 2000 та 2007 рр. достовірні, а остьові пропорції зазнають 
часових змін в усіх досліджуваних популяціях. 

Отже, можна констатувати, що режим заповідання території в умовах урбоекосистеми сприяє 
підтриманню стабільної морфометричної структури популяцій Helix pomatia. 

 
 

УДК  
ЕТАЛОННА КОЛЕКЦІЯ СКЕЛЕТІВ ПТАХІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

Є.В. Червоний  
Державний природознавчий музей НАН України 

Для з’ясування законів мікроеволюції, зоогеографії та питань популяційної мінливості хребетних 
тварин останніх геологічних епох використовують два основних методи: генетико-біохімічного 
аналізу та метод порівняльної анатомії. Використання надсучасних методик секвенування ядерної та 
мітохондріальної ДНК не завжди можна застосувати до викопних решток, адже збереженість 
нуклеїнових кислот становить пікограми і ланцюг ДНК переважно буває пошкодженим. Тому 
найкращим способом простежити шляхи видозмін є порівняльно-анатомічний аналіз остеологічних 
решток з археологічних чи палеозоологічних стоянок. Для цієї мети необхідним є наявність 
порівняльної еталонної колекції скелетів тварин. Багато літературних джерел присвячено виявленню 
таких змін у ссавців, особливо, що стосується краніальної частини скелету. Щелепи ссавців добре 
зберігаються і мають хороші діагностичні властивості. Зі скелетом птахів ситуація набагато 
складніша, адже сама структура кісток, як загальновідомо, є набагато крихкішою, особливо це 
стосується краніума. Тому, використання посткраніального скелету, а особливо тарзометатарзусів та 
карпометакарпусів, і розробки методик діагностики видової належності є особливо актуальною. Ці 
кістки найчастіше трапляються у тафокомплексах природного та антропогенного походження. 

Формування еталонної колекції скелетів птахів проходить у три етапи: збір сировинного 
матеріалу, виготовлення скелету та етикетування готового експонату. Згідно з правилами гуманного 
та бережного ставлення до природи, збір матеріалу відбувається з уже мертвих тварин (збитих 
автотранспортом, тих, які розбилися об будівлі чи проводи ЛЕП, здобутих мисливцями). На другому 
етапі ми користуємося двома загально прийнятими методиками. Перша – це виварювання скелету з 
додаванням каустичної соди, яку застосовуємо для виготовлення середніх та великих скелетів (птахів 
розміру перепілки і більших). Другий варіант виготовлення скелету птаха – використання жуків-
мертвоїдів, що прийнятно для дрібних скелетів (горобиних). Інші методи ми не використовуємо через 
велику трудоємність та довготривалість. 

Найважливішим етапом у формуванні еталонної колекції є її впорядкування шляхом 
етикетування та подальшої каталогізації. Місце збору і належність до певної особини є дуже 
важливою інформацією для еталонної колекції. Співвідношення певних морфометричних ознак 
однієї особини, як стосовно однієї кістки так і різних кісток, дозволяє виявити поставленні проблеми 
мікроеволюції та зоогеографії. Абсолютні морфометричні величини можна використовувати лише 
коли вони усереднені та статистично підтвердженні, тоді як відносні величини не потребують 
кількісної статистики. Таким чином є два варіанти зберігання скелетів. Перший це коли скелет однієї 
особини зберігається в одній ємкості. З такою колекцією легко працювати коли необхідно вивести 
певні відносні морфометричні параметри виду. Інший варіант збереження скелетів полягає у 
формуванні костотеки окремих кісток, з позначенням належності кістки до певної особини. Такий 
варіант зручний коли необхідно зібрати статистично достовірний морфометричний матеріал, але 
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незручний для роботи з дрібними скелетами, оскільки їх складно етикетувати. Існує змішаний 
варіант, який використовується у Державному природознавчому музеї НАН України. 

Окрім морфометричних промірів використовують і анатомічні особливості, переважно для 
діагностики палеозоологічного та археологічного матеріалу з метою визначення видової належності. 
Візуальна і тактильна діагностика викопних решток птахів проводиться шляхом виявлення 
анатомічної відповідності до кісток сучасних представників або виявлення достовірних морфо-
анатомічних змін.  

При формування еталонної колекції необхідно дотримуватись певних правил. По-перше: 
обережне виварювання з використання каустичної соди, щоб дрібні анатомічні діагностичні ознаки 
зберігалися у скелеті, на основі яких, в подальшому, можна проводити визначення. По-друге: 
детальне етикетування належності до виду, місця збору та окремої особини для виявлення 
статистично достовірних морфологічних змін впродовж часу, виявлення географічної чи 
популяційної мінливості і побудови кривої морфометричної варіабельності виду. 

 
 

УДК 595.789: 577.21 
СТРУКТУРА 5S рДНК ЛУСКОКРИЛИХ  

НА ПРИКЛАДІ SATYRUS DRIAS (SCOPOLI, 1763) 
О.В. Череватов, Р.А. Волков 

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 

Використання повторюваних послідовностей, в першу чергу – ділянок геному, що кодують рРНК 
(рДНК), в якості молекулярних маркерів довело свою ефективність у таксономії еукаріот загалом, і 
тваринних об’єктів зокрема [Qi, 1988]. У представників класу комах (Insecta) дослідження з 
молекулярної таксономії з використанням ядерних та мітохондріальних генів проводились переважно 
на твердокрилих (Coleoptera) та клопах (Hymenoptera), а серед лускокрилих – на підроді Agrodiaetus з 
родини синявці (Lycaenidae) [Kandul, 2004] та на європейських видах родини Nymphalidae [Silva-
Brandão, 2008; Murray, 2005; Martin, 2000]. В той же час, 5S рДНК у комах, зокрема – лускокрилих 
(Lepidoptera) залишається практично недослідженою, хоча порівняльний аналіз цієї ділянки геному з 
успіхом застосовується у молекулярній таксономії рослин [Volkov, 2001; Roser, 2001]. Відповідно, 
застосування 5S рДНК у таксономії метеликів видається перспективним. Проте можливість 
застосування певної ділянки геному для цілей молекулярної таксономії залежить від швидкості та 
характеру молекулярної еволюції, цієї ділянки у досліджуваних організмів. Тому метою наших 
досліджень було дослідити ділянку 5S рДНК у метеликів на прикладі Satyrus drias (Scopoli, 1763) 
(Lepidoptera, Satyridae), яка могла б слугувати в якості маркерної послідовності для детальнішого 
вивчення таксономії лускокрилих.  

Загальну ДНК екстрагували з тіла метелика згідно стандартного протоколу [Current protocols, 
1991] з використанням в якості детергента додецилсульфату натрія (ДДС-Na). Полімерність ДНК 
перевіряли за допомогою електрофорезу в 2% агарозному гелі. Для ампліфікації повторюваної 
ділянки 5S рДНК методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) використовували пару праймерів 
RV0803 та RV0804, які є комплементарними до послідовності 5S рРНК Bombyx mori Linnaeus, 1758, 
що присутня у базі даних Genbank. Отримані ПЛР-продукти клонували у бактеріальний вектор. 
Відібрані рекомбінантні клони сиквенували на сиквенаторі ABI Prism 310 («PE Applied Biosystems», 
США). Первинну обробку та аналіз отриманої первинної нуклеотидної послідовності проводили за 
допомогою комп’ютерної програми Chromas та пакету програм комп’ютерної обробки даних 
DNASTAR (1998).  

Таблиця – Праймерні послідовності для 5S рДНК лускокрилих 

Назва праймера Послідовність праймера 
RV0803 5’-catagcggccgcgtggtcagtacttggatgggtga-3’ 
RV0804 5’-cattgcggccgcttgcttgacttcggtgatcgga-3’ 

Примітка: *- підкреслено сайт впізнавання для ендонуклеази Not I 
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Аналіз отриманої нуклеотидної послідовності показав, що повторювана ділянка 5S рДНК виду S. 
drias складається з кодуючої ділянки довжиною в 120 пар нуклеотидів (пн) та міжгенного спейсера 
(МГС) розміром 930 пн. Кодуюча ділянка демонструє високий рівень гомології з відповідними 
ділянками 5S рДНК Bombyx mori – 96-100% та з Drosophila grimshawi (Oldenberg, 1914) – 80%, що 
підтверджує уявлення про низьку швидкість молекулярної еволюції 5S рРНК. 

МГС 5S рДНК S. drias містить численні А-Т багаті сегменти. До його складу входять також 
ділянки, що співпадають з мікросателітами довжиною 246 п.н. іншого представника ряду Lepidoptera 
– Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796). Райони МГС S. drias, що межують з кодуючою ділянкою 
демонструють подібність з некодуючими послідовностями з геномів інших видів лускокрилих Colias 
eurytheme (Boisduval, 1852); Limatria dispar (Linnaeus, 1759), Heliothis virescens (Vinson, 1971); 
Hyalophora cecropia (Linnaeus, 1758) та ін. Довжини цих ділянок коливаються від 20 до 200 пн, а 
рівень подібності – від 90 до 99%. Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що окремі 
частини МГС 5S рДНК S. drias виникли як результат транслокації послідовностей мобільних 
генетичних елементів з інших районів геному.  
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УДК 597.552.1:591.1(28) 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА, ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ЩУКИ (EXOS LUCIUS) В ВОДОЕМАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА НА 

ПРИМЕРЕ ПРУДА УРОЧИЩА КАМЫШЛЫ 
В.А. Бондарев, Ю.В. Новоселова 

Институт Биологии Южных морей НАН Украины 

После строительства Северо-Крымского канала в1961-1971гг.некоторые виды рыб, в т.ч. и щука 
из низовий Днепра попали на Крымский полуостров. В дальнейшем, как естественным путем, так и в 
результате акклиматизационных мероприятий произошло заселение щукой многих пресноводных 
водоемов северного и среднего Крыма. Система видовых адаптаций щуки способствует ее широкому 
распространению в самых разнообразных по гидрологическому и гидрохимическому режиму 
водоемах с различными экологическими условиями обитания (Силивров, 2008). 

В настоящее время щука освоила как естественные водоемы (низовья рек Черная, Бельбек, Кача), 
так и большинство прудов и водохранилищ юго-западного Крыма (Бахчисарайский район, регион 
г.Севастополя). Аборигенная ихтиофауна внутренних водоемов юго-западного Крыма качественно и 
количественно бедна и характеризуется наличием ряда эндемиков, некоторые из которых занесены в 
Красную книгу. Вселение щуки- крупного облигатного хищника-ихтиофага окажет существенное 
влияние на структуру и функционирование ихтиоценозов в водоемах Крыма. В связи с этим, 
всестороннее изучение биологии щуки, изменчивости вида, межвидовых отношений в водоемах 
самой южной части Украины является актуальным вопросом как в научном отношении, так и в плане 
рыбохозяйственного использования водоемов. 

Сбор материала производился на Камышловском водоеме (г.Севастополь), где щука появилась в 
1999г., т.е. ровно 10 лет назад. Щука облавливалась удебными снастями в ноябре-декабре 2008г. и в 
феврале –марте 2009г. В январе 2009 в условиях ледостава обловы не проводились. Сроки сбора 
материала были выбраны с целью определения впервые нерестующих особей. Та как в течение лета и 
в начале осени половые продукты щуки находятся на II стадии развития и определить достигнет ли 
рыба половой зрелости (т.е. будет ли нереститься в следующем году) невозможно.  

В ноябре-декабре стадии зрелости половых продуктов у созревающих особей – III, IV, в феврале-
марте – IV V VI, а у неполовозрелых рыб гонады остаются на II-й стадии. 

Таблица 1 – Размерно-весовые характеристики щуки из Камышловского водоема 

В
оз
ра
ст

, 
го
ды

 

♀♀ ♂♂ ♀♂ 

К
ол

-в
о,

 
ш
т.

 Станд. 
длина, см. 

Mасса 
рыбы, г. 

К
ол

-в
о,

 
ш
т.

 Станд. 
длина, см. 

Mасса 
рыбы, г. 

К
ол

-в
о,

 
ш
т.

 Станд. 
длина, см. 

Mасса 
рыбы, г. 

1 2 17,5-22,0 
19,8 

52-97 
74,5 3 22,6-25,2 

23,5 
95-144 
116,8 5 17,5-25,2 

22,0 
52-144 

99,9 

1+ 3 24,0-26,0 
25,0 

116-140 
129,4 6 21,5-27,2 

24,0 
91-173 
123,3 9 21,5-27,2 

24,3 
91-173 
125,4 

2 5 24,0-32,5 
28,3 

107-268 
187,5 10 22,6-32,8 

25,6 
110-328 

177,0 15 22,6-32,8 
26,5 

107-328 
180,5 

2+ 14 28,2-33,7 
31,3 

210-345 
277,3 17 24,2-35,2 

29,5 
148-400 

244,8 31 24,2-35,2 
30,3 

148-400 
259,5 

3 2 28,8-31,8 
30,3 

227-245 
236,0    2 28,8-31,8 

30,3 
227-245 

236,0 

3+ 3 31,6-37 
34,1 

345-532 
452,3 1 37,0 473 4 31,6-37 

34,8 
236-532 

457,5 

Общ. 29 17,5-37,0 
30,1 

52-532 
260,4 37 21,5-37,0 

27,5 
91-473 
203,2 66 17,5-37,0 

28,5 
52-532 
225,5 
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Был произведен полный биологический анализ и определение возраста 66 экз. щуки 
общепринятыми методами (Правдин, 1966), исключительно на свежем материале без фиксации и 
заморозки. Возраст щуки определялся по чешуе с использованием бинокуляра БМС-9. Обработка 
данных произведена вариационно-статистическим методом (Лакин, 1990) Сбор материала, его 
первичная и камеральная обработка проведены непосредственно авторами статьи. 

На формирование возрастной структуры популяции щуки в общедоступных водоемах влияет 
прежде всего интенсивность вылова. Камышловский водоем находится в пределах города 
Севастополя и подвержен мощному прессу любительского рыболовства. В результате 
старшевозрастные особи щуки встречаются в уловах единично, а в популяции количественно 
доминируют особи возрастом до четырех лет (табл. 1.). 

Ихтиофауна Камышловского водоема качественно и количественно бедна. Из обитающих пяти 
видов рыб основу биомассы составляет серебряный карась, который является основным объектом 
питания щуки в весенне-летне-осенний период. В холодное время года карась ведет пассивный 
малоподвижный образ жизни, забивается в тину, зарывается в ил и становится труднодоступным для 
хищника. В это время основой питания щук в возрасте 1-3 года являются водные насекомые и их 
личинки, у старшевозрастных особей обычно проявление каннибализма (табл. 2.).  

Таблица 2 – Частота встречаемости объектов питания у разновозрастных особей щуки в Камышловском водоеме в 
ноябре-марте 2008-2009гг. 

Возраст, 
год. 

Среднее 
наполнение 

желудка, балл. 

Среднее 
ожирение 
внутр. 
органов, 
балл. 

Объекты питания в % 

личинки 
насекомых 

пища 
переварена карась щука пустой 

желудок 

1 1,2 0,8 60 - - - 40 
2 1,4 0,9 75 8 4 - 13 
3 0,7 0,9 22 26 - 4 48 
4 0 1,3 - - - - 100 
∑ 1,0 0,9 47 15 2 2 34 

Бедная кормовая база Камышловского водоема является основной причиной замедленного роста 
щуки, в результате чего масса и размеры особей сравнительно малы (табл.3.). 

Таблица 3 – Длина и масса разновозрастных особей щуки в различных регионах 

В
оз
ра
ст

, г
од
ы

 Район 

о.Плещеево*** 
Ярославская обл. р. Десна* водохр. Днепра** 

водохр. 
Пироговское* 

Крым 

Камышловский 
пруд* 
Крым 

Длина, 
см 

Mасса 
рыбы, г 

Станд. 
длина, 
см 

Mасса 
рыбы, г 

Длина, 
см 

Mасса 
рыбы, г 

Станд. 
длина, 
см 

Mасса 
рыбы, г 

Станд. 
длина, 
см 

Mасса 
рыбы, г 

1 16,8     100-280 27,5 163 22,0 99,9 
2 26,3 234 25 160 30,9 200-400 31,5 250 26,5 180,5 
3 34,6 461 33 350 35,8 400-840 35 400 30,3 259,5 
4 42,8 890   42,3 500-1450     

Прмечание: * – данные авторов (2008-2009 гг.); ** – по данным Кузьменко, Спесивый, 2008; *** – по данным Кулемин и 
др., 1971 

Репродуктивность популяции зависит, прежде всего, от плодовитости особей и от возраста 
полового созревания производителей. Плодовитость щуки – величина относительно мало изменчива, 
и тесно коррелирует с массой тела. В связи с этим, абсолютная плодовитость камышловской щуки 
сравнительно невысока. Что касается сроков полового созревания, то они зависят от климатических 
условий и колеблются в значительных пределах: от 1 года у самцов и 2 лет у самок на юге Украины 
до 5-6 лет на Севере России соответственно (Грунин, 2004, Берестовский, Ерохина, 2005). В 
Камышловском водоеме самцы щуки становятся половозрелыми в годовалом возрасте, в возрасте 2 
года созревает основная масса самцов и самок, а в возрасте 3 года 100% особей участвуют в нересте 
(рис.1). 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение половозрелых особей щуки различного возраста 

Таким образом, можно заключить, что репродуктивная способность щуки в Камышловском 
водоеме и водоемах юго-западного Крыма с аналогичными экологическими условиями высока, 
прежде всего, по причине ранних сроков полового созревания.  

 
 

УДК: 591.5+597.94 (477:292.452) 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТРИТОНА КАРПАТСЬКОГО (TRITURUS 

MONTANDONI BOULENGER, 1880) 
У ВИСОКОГІР’Ї ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) 

О.В. Гаврилюк 
Інститут екології Карпат НАН України  

Здатність організмів до репродукції є ключовою ознакою, що відрізняє живе від неживого. 
Розуміння факторів, що пов’язані з репродукцією є надзвичайно важливим, особливо для видів з 
охоронним статусом та популяцій видів що знаходяться на межі ареалів чи в умовах, що лімітують їх 
поширення. Це, зокрема, стосується тритона карпатського (Triturus montandoni Boulenger, 1880) у 
високогір’ї Чорногори. Тритон карпатський, ендемік Карпат, характерний представник батрахофауни 
передгірських і гірських районів Українських Карпат, поширений в межах висот від 400 до 2000 м 
н.р.м. (Татаринов, 1973; Щербак, Щербань, 1980). В період розмноження особини цього виду є 
найчисельнішим видом хвостатих земноводних у високогірних лентичних водоймах Чорногори. Вид 
занесений до Червоної книги України (1994) й охороняється Бернською конвенцією (1998). 

Відомостей щодо репродуктивної екології тритона карпатського на досліджуваній території є 
обмаль, що можна пояснити меншою вивченістю хвостатих земноводних загалом. Більшість їх є 
криптичними тваринами, що ускладнює їх дослідження, тому багато аспектів репродуктивної 
екології є менш задокуметованими, ніж у видів інших таксонів (Taylor & Guttman, 1977). Метою 
роботи було встановити особливості репродуктивної екології тритона карпатського у високогір’ї 
Чорногори, зокрема, особливості ікрометання. Польові дослідження у високогір’ї Чорногори 
проводили протягом весняно-літнього періоду 2008-2009 року.  

Період розмноження тритона карпатського у високогір’ї Чорногори починається в основному в 
травні-червні, залежно від висоти над рівнем моря та снігового покриву. Тритони використовують 
різноманітні типи водойм і мають тривалий період розмноження. Часто в водоймах можна одночасно 
спостерігати шлюбні пари, відкладену ікру та плаваючих личинок тритонів. Шлюбні ігри тритонів 
починаються через декілька днів після переходу у водойми, як тільки вода прогріється до +8-10°С. 
Період ікрометання також тривалий і залежить від висоти над рівнем моря. В районі с. Ворохта (860 
м н.р.м.) перші кладки карпатського тритона знайдені 16.V.2008 р. У високогір’ї Чорногори 
ікрометання починається в середині червня. На висоті 1400 м перші кладки ікри карпатських 
тритонів були виявлені 11.VI.2008 р. На цій же висоті 20.VI.2009 р. в тимчасових водоймах 
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спостерігали шлюбні ігри тритонів, ікряних самок та масове відкладання ікри. На висоті 1500 м 
масове відкладання ікри спостерігали 28.VI.2008 р., 2.VIІ.2008 р., 4.VIІ.2008 р., 29.VI.2009 р. 
30.VІ.2009 р. У високогірному озері Несамовите (1748 м н.р.м.) кладки ікри тритона карпатського 
знаходили 24.VI.2007 р. У високогірній водоймі на схилах гори Петрос (1804 м н.р.м.) масове 
відкладання ікри спостерігали 29.VI.2008 р., 2.VIІ.2009 р. Найпізніше ікрометання тритона 
карпатського фіксували 20.VIІ.2008 р. на висоті 1873 м н.р.м.  

Тритон карпатський у високогір’ї Чорногори для репродукції вибирає зарослі водними 
рослинами водойми (Гаврилюк, 2009). Такий вибір є невипадковим. Яйцекладні види, що не 
охороняють свої яйця протягом періоду інкубації можуть зазнавати значної смертності ембріонів 
(Trivers 1972; Stebbins & Cohen 1995). Тим не менше, самки, що безпосередньо не оберігають свої 
яйця, все ж можуть впливати на їх виживання, за рахунок способу їх кладки (Arnold 1994; Bernardo 
1996). Протягом відкладання ікри, самки деяких видів роду Triturus, зокрема, тритон карпатський, 
обережно завертають окрему ікринку у листя водних рослин на мілководді (Díaz-Paniagua 1989; 
Duellman & Trueb 1994; Griffiths 1995; Miaud 1995). Така поведінка може захистити яйця від хижаків, 
грибкових інфекцій, механічного пошкодження та запобігати зануренню ікри у мул, що може 
призвести до пригнічування дихання (Winpenny 1951; Miaud 1993; Griffiths 1995). Існує також 
припущення про те, що поведінка обгортання яєць також захищає ембріони тритонів від негативних 
впливів ультрафіолетового випромінювання (Marco, Lizana, Alvarez, Blaustein 2001). У високогір’ї 
Чорногори відкладання ікри тритона карпатського відбувається частіше біля берега на мілководді, 
рідше на глибинах 0,2-0,3 м, така невелика глибина очевидно сприяє кращому прогріванню води, а це 
пришвидшує розвиток ікри й метаморфоз личинок тритонів. В озерцях схилів Павлика (1484 м н.р.м.) 
всього лиш на невеликому відрізку мілководдя 0,2×0,3 м² було зафіксовано 7 самок тритона 
карпатського, що відкладали ікру. Ікринки відкладаються поодиноко двома способами: 1 - на чи під 
поверхнею листка водної та навколо водної рослинності; 2 - шляхом обгортання ікринки листковою 
поверхнею водної та навколо водної рослинності з двох сторін. Використання цих двох способів 
залежать від площі листкової пластини. Перший спосіб трапляється рідше, і пов’язаний з 
використанням для ікрометання рослин з малими листковими площами – Callitriche sp., Fontinalis sp., 
Polytrichum sp. і т.д. В другому випадку використовуються рослини з більшими листковими площами 
– осоки Carex (C. leporina L., C. canescens L., C. vesicaria L., C. rostrata L.), Glyceria sp. R.Br., 
Alopecurus aequalis Sobol., Deschampsia Beauv., Poa sp., Calamagrostis villosa (Chaix). Це також було 
підтверджено експериментально. Дві ікряні самки тритона карпатського були поміщені в контейнер з 
водою з водойми, з якої вони були виловлені. Сюди ж помістили десяток листків Calamagrostis 
villosa. За добу дві самки відклали 50 ікринок і всі вони були обгорнені листковою поверхнею з двох 
сторін. Можна також припустити, що такий спосіб кладки є безпечніший з огляду на негативні 
впливи середовища і відповідно частіше трапляється у високогір’ї Чорногори.  

Підсумовуючи результати досліджень можемо попередньо стверджувати, що спосіб відкладання 
ікри залежить від присутньої у водоймі рослинності і обирається тритонами за «принципом» 
максималізації виживання ікринок. 

 
 

УДК 594.3 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ACROLOXUS LACUSTRIS L. 1758 

(MOLLUSCA; GASTROPODA) В РІЧКАХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я 
О.В. Дегтяренко 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка  

Acroloxidae (Thiele, 1931) – невелика, але широко розповсюджена по всій території України 
родина, яка представлена 5 видами (Стадниченко, 2004) з роду Acroloxus (Beck, 1837). В Північному 
Приазов’ї зареєстрований один вид – Acroloxus lacustris. 
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Річки Північного Приазов’я характеризуються специфічним гідрологічними та гідрохімічними 
режимами. Їх суть полягає в значній динаміці рівня води, швидкості течій, інтенсивності 
випаровування та різких коливаннях солоності та рН середовища. Acroloxus lacustris є виключно 
прісноводним видом (Стадниченко, 2006), в той час як в річках регіону солоність знаходиться в 
межах 0,16 – 15,2 г/л. Останнє свідчить про те, що даний вид у цих водоймах знаходиться на межі 
витривалості. Такі умови спричиняють інтенсивні коливання чисельності цього виду та мозаїчний 
характер його розповсюдження. 

Збір матеріалу проводили на території Північного Приазов’я весною, влітку та восени протягом 
2001-2008 рр. За вказаний період були проведені 15 експедицій по таких річках: Молочна, Обіточна, 
Берда, Великий та Малий Утлюк, Тащенак, Корсак, Лозоватка. Відбір матеріалу проводився з 
допомогою пружинного дночерпака площею захвату 0,05 м2. Для якісного аналізу молюсків також 
збирали вручну, змиваючи їх з водоростей та затоплених предметів. Проби фіксувались 75 % 
розчином спирту, подальша їх обробка проводилась в лабораторії за загальноприйнятими 
гідробіологічними методиками (Жадин, 1956). Загалом зібрано 438 проб.  

Вивченням малакофауни даного регіону займалась досить незначна кількість авторів. В 50-х 
роках тут проводили свої дослідження співробітники Дніпропетровського державного університету, 
зокрема, І.П.Лубянов (1954, 1961) та Харківського державного університету - О.І.Коновалова (1956) 
та Н.В. Дубовський (1956). Протягом 1971-1973 років річки регіону вивчались під час комплексних 
гідробіологічних експедицій Інстутом гідробіології НАН України, за результатами чого вийшла 
робота Поліщука В.В. (1980). На сучасному етапі вивченню донної фауни присвячена робота О.О. 
Дирипаско, В.О. Гетьманенко (1998), які досліджували гирлову ділянку річки Обіточної у 1997 році, 
та молюсків вони не зафіксували. Характер розповсюдження Acroloxus lacustris у річках Північного 
Приазов’я за роками досліджень представлені в таблиці 1.  

Наведені матеріли свідчать про те, що в умовах Північного Приазов’я Acroloxus lacustris 
знаходиться в пригніченому стані, який викликаний кліматичними (висока температура повітря, 
інтенсивне випаровування та підвищення солоності) та антропогенними факторами (задамбованість, 
інтенсивний випас худоби в басейні річок, забруднення побутовими та промисловими відходами).  

Таблиця 1 – Місця реєстрації Acroloxus lacustris у річках Північного Приазов’я за роками 

Назва річки 
Лубянов 

(1954, 1958, 
1960) 

Дубовський 
(1956) 

Поліщук 
(1980) 

Гетьманенко, 
Дирипаско (1998) 

Наші дані 
(2001-2008) 

Молочна + + +  + 
Обіточна –  – – + 
Берда –  –  + 
Корсак –    – 
Лозоватка –  –  – 
Малий Утлюк –  –  – 
Великий Утлюк –  –  – 
Тащенак –    – 

Примітка: + - A. lacustris був зареєстрований автором; – - A. lacustris не зареєстрований; якщо відміток немає – це означає, 
що дослідження на цій річці автором не проводились. 

 
 

УДК 591.95: 592 (477.64) 
ФАУНА ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (ЗООБЕНТОС, ПЕРИФИТОН) 

МАЛОЙ РЕКИ МОКРАЯ МОСКОВКА 
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К.О. Домбровский 
Запорожский национальный университет 

Реки, текущие по урбанизированным территориям Донецко-Приднепровского и Южного 
экономических районов, где проживает около 60% населения Украины, в настоящее время 
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подвержены большой антропогенной нагрузке. Не является исключением и наибольшая из малых рек 
города Запорожье р. Мокрая Московка (левый приток р. Днепр).  

Водосборная площадь малой реки Мокрая Московка составляет 457 км2, длина 62 км2, а в черте 
города около 11 км. Современная глубина реки составляет от 0,5 до 1,5 м при заилении русла в 
верховье 0,5-1,2 м, в среднем течении 0,2-0,5 м и в нижнем течении 0,1-0,8 м. Скорость течения 
составляет 0,3-0,6 м/с, на перекатах в черте города до 1,9 м/с.  

Вода р. Мокрая Московка мутная, содержит много взвешенных веществ, характерных для 
ливневых и различных сточных вод, которые попадают в водоток, стекая с обширных замусоренных 
территорий частной жилой застройки города. 

Материалом для данного сообщения послужили пробы зообентоса и перифитона отобранные в 
водотоке в весенне-осенний периоды 1997-1998 гг., 2002 г., 2004-2009 гг. 

За период исследования в составе донной фауны р. Мокрая Московка было обнаружено 65 видов 
и форм из 8 классов беспозвоночных, которые представлены брюхоногими и двустворчатыми 
моллюсками, малощетинковыми червями, пиявками, ракообразными, губками, паукообразными и 
водными насекомыми. Наибольшее число видов приходится на насекомых – 66,2%. Второе и третье 
места по видовому богатству занимают моллюски (16,9%) и пиявки (13,8% всех видов донных 
беспозвоночных). 

Из многочисленных отрядов класса насекомых в исследуемом водотоке были выявлены 
следующие: Odonata (стрекозы), Ephemeroptera (поденки), Hemiptera (полужесткокрылые или 
клопы), Coleoptera (жуки), Megaloptera (большекрылые или вислокрылки), Trichoptera (ручейники), 
Diptera (двукрылые). 

Наибольшее количество таксонов было выявлено у гастропод и личинок стрекоз. Брюхоногие 
моллюски были представлены такими семействами – Viviparidae, Lymnaeidae, Bithyniidae, Neritidae, 
Planorbidae, а личинки стрекоз – Libellulidae, Coenagrionidae, Calopterygidae, Platycnemididae и 
Aeshnidae. Значительное количество донных беспозвоночных также было представлено насекомыми 
– личинками хирономид, личинками ручейников, полужесткокрылыми и жуками. Среди ручейников 
наибольшее количество видов и форм было представлено семейством Leptoceridae, остальные 
семейства – Hydropsychidae, Phryganeidae, Limnephilidae представлены по одному таксону 
соответственно. Полужесткокрылые были представлены в водотоке 6 семействами – Nepidae, 
Naucoridae, Notonectidae, Pleidae, Corixidae и Gerridae, а водные жуки только 2 семействами – 
Hydrophilidae (водолюбы) и Dytiscidae (плавунцы). Среди 4 семейств пиявок наибольшее количество 
таксонов выявлено в семействе Glossiphonidae, остальные семейства (Piscicolidae, Hirudinidae, 
Herpobdellidae) представлены по одному виду соответственно. Фауна олигохет достаточно бедна и 
была представлена такими семействами – Tubificidae, Lumbriculidae и Aelosomatidae. Ракообразные в 
р. Мокрая Московка представлены исключительно разноногими (Amphipoda) и равноногими 
(Isopoda) раками. Фауна поденок в водотоке представлена 2 семействами – Baetidae (двукрылые 
поденки), Caenidae. Отряд двукрылых насекомых был представлен следующими семействами – 
Chironomidae (комары-звонцы), Muscidae (настоящие мухи), Stratiomyidae (львинки), Ceratopogonidae 
(мокрецы), Culicidae (кровососущие комары), Simulidae (мошки), среди которых наиболее богато 
представлены личинки хирономид главным образом из 3 подсемейств – Chironominae, Tanypodinae, 
Orthocladiinae. 

 
 

УДК: 597. 2/5: 577.112(262.5) 
МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА 

В ПЕЧЕНИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ 
И.И. Дорохова  

Институт Биологии Южных морей НАН Украины 

В настоящее время последствия антропогенного воздействия затрагивают весь Мировой океан. 
Одним из перспективных направлений науки является развитие способов индикации степени данного 
воздействия с использованием рыб в качестве тест-объектов. Уровень и направленность белкового 
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обмена в организме рыб отражается на качественном и количественном составе белков, что позволяет 
понять процессы интоксикации, возникающей при увеличении антропогенной нагрузки. 

В связи с этим целью настоящей работы является выявление видовых особенностей белкового 
обмена в печени ряда черноморских рыб: морского ерша (Scorpaena porcus (L.)), средиземноморской 
ставриды (Trachurus mediterraneus (Staindachner)) и темного горбыля (Sciaena umbra L.), отловленных 
в бухтах г. Севастополя. 

Определение уровня окислительной модификации белков проводилось по методу Дубининой 
(Дубинина Е.Е., 1995). Уровень эндогенной интоксикации определяли по реакции олигопептидов с 
реактивом Бенедикта в 3% NaOH (Чиркин А.А, 2002). 

Установлен достоверно более высокий уровень ОМБ у горбыля по сравнению с ершом и 
ставридой (рис.1). Содержание окисленных белков в печени ставриды незначительно выше такового 
у ерша. Ранее проводимые исследования уровня ОМБ в сыворотке крови показали достоверные 
отличия между этими двумя видами (Дорохова И.И., 2007), что, возможно, может свидетельствовать 
о том, что процесс окисления белков в сыворотке крови протекает более интенсивно, или связан с 
тканевой специфичностью. 
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Рисунок 1 – Уровень окислительной модификации белков в печени черноморских рыб 

Выявлено более высокое содержание олигопептидов в печени темного горбыля по сравнению с 
таковым у морского ерша и ставриды (рис. 2), что, возможно, может свидетельствовать об 
интенсивных процессах распада белков у данного вида и подтверждается более высоким уровнем 
ОМБ. 
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Рисунок 2 – Уровень эндогенной интоксикации в печени черноморских рыб 

Достоверно более высокие показатели деструктивных процессов обмена белков темного горбыля 
по сравнению с морским ершом и ставридой могут быть вызваны большой чувствительностью к 
антропогенному загрязнению, или видом или экологическим особенностями данного вида. 
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УДК 595.7 
ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЕСНЯНОК (INSECTA: PLECOPTERA) 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
Х.І. Дяків 

Державний природознавчий музей НАН України 

Представники європейської фауни веснянок вивчені вкрай нерівномірно. Найдетальніші 
відомості отримано про веснянок Західної Європи (Brink, Швеція; Hynes, Англія; Illies, Середня 
Європа; Depax, Франція; Aubert, Швейцарія; Consiglio, Італія) (Жильцова, 1966). 

Серед амфібіотичних комах веснянки (Plecoptera) є найменш вивченою групою на теренах не 
тільки гірських систем, але і всієї України. Фрагментарні відомості про стан вивченості фауни 
веснянок у XIX-XX століттях в Українських Карпатах можна знайти в статтях зарубіжних 
дослідників (наприклад, Й. Дзєдзєлєвича, Ш. Понграча, Й. Маєвського, та М. Вінклера). До середини 
ХХ століття, видовий список Plecoptera Українських Карпат нараховував 85 таксонів, проте майже 50 
% з них були сумнівними таксонами, через вживання синонімічних назв та некоректну детермінацію. 
Таким чином, до 1960 року, тільки 42 види Plecoptera могли бути з впевненістю приурочені до цієї 
території. Ґрунтовні дослідження, що були проведені Л. А. Жильцовою у 1962, 1963 та 1965 роках на 
всій території гірської системи у межах колишнього СРСР, виявили загалом 72 види, які належать до 
19 родів та 7 родин (Жильцова, 1966; 1967; 1968). З них 14 видів вказані вперше для території 
колишнього СРСР, а Amphinemura standfussi (Ris, 1902), Amphinemura triangularis (Stephens, 1836), 
Nemoura flexuosa Aubert, 1949 та Leuctra hippopus Kempny, 1899 – вперше для Українських Карпат. 
Вказуючи на унікальність монтанної фауни веснянок, автор відзначила, що з 92 видів, які траплялись 
на території Європейської частини СРСР (крім Кавказу), на долю монтанних видів припадає більше 
78%, при цьому 48 відомі виключно з Українських Карпат (Жильцова, 1968). Проте, після досліджень 
Л. А. Жильцової, більше 40 років, веснянки регіону не вивчались. У 1997 цей автор узагальнила дані 
щодо зоогеографії веснянок Euholognatha фауни Росії та суміжних територій, та вказала на 
поширення більше 40 видів групи в Карпатах. З наведених Л. А. Жильцовою для Українських Карпат 
видів, окремі таксони були позначені нею як сумнівні: Leuctra braueri Kempny, 1898, Oemopteryx 
loewii (Albarda, 1889), Protonemura lateralis (Pictet, 1836), Rhabdiopteryx neglecta (Albarda, 1889), 
Brachyptera trifasciata (Pictet, 1832), Brachyptera putata (Claassen, 1940), Isoperla sudetica (Kolenati, 
1859) (Годунько, 2006). Пізніше дослідження підтвердили присутність цих видів у монтанних 
водостоках (Жильцова, 2003). Автор припустила, що вид D. bicaudata вказаний у роботі Й. 
Дзєдзєлєвича (Dziędzielewicz, 1919) з басейну р. Прут в передгір’ї Карпат, помилково змішаний з 
іншими таксонами, наприклад P. bicaudata i P. microcephala (Жильцова, 1966). Дослідження 
найстаріших колекційних зборів веснянок на території України та Польщі, що зберігаються у ДПМ 
НАН України та Інституті систематики та еволюції тварин ПАН (м. Краків), проведені 
Р. Й. Годуньком та М. Клоновскою-Олєйнік (Godunko, Kłonowska-Olejnik, 2003), підтвердили 
наявність екземплярів D. bicaudata у колекції ДПМ НАН України, що супроводжуються 
оригінальними етикетками Й. Дзєдзєлєвича. Подібна ситуація відзначена для видів P. intricata i D. 
cephalodes. Наведений з околиць Ворохти вид P. dacica (Годунько, 2006; Жильцова, 1966) насправді 
належить до P. pallida (Godunko, Kłonowska-Olejnik, 2003). 

Загальний аналіз наявних даних свідчить про добру вивченість фауни веснянок басейнів р. Прут 
(67 видів) та Тиси (45 видів) у порівнянні з Дністром (26 видів). Основна частина видів у басейні 
Пруту та Тиси належить до групи монтанних таксонів. Тут представлені усі європейські родини і 
понад 70 % родів веснянок. З виявлених 7 родин цього ряду, два – Nemouridae та Leuctridae, 
об’єднують більше половини видів регіональної фауни (Годунько, 2006). 

Більшість видів Plecoptera поширені у водоймах Карпат, тоді як у Передкарпатті фауна 
представлена 24 видами, а на Закарпатській низовині – лише 4: Arcynopteryx compacta (McLachlan, 
1872), Perla bipunctata Pictet, 1833, Perla burmeisteriana Claassen, 1936, Nemoura cinerea (Retzius, 
1783). 

Загалом проаналізувавши відомості літературних джерел, присвячених фауні веснянок 
Українських Карпат, і врахувавши синонімію назв, можна говорити про наявність на цій території 76 
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видів веснянок, що належать до 7 родин. Проте це потребує подальшого дослідження і уточнення, 
оскільки попередні дослідження досить фрагментарні і застарілі.  

Практичне значення різнобічного вивчення веснянок Українських Карпат, розкривається через 
можливість використання відомостей щодо структурно-функціональної організації їх угруповань для 
біоіндикації вод. Завдяки високій чутливості до забруднення вод хімічними реагентами, група 
використовується в численних системах оцінки екологічного стану гідроценозів, зокрема в системі 
сапробності (Афанасьєв, 2001; Kudelska, Soszka, 2001), індексах структурно-функціональної 
організації угруповань (Макрушин, 1978; Gorzel, Kornijów, 2004; Woodiwiss, 1964) та біотичних 
індексах (Афанасьєв, 2001; De Pauw, Vanhooren, 1983; Gorzel, Kornijów, 2004; Kudelska, Soszka, 2001; 
Wright, Furse, Armitage, 1993). 

Таким чином, з огляду на значні прогалини у вивченні таксономічної композиції та особливостей 
структурно-функціональної організації угруповань веснянок Українських Карпат, і можливість 
використання представників ряду як біоіндикаторів екологічного стану гірських гідроценозів, 
актуальним завданням є подальше поглиблене вивчення Plecoptera досліджуваної території. 

Література: 
1. Афанасьев С. А. Развитие европейских подходов к биологической оценке состояния гидроэкосистем в мониторинге рек 

Украины // Гидробиол. журн. – 2001. – Т. 37, № 5. – С. 3-18. 
2. Годунько Р. Й. Фундаментальні та прикладні аспекти збереження біотичної різноманітності ентомофауни гірських 

систем України // Заключний звіт за результатами виконання проекту ДФФД № GP/S11/0096. – 2006. – 170 с. 
3. Жильцова Л. А. Веснянки (Plecoptera) европейской части СССР (без Кавказа) // Энтомологическое обозрение. – 1966. – 

45, № 3. – С. 525–549. 
4. Жильцова Л. А. Обзор веснянок (Plecoptera) Украинских Карпат. I. Семейства Taeniopterygidae и Nemouridae // 

Вестник зоологии. – 1967. – № 4. – С. 34–42. 
5. Жильцова Л. А. Обзор веснянок (Plecoptera) Украинских Карпат. II. Семейства Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, 

Perlidae, Chloroperlidae // Вестник зоологии. – 1968. – № 2. – С. 61-67. 
6. Жильцова Л. А. Веснянки (Plecoptera): группа Euholognatha. Фауна России и сопредельных стран – Санкт-Петербург: 

Наука, 2003. – 538 c. 
7. Макрушин А. В. Биоиндикация загрязнений внутренних водоемов // Биологические методы оценки природной среды. – 

Москва: Изд-во «Наука», 1978. – С. 123-137. 
8. De Pauw N., Vanhooren G. Method for biological quality assessment of watercourses in Belgium. // Hydrobiologia. – 1983. – 

100. – P. 153-168. 
9. Dziędzielewicz J. Owady siatkoskrzydłowate ziem Polski // Rozprawy i wiadomosci z muzeumu im. Dzieduszyckich 1917. – 

1919. – 3, № 3-4. – S. 105-169. 
10. Godunko R. J., Kłonowska-Olejnik M. Stoneflies (Insecta: Plecoptera) collections in the State Museum of Natural History, 

National Academy of Sciences of Ukraine (L’viv) and Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of 
Sciences (Kraków) // Proc. State Nat. Hist. Mus. – 2003. – 18. – P. 23-28. 

11. Gorzel M., Kornijów R. Biologiczne metody oceny jakości wód rzecznych // Kosmos. Problemy nauk biologicznych. – 2004. – 
53, № 2. – S. 183-191. 

12. Kudelska D., Soszka H. Ekologiczna ocena i klasyfikacja środowisk rzecznych w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej 
Unii Europejskiej // Ochrona Środ. Zasob Natur. – 2001. – 21-22. – S. 49-59. 

13. Woodiwiss F. S. The biological system of stream classification used by Trent River Board // Cemistry and Industry. – 1964. – № 
83. – P. 443-447.  

14. Wright J. F., Furse M. T., Armitage R. D. RIVPACS – a technique for evaluating the biological quality of rivers in the U. K. // 
European Water Pollution Control. – 1993. – Vol. 3, № 4. – P. 15-25. 
 
 

УДК [577.34:574.63](282.247.32) 
ВПЛИВ ОБ’ЄКТІВ ЯДЕРНО-ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ ТА 

ОРГАНІЗМ ТВАРИН 
О.Ю. Зайченко, О.В. Севериновська, А.І. Дворецький, Г.С. Білоконь 
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

В останні десятиріччя проблема забруднення водойм токсичними речовинами набула значної 
актуальності. Основну гостроту для України мають невирішені радіоекологічні проблеми, пов’язані з 
функціонуванням атомної промисловості та енергетики, яке супроводжується поступовим 
збільшенням радіаційного фону біосфери за рахунок надходження до неї природних та штучних 
радіонуклідів.  

Придніпровський регіон України є одним з найбільш несприятливих за ступенем забруднення 
оточуючого середовища, що визначається рядом факторів: особливостями формування природного 
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радіаційного фону, дією радіонуклідів чорнобильського походження, що проникають в усі ланки 
водних екосистем. Але головною причиною на даному етапі є наслідки роботи підприємств 
первинного ядерно-паливного циклу. З 50-х років минулого віку в регіоні, в районі м. Жовті Води, 
проводився видобуток уранових руд, що призвело до накопичення радіоактивних відходів у 
хвостосховищах відкритого типу (балки «Р», «Щ» та ін.), які на даний момент частково перекриті 
шаром фосфогіпсу та будівельного сміття.  

Хвостосховища є потенційним джерелом надходження техногенно-посилених природних 
радіонуклідів уранового ряду в навколишнє середовище. Це створює загрозу радіоактивного 
забруднення підземних вод, атмосфери і території навколо сховищ, а також взагалі у 
Придніпровському регіоні. Характерними природними радіонуклідами, які з водою чи з пилом 
надходять з хвостосховищ і потрапляють у техногенно-посилених концентраціях у водойми, є Ra-
226, U-238, U-234, Th-234, Po-210, Pb-210. При цьому небезпека полягає не тільки в їх 
радіоактивності, але й в токсичних властивостях як важких металів. 

Треба підкреслити, що дія токсикантів залежить не тільки від їх концентрації у воді; іншим 
важливим фактором є їх міграція у водних екосистемах, де головна акумулююча ланка – донні 
відклади. Крім мулів високою поглинаючою спроможністю відрізняються окремі види водяної 
рослинності. Міграція може призводити до вторинного забруднення води радіонуклідами, а також до 
забруднення – за біологічними ланцюгами – інших компонентів водної екосистеми. Тому радіаційно-
хімічне навантаження водойм безпосередньо або за шляхами міграції через абіотичні (по-перш, воду) 
та біотичні компоненти екосистем відображається на стані здоров’я населення.  

Р. Жовта, яка протікає у м. Жовті Води, сама не є водоймою питного призначення, але її води 
потрапляють у р. Інгулець і далі у Карачунівське водосховище, що є джерелом питного 
водопостачання для м. Кривий Ріг. Відходи видобутку урану складувалися на протязі великого 
періоду на площі водозбору р. Жовта, і по 2006 р. існував стік у річку з хвостосховища «Р», що був її 
основним джерелом забруднення. 

Таким чином, радіоекологічна ситуація в районі м. Жовті Води визначається функціонуванням 
об’єктів ядерно-паливного циклу на фоні інтенсивного розвитку агропромислового комплексу. Саме 
це є основною причиною критичної ситуації, яка має місце у Придніпров’ї, коли водні екосистеми й 
біота підлягають комплексній дії факторів фізико-хімічної природи (опромінення, особливо 
внутрішнього, за рахунок радіонуклідів, які мають ще й токсичні властивості, а також впливу 
високих рівнів важких металів, пестицидів, та ін.). Про актуальність цієї проблеми свідчить 
прийняття Державної програми по м. Жовті Води, де серед необхідних заходів передбачено 
проведення постійного моніторингу поверхневих вод у даному регіоні. 

Мета проведених нами радіоекологічних досліджень полягала у визначенні рівня природного 
урану у воді р. Жовта, яка знаходиться під впливом об’єктів первинного ядерно-паливного циклу, й 
тому впливає на якість води у водоймах, які використовуються для питного водопостачання і для 
яких вона є притокою першого порядку. Для з’ясування шляхів міграції цього радіонукліду у водних 
екосистемах визначався також його вміст у донних відкладах і водних макрофітах. 

При аналізі динаміки вмісту урану у воді р. Жовта перш за все треба звернути увагу на те, що у 
2006-2007 рр., на відміну від попередніх досліджень, у жодній точці не було перевищення тимчасово 
допустимих рівнів урану (4,2 Бк/л), а в 2007 р. значення відповідали середньому для цієї річки рівню, 
не перевищуючи навіть норматив у 1 Бк/л, установлений для водойм питного призначення 
(ДержСанПіН-97). Таке різке зниження дослідженого показника у воді р. Жовта, ймовірно, відбулося 
після оголошеного в липні 2006 р. закриття стоку з хвостосховища «Р». 

Для вивчення причин та закономірностей коливань рівня природного урану у водних 
екосистемах визначався його вміст у донних відкладах і водних макрофітах, для яких немає 
нормованого вмісту урану, але цей показник може сильно впливати на рівень радіоактивного 
забруднення води. Дослідження накопичення урану в донних відкладах та зануреній рослинності р. 
Жовта показало, що в цій річці, для якої характерні незначні шари донних відкладів, переважно 
піщаних, які мають слабку поглинальну спроможність, спостерігалось невелике накопичення урану у 
даному компоненті водної екосистеми, набагато більше цього радіонукліду акумулює занурена 
рослинність.  
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Отож, за нашими даними, у перерозподілі урану у водній екосистемі р. Жовта донні відклади 
відіграють значну роль, але шар донних відкладів дуже слабкий, так як мули відсутні. Тому більшими 
акумулюючими властивостями відрізняються занурені та напівзанурені водні макрофіти, які 
накопичують досить велику кількість урану. Але це може бути причиною затримки радіонукліду в 
кругообігу речовин даної водної екосистеми, й надалі ці фактори очищення води самі можуть бути 
джерелами її вторинного забруднення.  

Таким чином, дослідження радіоекологічної ситуації на р. Жовта, яка знаходиться в зоні впливу 
об’єктів уранодобувної промисловості і може як притока впливати на якість води у водоймах, що 
використовуються для питного водопостачання, показало наявність забруднення на уран, особливо 
значне в 2006 р., коли в багатьох точках вміст урану у воді перевищував лімітне значення 1 Бк/л. 
Після закриття у 2006 р. стоку з хвостосховища «Р» на цій ділянці р. Жовта у 2007 р. спостерігалось 
різке зниження забруднення на уран. На інших ділянках річки в динаміці або за середніми 
показниками, вміст природного урану у маловодному 2007 р. був вищим, ніж у 2006 р., що, ймовірно, 
пов’язано з міграцією радіонукліда між компонентами даної водної екосистеми, а також з явищем 
вторинного забруднення води. Крім того, це може бути обумовлено витоком забруднення з 
розташованого поблизу хвостосховища «Щ» або невстановленими стоками, вимивом радіонуклідів з 
порід і ґрунтів. Також на цьому етапі роботи встановлено, що міцними факторами очищення води цієї 
річки є донні відклади та водні макрофіти, причому більші акумулюючi властивості проявляє 
занурена рослинність. Необхідно враховувати, що в подальшому накопичені радіонукліди за 
біологічними ланцюгами вертаються у воду, тобто фактори очищення можуть бути джерелами її 
вторинного забруднення. Тому треба проводити систематичний моніторинг не тільки води, але й 
інших складових водних екосистем. 

На другому етапі мета роботи полягала в дослідженні наслідків забруднення екосистеми р. Жовта 
для здоров’я населення з урахуванням міграції радіонуклідів за біотичними та абіотичними ланками 
трофічного ланцюгу. В якості тест-об’єктів використовували білих лабораторних щурів. Тварини 
отримували воду для пиття з водоймища, що є місцем збереження рідинних радіоактивних відходів у 
районі функціонування первинного ядерно-паливного циклу (хвостосховище «Р»), та з р. Жовтої. 
Воду обробляли бактерицидною лампою. Дослідна вода крім підвищеного вмісту урану 
характеризувалася перевищенням ГПК для Pb, Cd, Mn, Fe, Zn та Cu.  

Установлено, що у тварин, які вживали воду з р. Жовтої, підвищувалася рухливість; при 
тестуванні у „відкритому полі” це виражалося в тенденції до зростання горизонтальної активності та 
в зменшенні тривалості завмирання на одному місці. Ці явища свідчать про незбалансовану 
активацію ЦНС, особливо процесів збудження. У тварин, що вживали воду з хвостосховища „Р”, 
спостерігалось вірогідне зменшення кількості та частоти відвідування внутрішніх квадратів, 
збільшення кількості стійок та грумінгів, підвищення тривалості останніх. Це також є проявом 
дисбалансу в ЦНС, але з переважанням стану тривожності та напруженості. Дослідження 
біоелектричної активності мозку показало збагачення її в дослідних тварин високочастотними 
складовими, що свідчить про розвиток процесів активації в ЦНС. У тварин спостерігалось також 
підвищення гемолізу червоних клітин крові майже в 2 рази, а також зниження в 1,5 рази активності 
церулоплазміну. Рівень загальної антиоксидантної активності в різних органах коливався в межах 40-
80%, що свідчить про пригнічення антиоксидантного захисту. Особливо уразливими виявились 
мозочок, серце та печінка.  

У цілому дослідження показали, що вплив комплексу екопатогенних чинників має стійкий, а в 
ряді випадків прогресуючий характер, що може викликати значні, а іноді незворотні зміни функцій 
основних ферментних систем та внутрішньоклітинних структур, і внаслідок цього – зниження 
загальної резистентності організму, а також призводити до вичерпання адаптивних можливостей 
організму та розвитку функціональних порушень. Для мінімізації таких наслідків необхідно не тільки 
реалізувати постійний моніторинг та заходи екологічного напрямку в регіоні, але також забезпечити 
населення природними адаптогенами, найбільш ефективними в даних умовах. 
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УДК: 639.2.081.11 (285.33)(477) 
РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РИБАЛЬСТВА 

НА ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ 
Г.О. Котовська, Д.С. Христенко 

Інститут рибного господарства УААН 

В умовах сьогодення основним засобом регулювання інтенсивності рибальства на внутрішніх 
водоймах України є встановлення лімітів на вилов деяких видів (або груп видів) водних живих 
ресурсів. На першому етапі використання водосховищ лімітувалися лише основні види риб (лящ, 
судак, плітка), далі почали розробляти ліміти на категорії великого і дрібного частика, останні три 
роки лімітують практично всі види риб. Установлення лімітів передбачено Законами України «Про 
тваринний світ» і «Про охорону навколишнього природного середовища», постановами Кабінету 
Міністрів України, а також Правилами промислового рибальства у внутрішніх водних 
рибогосподарських водних об’єктах України. Затверджені ліміти є основою для виділення квот 
окремим користувачам –юридичним та фізичним особам, які здійснюють промисел. Розподіляє квоти 
спеціальна комісія, яку створюють за наказом спеціально уповноваженого державного органу з 
використання водних живих ресурсів на основі заздалегідь поданих заявок. Безпосередній порядок 
установлення лімітів і виділення квот користувачам регламентований Інструкцією про порядок 
спеціального використання водних живих ресурсів, затвердженою наказом Міністерства аграрної 
політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 
11.11.2005 р. № 623/404. 

Фахівці контролюючих органів, зокрема Мінекобезпеки, нерідко оперують показником 
«освоєння ліміту», ототожнюючи його із запасом. Але це далеко не одне й те ж. Ступінь освоєння 
ліміту залежить від запасу лише частково, тут важливу роль відіграють організаційні фактори – 
розмір виділених квот окремим користувачам, кількість та параметри промислових знарядь, які 
реально знаходяться на лову (а їхня кількість може відрізнятися від заявленої в два рази і більше), 
погодні умови, рівень води тощо. Без аналізу цих факторів судити про скорочення запасів на основі 
недовикористання квот неможливо. Репрезентативні результати можна одержати за результатами 
аналізу не освоєння загального ліміту, а окремо за найбільш масовими видами. Зокрема, зменшення 
вилову плітки в Кременчуцькому водосховищі у 2001 р. було зумовлене, передусім, абіотичними 
умовами, що впливають на промисел. Зокрема, висока температура води влітку давала змоги 
проводити нормальний лов дрібновічковими сітками у зв’язку з підвищеним псуванням риби.  

Крім того, аналізуючи виконання лімітів, не можна оперувати величинами загального вилову. 
Важливим аспектом ефективної рибогосподарської експлуатації водойм є організація промислу. На 
жаль, останніми роками спостерігається лише екстенсивний шлях розвитку риболовецької 
промисловості – збільшення знарядь і засобів лову. Так, до 20 % затверджених лімітів припадає на 
частку верховодки і тюльки, вилов яких у каскаді дуже. Однак головною причиною зменшення 
виловів тюльки є зниження інтенсивності її промислу. Наприклад, якщо в 1986–1990 рр. у 
Кременчуцькому водосховищі працювали десять тюлькових тралів, 1991–1995 – шість, то в 1996–
2000 рр. – жодного. 

Останнім часом у внутрішніх водоймах України спостерігається стала негативна тенденція до 
зниження показників ефективності рибогосподарського використання на фоні збільшення кількості 
користувачів, а відповідно і технічної інтенсивності лову (Бузевич І.Ю. 2007, Христенко Д.С., 2007). 
Збільшення кількості користувачів може призвести до зниження всіх основних виробничих 
показників, які характеризують ефективність промислової експлуатації водосховищ. Порядок 
розподілення ліміту на квоти чітко не прописаний і ґрунтується на суб’єктивній оцінці діяльності 
користувача, що спричинює непрозору схему розподілу лімітів.  

До того ж, в останні п’ять років спостерігається тенденція до диференціювання вилову на 
зусилля в окремих користувачів. Цей показник може відрізнятися у 5-10 разів. Одні користувачі 
виконують свої квоти і вимушені припиняти промисел, тоді як інші не освоюють виділеної їм квоти. 
Це, безумовно, негативно впливає на освоєння загальних лімітів (до 40-60 %) й утруднює контроль за 
промислом. Ця ситуація вимагала від рибогосподарської науки та контролюючих органів прийняття 
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певного консенсусного рішення, яке б у правовому полі вирішувало цю проблему і стимулювало 
риболовецькі підприємства. В зв’язку з цим для усунення протиріч і запобігання виникнення 
конфліктних ситуацій, Інститутом рибного господарства УААН було внесено пропозицію стосовно 
системи кількісної оцінки рибогосподарської діяльності за кількома базовими критеріями (Бузевич 
І.Ю. 2007). Нажаль ця система повністю не була затверджена органами рибоохорони, однак ідея 
знайшла певну підтримку: обсяги виділюваних квот почали встановлювати в залежності від обсягів 
промислового вилову за минулий рік, а не від наявної технічної бази (кількість промислових суден, 
сіток, тощо). Активне впровадження цього заходу у 2007–2008 рр. заохотило підприємства офіційно 
підвищувати ефективність своєї господарської діяльності, що відбилося на показниках офіційного 
промислового вилову. 

Таким чином, на нашу думку, одним з пріоритетних напрямків адміністративних заходів у сфері 
охорони водних живих ресурсів і регулювання рибальства є продумане правове заохочення 
риболовецьких підприємств стосовно зменшення тінізації їх господарської діяльності. 

 
 

УДК: 597.553.1 (262.5) 
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ СКОПЛЕНИЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ШПРОТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
«ВЕС-ДЛИНА» 
Е.Б. Мельникова 

Институт биологии южных морей НАН Украины 

Развитие рыб подвержено сезонным и возрастным изменениям, при этом основными 
характеристиками процесса развития являются линейный и весовой рост. Используемый в 
ихтиологии традиционный подход, связанный с математическим описанием зависимости «вес-
длина», отображающей связь линейного и весового роста, предполагает, что на любом этапе жизни 
функциональная зависимость между весом и длиной рыбы описывается по закону степенной 
функции (Рикер, 1979) 

baLP = , где (1) 
Р – вес рыбы; 
L – длина рыбы; 
а и b – размерные коэффициенты; 
В докладе на примере исследования проб черноморского шпрота (Sprattus sprattus phalericus 

(Risso)) взятых из траловых уловов промысловых судов, проведен анализ особенностей сезонного 
развития различных возрастных групп. Анализ базируется на исследовании изменчивости размерных 
коэффициентов а и b уравнения (1). 

Сбор материала производили из траловых уловов в ходе научно-исследовательского и 
промышленного лова. Проба отбиралась случайным образом в количестве от 90 до 100 экз. Материал 
обрабатывали в свежем, охлажденном виде или после заморозки при температуре минус 20°С. При 
биологическом анализе длину тела определяли с точностью до 0,1 см, вес – 0,01 г. Возраст 
определяли по отолитам. 

Известно (Зуев и др., 2005; Гирагосов и др., 2006; Мельникова, 2007), что промысловое стадо 
черноморского шпрота характеризуется достаточно продолжительным нерестовым сезоном, 
начинающимся осенью, достигающим максимума зимой и заканчивающимся к весне. Растянутость 
нереста черноморского шпрота объяснятся порционностью икрометания и неодновременным 
созреванием отдельных возрастных групп нерестового стада. 

Показано, что численные значения и характер сезонного и возрастного изменений размерных 
коэффициентов а и b уравнения (1) в различные сезоны года может характеризовать особенности 
биологического развития возрастных групп промысловых скоплений рыб. 

Составление математической модели и дальнейший анализ проводили в следующей 
последовательности. 
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Для каждой возрастной группы шпрота, присутствующей в улове, методом регрессионного 
анализа с использованием пакетов прикладных программ (Statistica, Excel, MathCAD) находили 
аналитическую зависимость вида (1) и определяли размерные коэффициенты а и b. Затем, найденные 
коэффициенты для каждой возрастной группы усреднялись помесячно. Далее по найденным 
среднемесячным коэффициентам а и b строились и анализировались зависимости «вес-длина» 
черноморского шпрота для различных возрастных групп и месяцев года. 

В докладе рассмотрена связь особенностей биологического развития шпрота с возрастным и 
сезонным характером изменения коэффициентов соотношения «вес-длина». Проведено рассмотрение 
графиков зависимости «вес-длина» для всех месяцев года. 

В частности отмечено, в январе кривая зависимости «вес-длина» для годовиков проходит выше, 
чем аналогичная кривая для двухгодовиков. Это объясняется тем, что разные возрастные группы в 
течение в целом продолжительного нерестового сезона созревают не одновременно и пики их нереста 
смещены во времени. В январе значительная часть рыб старших возрастных групп завершает нерест, 
и отнерестившиеся рыбы имеют меньший вес. В то время рыбы, которым в январе исполнился год и 
это их первый нерестовый сезон, в большей своей части находятся в активной стадии нереста и, 
соответственно, имеют больший вес, чем отнерестившие6ся двухгодовалые особи такой же длины. 

Рассмотрены характерные особенности графиков «вес-длина» для нерестового и нагульного 
сезонов различных возрастных групп шпрота. Отмечены сроки пика нереста для годовиков, 
двухгодовиков и трехгодовиков в нерестовом сезоне 2004/2005 годов. 

В докладе отмечено, что изучение аналитических зависимостей «вес-длина» для различных 
сезонов и возрастных групп, а также при изменении условий среды обитания дает возможность 
получить дополнительную информацию, характеризующую биологические показатели и динамику 
их изменения как в течение года, так и при оценке воздействия изменяющихся условий окружающей 
среды. 

Полученные результаты могут быть использованы при проведении научных и 
рыбохозяйственных исследований, а также для оценки антропогенных нагрузок, связанных с 
экологическими проблемами среды обитания. 
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УДК: 597.553.1:577 (262.5) 
СВЯЗЬ ИНДЕКСА ОТОЛИТОВ С РАЗМЕРАМИ ХАМСЫ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЕ ВНУТРИВИДОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
Ю. Л. Мурзин  

Институт биологии южных морей НАН Украины 

Европейский анчоус или хамса Engraulis encrasicolus L. – морская стайная пелагическая рыба, 
важный промысловый вид Азово-Черноморского бассейна, составляющий значительную часть 
общего улова. Анчоус представлен двумя популяциями – черноморской и азовской. Точная 
идентификация зимующей хамсы крайне важна, поскольку размеры квот, установленных на вылов 
азовской и черноморской хамсы, разделены. В связи с этим необходимо четко классифицировать 
анчоуса для рационального использования его промыслового запаса. 

Целью исследований явилось изучение внутривидовой принадлежности хамсы и состояния ее 
популяций. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: определить возраст 
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хамсы, произвести измерение отолитов, изучить их форму для применения в качестве показателей 
внутривидовой принадлежности и состояния популяций. 

Пробы хамсы получены с ноября 2007 г. по май 2008 г. из траловых уловов судов типа СЧС и 
МРТК из районов от мыса Евпаторийский до Керченского пролива. Общее количество 
исследованных особей 6775 экз. Для идентификации хамсы использовали величину индекса 
отолитов, представляющего собой отношение длины отолита к его ширине (L/d), который принят в 
качестве диагностического признака (Сказкина, 1965). Измерения отолитов производили с помощью 
окуляр-микрометра под бинокуляром МБС-10 в проходящем свете при увеличении 8 х 2. Возраст 
хамсы определяли по отолитам.  

Возрастной состав был представлен четырьмя классами – сеголетками (поколение 2007 г.), 
двухлетками (поколение 2006 г.), трехлетками (поколение 2005 г.) и четырехлетками (2004 г.). 
Доминировали двухлетки, их доля составила 62,10 % и по массе до 2/3 общего улова. Средний 
возраст хамсы равен 1,88 года. Cоотношение количества самцов и самок составило 1:1. 

Учитывая исключительно важное значение индекса отолитов как систематического признака 
хамсы, предварительно были проанализированы отношения L/d в онтогенезе, а также изучена 
флуктуирующая асимметрия (ФА) отолитов. Установлено, что форма отолитов в онтогенезе 
варьирует. По мере роста хамсы величина L/d последовательно увеличивается. Свою окончательную 
форму отолиты приобретают лишь у рыб при достижении ими длины 7,5 – 8,0 см, у которых этот 
показатель сохраняется постоянным с вероятностью 0,95. По этой причине для идентификации хамсы 
использовали отношение L/d особей, имеющих стандартную длину 8 см и более. Результаты 
изучения флуктуирующей асимметрии отолитов показали, что, несмотря на ее высокую 
встречаемость (85 %), степень выраженности асимметрии очень незначительна (0,0025) (различия 
показателей для отолитов при уровне значимости 0,05 недостоверны). Это позволяет использовать 
для внутривидовой дифференциации хамсы любой из отолитов (левый или правый). 

Таким образом, изучена внутривидовая структура отолитов рыб определенного возраста. 
Установлено, что в исследуемых районах хамса представлена черноморской формой. Методика Е.П. 
Сказкиной может использоваться для рыб, имеющих стандартную длину выше 8 см, для которых 
отношение L/d является постоянной величиной. Для молоди данная методика не применима. 
Несмотря на высокую встречаемость (85 %) ФА отолитов хамсы выражена крайне незначительно 
(0,0025).  

 
 

УДК: 595.122.1:576.8 
ПИТАННЯ ВИДОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОНОГЕНЕЙ 

РОДУ LIGOPHORUS (DACTYLOGYRIDAE) 
Н.Ю. Рубцова 

Запорізький національний університет 

На сьогодні видовий склад моногеней р. Ligophorus нараховує якнайменш 25 видів (Рубцова 
2009). Готуються описи ще декількох видів з різних частин Світового Океану, що свідчить про 
цікавість багатьох вчених до питань таксономії цієї групи. Погляди різних дослідників на ключові 
ознаки видової належності паразитів цього роду не є одностайними. Надання значення вагомості тих 
чи інших ознак дають або не дають підставу виділяти нові види (В. М. Мальцев, Є. В. Дмитрієва, за 
письмовими повідомленнями).  

Домінантною ознакою при визначенні видової належності представників роду Ligophorus є 
будова допоміжного апарату копулятивного комплексу, яка є індивідуальною для кожного виду, 
оскільки відмінності в її будові в першу чергу створюють умови для репродуктивної ізоляції, і, 
напевно, є однією з причин для видоутворення. Інші ознаки, або стани ознак, як традиційно вживані 
так і знов запропоновані (наприклад, форма яєчника) являють цінність і можуть слугувати для 
точного видового визначення лише в їхньому унікальному поєднанні, тоді як форма допоміжного 
апарату в більшості випадків є достатньою ознакою для видового визначення лігофорусів. 
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Таким чином, унікальне поєднання додаткових ознак є важливим, але другорядним в справі 
прийняття рішення щодо самостійності того чи іншого виду. Саме тому для описання нових видів 
бажано надання загального вигляду гельмінта, де зображено форму та взаємне розташування 
внутрішніх органів. Це, звісно, трохи ускладнює роботу дослідника, оскільки для цього недостатньо 
лише гліцерин-желатинових препаратів, а потрібні ще і фарбовані препарати, які, як відомо, найбільш 
якісними бувають лише виготовлені зі свіжозібраного матеріалу. Доцільність введення нових станів 
ознак, як і нових схем промірів не протирічить класичним поглядам на особливості вивчення 
моногеней, і до цього закликав ще О.В.Гусєв в своїй відомій методичній праці (Гусев, 1983). Але всі 
знов запропоновані ознаки, стани ознак і схеми промірів, які вводять автори в своїх таксономічних 
роботах повинні обов’язково бути ретельно обґрунтованими (за усним повідомленням одного з 
провідних спеціалістів в галузі дослідження моногеней в Україні к.б.н., доц. А. І. Мірошниченка, 
ТНУ ім. Вернадського). 

Безумовно, у вирішенні багатьох спірних питань в таксономії цієї групи стануть в нагоді 
молекулярні дослідження представників цього роду. На сьогоднішній день GenBank містить 
сіквенс−дані лише для одного представника роду – L. mugilinus. 

 
 

УДК 581.525.323.2(477.83) 
ЗООПЛАНКТОН МАЛИХ ВОДОЙМ МІСТА ЛЬВОВА 

О.М. Савицька, Н. Сирко 
Львівський національний університет ім. Івана Франка 

Досліджували особливості зимово-весняних зоопланктонних угруповань малих водойм міста 
Львова, зокрема водойм у Стрийському парку та лісопарку Погулянка, які підлягають рекреаційному 
навантаженню. Визначався видовий склад, встановлювались індекси сапробності водойм. Збір та 
опрацювання матеріалів проводили протягом 2008-2009 рр. згідно загальноприйнятих методик. 

У водоймах виявлено 12 видів планктонних ракоподібних, серед яких 7 належали до до 
гіллястовусих (Cladocera), і 5 – веслоногих (Copepoda). Загалом у складі зоопланктону було 
визначено 11 індикаторних видів: Macrothrix hirsuticornis, Chydorus sphaericus, Pleuroxus aduncus, 
Alona restangula, Bosmina longirostris, Cyclops sternuus, Mesocyclops leuckarti, Alonella excisa, 
Eucyclops macrurus, Acanthocyclops vernalis, Megacyclops gigas. Найменша кількість видів була 
виявлена у водоймі Стрийського парку у зимовий період (1,0 тис.ос./м3), найбільша – в кінці квітня у 
водоймі лісопарку Погулянка (76,3 тис.ос./м3).  

У водоймі лісопарку Погулянка у складі зоопланктону виявлено 2 види олігосапробів, а саме: 
Pleuroxus aduncus, Mesocyclops leuckarti, 2 види ο-β-мезосапробів: Alona restangula, Bosmina 
longirostris, 1 β-α-мезосапроб – Cyclops sternuus, 1 β-мезосапроб – Macrothrix hirsuticornis, 1 β-ο-
мезосапроб – Chydorus sphaericus. Індексу сапробності становить 1,37, що відповідав олігосапробній 
водоймі. 

У водоймі Стрийського парку виявлено 1 олігосапрба – Megacyclops gigas, 3 види ο-β-
мезосапробів: Alonella excisa, Bosmina longirostris, Eucyclops macrurus, 2 види β-мезосапробів: 
Macrothrix hirsuticornis, Acanthocyclops vernalis, 1 β-ο-мезосапроб – Chydorus sphaericus. Індекс 
сапробності становив 1,42, що також відповідає олігосапробній водоймі. 

Вперше у даних водоймах виявлено такі види гіллястовусих раків, як Daphnia longiremis, 
Macrothrix hirsuticornis, Alonella excisa та з веслоногих раків (Copepoda) – Eucyclops macrurus, 
Acanthocyclops vernalis, Megacyclops gigas. 

Таким чином, згідно отриманих результатів можна стверджувати, що досліджувані водойми 
міста Львова належать до найменш забруднених водойм. 
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УДК: 591.69 – 597.593.4 : 591.5 (262.5) 
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОШУКУ ПРИХОВАНИХ 
ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗАРАЖЕНОСТІ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКИХ КЕФАЛЕЙ (TELEOSTEI: 

MUGILIDAE) АКАНТОЦЕФАЛОЮ NEOECHINORHINCHUS AGILIS (RUDOLPHI, 1819) 
(ACANTHOCEPHALA: NEOECHINORHYNCHIDAE) 

В.Л. Сарабєєв, Є.В. Ткач 
Запорізький національний університет 

Дослідження паразитів та системи паразит-хазяїн може надати багато інформації про їх хазяїв та 
навколишнє середовище. Популяційний та екосистемний підхід в паразитології дозволяє 
використовувати паразитів не лише для контролю захворюваності хазяїв, а й для управління 
природними ресурсами та їх збереження (Marcogliese, 2004). Оскільки екологічні та популяційні 
данні дуже громіздкі, мають викиди, нелінійні, комплексні залежності, та не явні внутрішні 
відносини (Park et al., 2003), тому для їх аналізу повинні бути застосовані нелінійні методи (Blayo and 
Demartines, 1991). Одним із таких методів є штучні нейронні мережі (ШНМ), що являють собою 
універсальний інструмент для пошуку прихованих залежностей в масиві комплексних даних (Park et 
al., 2003). 

У нашому дослідженні ми використали матеріали зібрані в Чорному та Азовському морях у 1998-
2008 роках. Методом повного паразитологічного дослідження (Биховська-Павловська, 1985), та з 
використанням стандартизованого протоколу, розтято 1282 особин кефалевих риб, з них лобаня 194, 
сингіля 464, піленгаса 624. Протоколи розтинів були зведені у єдину інформаційну базу. Вихідними 
показниками для аналізу були власне характеристики хазяїна (вид, стать, вага, розміри), 
навколишнього середовища (сезон, рік, місце вилову риби) та стан промислових запасів кефалевих 
риб за видами. Всього досліджено вплив 26 перемінних на зараженість риб акантоцефалою N. agilis. 
Такі характеристики як вид хазяїна, стать, сезон, рік, локалізація та зараженість риб паразитом були 
переведені у числовий вигляд, що дозволило використати для аналізу, окрім кількісних, також 
номінальні дані.  

Отримані дані проаналізовано за допомогою методу ШНМ з використанням алгоритму 
зворотного зв’язка (АЗЗ) на багатошаровому перцептроні. Спочатку проводили навчання та перевірку 
моделі на одній і тій самій таблиці даних використовуючи лише 15% вибірки для перехресної 
перевірки. В наступному аналізі вибірка була поділена на 3 частини: 60% застосовано для навчання 
ШНМ, 15% для перехресної перевірки та 25% для тесту навченої ШНМ. 

Конвергенція процесу навчання ШНМ звичайно досягалася приблизно після 250 iтерацій. 
Навчений АЗЗ показав середню ступінь передбачуваності зараженості кефалей акантоцефалою. 
Модель правильно визначала відсутність та наявність зараження риб акантоцефалами на 96% та 56%, 
відповідно. Показники кореляції теж були достатньо високими та становили 0,58 (P<0,01) у випадку 
визначення незаражених особин та 0,55 (P<0,01) для заражених. Модель, що було тестовано та 
навчено на різних вибірках, продемонструвала схожі результати, але показники моделі були дещо 
нижчими. У 96% правильно визначено відсутність паразита та у 54% його наявність, кореляція 
становила 0,54 та 0,55, відповідно. 

Проведений сенситивний аналіз перемінних дозволив визначити вклад кожної із них у побудову 
моделі. Так найбільш важливою ознакою є видова належність хазяя, менш значимими — сезон року, 
місце вилову, розмірно вагові та популяційні характеристики хазяя. Серед хазяїв найбільше впливав 
на результативність моделі лобань. У відповідності до результатів моделювання наявність лобаня 
позитивно корелює з зараженістю акантоцефалою та навпаки остання негативно корелює з 
присутністю сингіля та піленгаса. Більш того, видалення з масиву даних лобаня призводило до втрати 
працездатності моделі. Вплив сезонів на модель теж був різним. Найбільший вклад в побудову 
моделі мав літній сезон, з яким зараженість корелювала позитивно. Головною фізичною ознакою 
риби, що позитивно корелює з зараженістю була вага. 

Таким чином, застосування ШНМ з алгоритмом зворотного зв’язку дозволяє досить ефективно 
прогнозувати зараженість кефалей акантоцефалою N. аgilis, використовуючи такі характеристики, як 
вид, стать, вага, розміри, місце вилову, стан промислових запасів риб, сезон і рік. Навчена ШНМ 
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показала, що основним хазяїном N. agilis є лобань. Серед інших факторів, що позитивно корелюють з 
зараженістю акантоцефалою найбільш вагомими є літній сезон та вага риби. Дослідження з 
вдосконалення моделі та пошуку факторів впливу на зараженість риби тривають. 

 
 

УДК: 597.556.331:1:628.19(262.5) 
ЗАВИСИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРСКОГО ЕРША SCORPAENA PORCUS 

(L) ОТ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ 
Е.Н. Скуратовская, А.А. Сафонова*, А.Е. Гаврилова*, А.В. Завьялов 

Институт биологии южных морей НАН Украины 
*Малая академия наук 

В современных исследованиях большое внимание уделяют изучению влияния загрязнения 
морских акваторий на состояние гидробионтов. Рыбы как представители высшего трофического 
звена в прибрежных сообществах представляют особый интерес для ученых. Использование в 
ихтиомониторинге этологических, размерно-массовых, морфофизиологических и биохимических 
параметров является весьма перспективным, так как позволяет характеризовать состояние рыб в 
условиях повышенного загрязнения морской среды (Руднева и др., 2005; Кузьминова, 2006; 
Скуратовская, 2007). При этом важное значение имеет выбор биоиндикаторных видов, показатели 
которых могли бы адекватно отражать воздействие негативных факторов на организм. Для 
прибрежных зон Черного моря в качестве биоиндикаторного вида широко используют морского ерша 
Scorpaena porcus (L), отвечающего следующим требованиям: хорошо изученная биология, оседлый 
образ жизни и повсеместное распространение (Овен и др., 2000; Руднева и др., 2005). Цель настоящей 
работы заключалась в исследовании флуктуирующей асимметрии, размерно-массовых и 
морфофизиологических показателей морского ерша из прибрежных районов Севастополя с 
различным уровнем загрязнения. 

Материал собран в осенне-зимний период 2008 г. в двух севастопольских бухтах: Карантинной и 
Стрелецкой. Из них наиболее загрязненной является Стрелецкая бухта вследствие интенсивного 
судоходства, береговых стоков и повышенной рекреационной нагрузки.  

Исследовали рыб 3-4-летнего возраста. Анализировали флуктуирующую асимметрию (ФА) по 
следующим билатеральным признакам: число ветвистых лучей грудных и брюшных плавников, 
количество тычинок на передней жаберной дуге, а также стандартную длину, массу рыб, индекс 
печени (ИП) и упитанность.  

ФА представляет собой отклонения от строгой билатеральной симметрии и является следствием 
зависимости онтогенетических процессов от внешних и внутренних факторов. Показатели 
флуктуирующей асимметрии позволяют характеризовать стабильность индивидуального развития в 
различных условиях обитания (Захаров, 1982; Стрельцов и др., 2006). Анализ полученных 
результатов показал, что ерши из Стрелецкой бухты характеризуются большей долей асимметричных 
особей по сравнению с рыбами из бухты Карантинной. Значительную долю составляют особи, 
асимметричные по одному из трех признаков (табл. 1). 

Таблица 1 – Доля симметричных и асимметричных особей морского ерша из двух бухт  

Бухта Симметричные, % Асимметричные, % 
Доля асимметричных рыб по разному 

числу признаков, % 
1 2 3 

Карантинная 72,73 27,27 18,18 4,45 4,45 
Стрелецкая 59,46 40,54 32,43 8,11 - 

Высокая доля асимметричных особей из Стрелецкой бухты, вероятно, обусловлена 
значительным уровнем загрязнения, что приводит к низкой стабильности развития морского ерша из 
данного района. 

При исследовании размерно-массовых характеристик достоверных различий между 
показателями рыб из двух районов не установлено. Однако выявлено увеличение упитанности и ИП у 
особей из Стрелецкой бухты (табл. 2).  
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Таблица 2 – Размерно-массовые и морфофизиологические показатели морского ерша из двух бухт (M±m; Sl – 
стандартная длина, Р – масса рыбы, ИП – индекс печени, Упит. – упитанность) 

Параметры 
Карантинная бухта Стрелецкая бухта 

Самки (n=25) Самцы (n=13) Самки (n=22) Самцы (n=7) 

Sl, см 11,24±0,26 11,12±0,47 11,50±0,44 10,53±0,52 
Р, г 52,05±3,8 51,27±6,72 62,30±7,1 48,74±7,35 
Упит., % 3,18±0,04 3,23±0,1 3,51±0,07 3,65±0,11 
ИП, ‰ 14,22±0,75 18,23±2,60 18,16±1,43 22,25±2,41 

ИП характеризует физиологическое состояние рыб и может отражать влияние хронического 
загрязнения водной среды. Увеличение ИП у морского ерша из района с высоким уровнем 
загрязнения обусловлено важнейшей функцией органа в детоксикации ксенобиотиков (Моисеенко, 
2000; Кузьминова, 2005). Очевидно, усиление процессов детоксикации в гепатоцитах печени создает 
дополнительную нагрузку на орган и стимулирует увеличение его массы. 

Таким образом, результаты исследований показали, что загрязнение морских акваторий влияет 
на параметры морского ерша. ФА и ИП можно использовать в мониторинговых исследованиях для 
характеристики состояния рыб и среды их обитания.  

 
 

УДК: 597.2 
ГІДРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДГІРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ 

ТЕЧІЇ РІКИ ПРУТ 
О.І. Худий, Л.В. Худа 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Річка Прут бере початок на північно–східному схилі Чорногорського хребта гори Говерла (2058 
м над рівнем моря). Загальна довжина річки 950 км з водозбірною площею 27480 км2. Виходячи з 
гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних особливостей річку Прут можна поділити на 
наступні частини: гірську, передгірську, рівнинну і передгирлову. Від витоків і майже до м. Чернівці 
(близько 200 км), Прут носить гірський характер. Течія дуже швидка і місцями досягає 4 м/с 
(Полищук, Гарасевич, 1986).  

Гідрохімічний режим гірської ділянки Прута значною мірою підлягає впливу стічних вод 
промислових і господарсько–побутових підприємств міст Яремне, Коломия, Заболотів, Снятин та 
інших населених пунктів як основних джерел біогенних речовин.  

Метою роботи було проаналізувати зміну гідрохімічного та бактеріологічного складу води р. 
Прут при проходженні через територіальні межі м. Коломия.  

Всі гідрохімічні та бактеріологічні дослідження здійснювали за загально прийнятими в 
гідробіології методиками (Арсан та ін., 2006). 

Так, згідно даним спостережень 2008 року прутська вода на виході з Коломиї характеризується 
вищими показниками загальної мінералізації – зростає жорсткість води та кількість сухого залишку.  

Вагомий внесок у загальну мінералізацію води вносять показники жорсткості. Відомо, що 
жорсткість води визначається сукупною концентрацією іонів Ca2+ та Mg2+, які вимиваються з гірських 
порід, перш за все вапняків, доломітів, гіпсів тощо. Вода в р. Прут в різні сезони характеризується як 
м’яка (> 3 мг-екв/дм3) та вода середньої жорсткості (3-6 мг-екв/дм3) і ніколи не досягає рівня сильно 
жорсткої. Протікання р. Прут через адміністративні межі м. Коломия призводить до підвищення 
показників загальної жорсткості, рівня концентрації іонів Ca2+ та Mg2+, а також сульфат- та хлорид 
іонів, які визначають постійну жорсткість. При цьому слід зазначити, що по жодному з наведених 
показників немає перевищення ГДК для водопостачання.  

Підвищення жорсткості погіршує якість води та обмежує можливості її використання для 
життєзабезпечення населених пунктів. Зазначені показники жорсткості роблять прутську воду більш 
сприятливою для пиття та побутового використання, ніж води з підземних джерел та артезіанські, 
якими наповнюється переважна більшість криниць регіону.  
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На рівень сухого залишку безпосередньо впливають водність в той чи інший період – з одного 
боку підвищення водності призводить до більшого розведення природних вод, а з іншого – до 
підвищення інтенсивності вимивання солей із материнських порід руслового ложа та прибережних 
ділянок. Потрапляння забруднених стоків також призводить до підвищення показника сухого 
залишку, однак у жодному з випадків його величина не перевищує ГДК, яке складає 1000 мг/дм3. 

Таблиця – Сезонна динаміка гідрохімічних показників передгірської ділянки течії р.Прут в околицях м. Коломия (2008 р.) 

 перед містом за містом 
травень серпень листопад травень серпень листопад 

Заг. жорсткість, 
мг-екв/дм3 2,20 ± 0,23 3,60 ± 0,33 2,71± 0,29 2,83 ± 0,23 3,91 ±0,43 3,32 ± 0,34 

Сухий залишок, 
г/дм3 252,3±12,9 335,7±21,6 275,7±14,8 325,4±18,2 401,2±32,7 308,9±22,1 

Ca2+, мг/дм3 32,12±3,34 48,12*±5,03 32,81±3,31 39,13±4,07 56,14*±5,7 38,13±4,03 
Mg2+, мг/дм3 7,32*±0,23 12,71±1,23 5,72*±0,53 10,32*±1,25 13,41±1,22 16,54±1,68 
SO4

2-, мг/дм3 50,12±5,23 70,01±7,03 50,31±5,43 60,12±6,84 60,10±6,01 60,14±5,93 
Cl-, мг/дм3 27,12±2,83 45,08*±4,29 29,10±2,53 38,07±4,02 88,15*±9,0 37,09±3,83 
NH4

+
, мг/дм3 0,5*±0,047 1,0±0,097 0,7±0,073 0,8*±0,091 1,2±0,107 1,0±0,111 

NO2
-, мг/дм3 0,009±0,0008 0,010±0,0087 0,008±0,0077 0,010±0,0017 0,010±0,0019 0,010±0,0015 

NO3
-, мг/дм3 5,80±0,47 7,30*±0,74 3,60±0,41 6,20±0,57 4,30*±0,38 3,90±0,41 

O2 , мг/дм3 10,56±0,8 9,92±0,9 10,08±0,9 10,24±0,8 9,76±0,6 9,92±0,9 
БСК5, мг О2/дм3 1,36±0,1 1,84±0,15 1,76±0,15 1,44±0,12 1,92±0,14 2,24±0,18 
Перманганат на 
окиснюваність, мг 
О2/дм3 

1,52±0,14 1,92±0,14 1,92±0,17 1,84±0,16 2±0,16 2,56±0,19 

Очевидно, вагомий внесок у формування цього явища роблять побутові стоки, свідченням чого є 
зростання концентрації всіх форм азоту. Найінтенсивніше урбогенний вплив на режим азоту у водах 
ріки Прут спостерігається у травні місяці, що очевидно пояснюється досить низьким рівнем 
надходження в цей період автохтонного азоту. В більш теплі місяці (червень, серпень) інтенсивніше 
проходять внутрішньоводойменні процеси амоніфікації та нітрифікації, пов’язані з процесами 
розкладу автохтонної органіки, які маскують вплив міста на загальний рівень азоту у воді 

Збільшується також кількість розчиненої у воді органіки, однією з причин цього є потрапляння 
нафтопродуктів у воду на відрізку течії, що проходить через місто. Внаслідок збільшення розчиненої 
органіки зростають показники перманганатної окислюваності та БСК5 на тлі зменшення концентрації 
розчиненого у воді кисню. Відомо, що за таких умов коефіцієнт самоочищення води знижується. 

Аналіз сезонної динаміки засвідчив той факт, що переважна більшість показників в обох 
досліджуваних створах характеризуються своїми найвищими значеннями в серпні. Цей період 
зазвичай характеризується маловодністю, що призводить до слабкої інтенсивності промивання русла 
ріки, та нагромадження у воді органічних речовин, про що свідчать високі показники окиснюваності. 
Аналогічною є ситуація і стосовно індексу ЛКП, в серпні його значення перевищували допустимі 
показники не лише для водопостачання, але й для рекреаційних зон. 

Найімовірніше даний факт пояснюється повінню, яка спостерігалась у ріках заходу України в 
кінці липня – на початку серпня 2008 року. 

Таким чином, нами встановлені істотні коливання гідробіологічних та гідромікробіологічних 
показників води ріки Прут в адміністративних межах м. Коломия протягом 2008 р., що зумовлено 
сезонною зміною інтенсивності дії як факторів антропогенного (кількість промислових і 
комунальних водокористувачів, стан їх очисних споруд, інтенсивність роботи, скид у водойми 
сільськогосподарських стоків, діяльність самої людини на водоймах тощо), так і природного 
(характер водойми, кількість опадів тощо) походження. 

Література: 
1. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М.Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та ін.]; За ред. В.Д. 

Романенка. – НАН України. Ін-т гідробіології. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с. 
2. Полищук В.В., Гарасевич И.Г. Биогеографические аспекты изучения водоемов бассейна Дуная в пределах СССР – К.: 

Наук. думка, 1986. – 212 с. 
 
 
 



Розділ 3 Гідробіологія та іхтіологія  

 110

УДК 639.2.04:581.526.32 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТАКТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И РЫБ ИЗ СФОРМИРОВАННЫХ МАТОЧНЫХ СТАД В МАРИКУЛЬТУРЕ 
П.В. Шекк 

Одесский государственный экологический университет 

Одна из основных проблем при разработке биотехники массового воспроизводства морских рыб 
– наличие достаточного количества производителей высокого рыбоводного качества. В мировой 
практики эта проблема решается различными путями. Чаще всего, зрелых производителей 
заготавливают из естественных популяций в преднерестовый или нерестовый период. Использование 
интактных производителей имеет ряд преимуществ: отпадает необходимость в длительном 
содержании и кормлении большого количества рыб, сокращаются затраты на содержание персонала, 
энерго- и водоснабжение и т.д. 

В случае использования производителей из естественных популяций часто возникают проблемы, 
связанные с их физиологической разнокачественностью, трудностями с заготовкой их в необходимых 
количествах, плохим качеством потомства.  

Поэтому особую актуальность приобретают работы по формированию и выращиванию 
ремонтно-маточных стад в контролируемых условиях (от полученной искусственно молоди до 
половозрелых особей) с одной стороны, и работы по доместикации (формирование маточных стад из 
рыб разного возраста, взятых из природных водоёмов), с другой. 

Проблема, как правило, состоит в правильной, теоретически обоснованной, стратегии выбора 
того или иного метода. Основными критериями выбора при этом будет являться оценка 
эффективности обеспечения процесса воспроизводства и качество получаемого потомства. 

При разработке методов воспроизводства морских рыб нами исследовалась возможность, 
эффективность и перспективы использования, как интактных производителей, так и рыб из маточных 
стад сформированных в контролируемых условиях.  

При получении зрелых половых продуктов черноморских кефалей лобана и сингиля, 
использовали производителей, взятых из нерестовых косяков в период их миграции из Азовского 
моря в Черное. В нерестовых косяках самки и самцы в основном имеют гонады на незавершенной и 
завершенной IV стадии зрелости. Для «диких» производителей характерна значительная 
гетерогенность физиологического состояния не только в нерестовом стаде, но даже в одном и том же 
нерестовом косяке. Поэтому работа с производителями кефали лобана и сингиля, заготовленными из 
ходовых косяков сопряжена с рядом трудностей обусловленных различным их физиологическим 
состоянием, чувствительностью к гипофизарным инъекциям, и в конечном итоге, 
разнокачественностью получаемого потомства. 

Для получения потомства кефали пиленгаса, также можно использовать интактных 
производителей, выловленных в Причерноморских лиманах со второй декады апреля по третью 
декаду мая. В этот период количество самок и самцов пиленгаса с гонадами на IV стадии зрелости 
возрастает до 42-57%. Увеличивается средний диаметр ооцитов, ГСИ и др. показатели. В июне 
количество производителей пригодных для целей воспроизводства уменьшается, возрастает 
количество рыб со следами резорбции гонад.  

Отобранных для работы «диких» производителей кефали доставляют в рыбоводный цех и 
помещают в бассейны рециркуляционных систем, где поддерживаются оптимальные условия среды. 
Работу с ними начинают через 4-10 часов. При такой технологии созревает только 15-20% 
самок и до 40% самцов. Лучшие результаты даёт преднерестовое выдерживание производителей в 
прудах при естественной температуре и фотопериоде в течение 30-45 суток вплоть до наступления 
нерестовых температур. Такие, адаптированными к условия неволи производителями, меньше 
подвержены манипуляционному стрессу – «хендлингу» и легче переносят все рыбоводные операции.  

Наиболее перспективный путь обеспечения работ по искусственному воспроизводству 
кефалевых рыб производителями высокого рыбоводного качества - формирование ремонтно-
маточных стад. Для этих целей лучше всего использовать сеголеток, либо двухлеток. Рыбы старших 
возрастных групп в значительной мере подвержены стрессу, и хуже, чем молодь, переходят на 
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питание искусственным кормом. Ремонтно-маточное стадо кефалей в теплое время года содержат в 
прудах, бассейнах либо садках. Зимой, в специальных зимовалах, либо проточных бассейнах 
питаемых термальной артезианской водой. Оптимальные условия содержания и обильное кормление, 
обеспечивают созревание более чем 85% производителей при ежегодной повторяемости нереста.  

Наступление половой зрелости у кефали пиленгаса при высоком уровне теплонакопления может 
происходить в более ранние сроки, чем у рыб из естественной популяции. Такие производители 
устойчивы к стрессу, более однородны по состоянию гонад, хорошо отвечают на гормональные 
инъекции и требуют меньших доз гормональных препаратов, чем «дикие» производители, а их 
потомство отличается высокой жизнестойкостью и темпом роста. 

При формировании маточного стада пиленгаса перспективна, также, доместикация 
производителей. Их заготовка в осенний период с последующим содержанием в контролируемых 
условиях, позволяет постепенно перевести их на искусственные корма и в дальнейшем многократно 
и вполне успешно использовать в нерестовой компании около 50-70% выловленных осенью рыб. 

Работы, по искусственному воспроизводству камбалы глоссы лиманной популяции показали, что 
здоровых, физиологически полноценных производителей, в необходимом количестве, как правило, 
можно заготовить, в осенне-зимний период, или непосредственно перед проведением нерестовой 
компании, в лиманах и лагунах Причерноморья, где глосса является жилой формой. Интактные 
производители глоссы отличаются высоким рыбоводным качеством. Разработан эффективный метод 
их заготовки и преднерестового содержания. Целесообразно формировать нерестовое стадо камбалы 
осенью и при необходимости пополнять его зимой и ранней весной. В отличие от кефали глосса мало 
подвержена «хендлингу», благодаря чему даже при работе с «дикими» производителями резорбции 
половых продуктов практически не наблюдается, а отход рыб в результате рыбоводных манипуляций 
незначительный. Производители глоссы хорошо одомашниваются и при оптимальном режиме 
содержания и кормления даже половозрелая глосса, может с успехом использоваться для 
формирования маточного стада и воспроизводства (Димитриев 1979, Яременко и др. 1986; Шекк и др. 
1988, 2005). Такая технология позволяет получать половые продукты высокого рыбоводного качества 
от 75-86% рыб. Таким образом, отпадает необходимость в формировании и круглогодичном 
содержании ремонтно-маточных стад глоссы, но в случае возникновения проблем с их заготовкой, 
маточное стадо может быть сформировано из разновозрастной глоссы, выловленной в природном 
водоёме, либо из молоди полученной в результате искусственного воспроизводства. 

Заготовку производителей камбалы-калкана осуществляют в преднерестовый период (апрель-
май) в 1,5- 2 км прибрежной зоне северо-западной части Чёрного моря. Более чем у 65% самок и 80% 
самцов камбалы удаётся получить половые продукты хорошего рыбоводного качества. В случае 
возникновения проблем с заготовкой производителей ремонтно-маточной стадо калкана может быть 
сформировано из камбалы любого возраста, выловленной в море, либо из молоди полученной в 
искусственных условиях. Нерестовое стадо калкана имеет сложную возрастную структуру. 
Характерно преобладание повторно нерестящихся рыб над нерестящимися впервые (3-й тип 
нерестового стада по Г.Н. Монастырскому). Остаток, и пополнение состоят из рыб 4-5 возрастных 
групп. Основную роль в воспроизводстве играют 5-7-летние самцы и 6-9-летние самки.  

Очевидно, что формирование и содержание ремонтно-маточного стада калкана процесс 
длительный и дорогостоящий, поэтому при наличии достаточного количества интактных 
производителей хорошего рыбоводного качества их использование представляется экономически 
более целесообразным. 
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СИСТЕМИ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ В 
ТРЕНОВАНИХ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 18-22 РОКІВ 

Н.В. Богдановська, М.В. Маліков 
Запорожский национальный университет 

У наступний час в фізіології людини досить актуальним питанням є вивчення ролі системи 
синтезу оксиду азоту в забезпеченні довготривалої адаптації організму до фізичних навантажень 
великого об’єму та інтенсивності. Аналіз літературних джерел з цієї проблеми дозволив констатувати 
практично повню відсутність комплексних наукових досліджень у цьому напряму (Diwan A.D. et all, 
2000; Defron D.T. et all; Богдановська, Маліков, 2008; Богдановська та ін., 2009). Разом з цим вказане 
питання має не тільки велике теоретичне, але і безсумнівне практичне значення у зв’язку з 
можливістю біохімічної корекції функціонального стану організму на різних етапах адаптації до 
м’язової діяльності. 

Безсумнівна актуальність і практична значимість перерахованих питань стали передумовами для 
проведення даного дослідження. 

Було проведене обстеження 26 спортсменів високої кваліфікації у віці від 18 до 20 років (14 
дівчин і 12 юнаків). З метою оцінки стану системи синтезу оксиду азоту у всіх осіб визначали в 
плазмі крові активність аргінази, зміст сечовини, активность різних ізоферментів NO-синтаз - 
кальційзалежної конститутивної (eNOS + nNOs=cNOS) і кальційнезалежної індуцибельної (iNOS), 
рівень окислених стабільних метаболітів оксиду азоту – нітрит (NO2

-2) і нітрат-аніонів (NO3
-3), 

активність нитратредуктази 
Використовуючи первинні експериментальні дані, розраховували також величини деяких їхніх 

співвідношень, а саме: величину індексу оксигенації (ІО), частку змісту нітрит-аніона (%NO2) в 
сумарному пулі стабільних метаболітів оксиду азоту, частку активності iNOS (%iNOS) у загальній 
активності NO-синтаз (iNOS + сNOS=∑NOS), величини співвідношень активність аргінази / 
активність ∑NOS, активність аргінази / активність iNOS і активність аргінази / активність сNOS; 
активність нитратредуктази / активність ∑NOS, активність нитратредуктази / активність iNOS і 
активність нитратредуктази /активність сNOS.  

Крім зазначених біохімічних показників одночасно в тренованих юнаків та дівчат також три рази 
(по закінченні підготовчого періоду, у середині й наприкінці змагального періоду) за допомогою 
субмаксимального тесту РWC170 визначали величину загальної фізичної працездатності (вРWC170, 
кгм/хв/кг) і аеробної продуктивності (вМСК, мл/хв/кг) їхнього організму.  

Всі отримані в ході експерименту дані були оброблені стандартними методами математичної 
статистики з використанням статистичного пакета Microsoft Exell. 

Як показали матеріали проведеного обстеження наприкінці тренувального підготовчого періоду 
для тренованих дівчат був характерний більш оптимальний функціональний стан системи синтезу 
оксиду азоту, тому що потреба їхнього організму в даної речовини забезпечувалася перевагою в 
ступеню вразливості багатостадійного неокюсливального шляху метаболізму аргініну за участю 
аргінази, в результаті якого крім оксиду азоту синтезуються такі важливі низькомолекулярні 
антиоксиданти та біорегулятори як сечовина, поліаміни та гамааміномасляна кислота. 

Досить цікаві дані були отримані нами в середині змагального періоду, що характеризується, як 
відомо, потужним зовнішнім впливом на організм у вигляді поєднаних тренувальних і змагальних 
навантажень і, як наслідок, деяким зниженням його функціональної підготовленості. 

Результати дослідження дозволили встановити, що на цьому етапі експерименту для тренованих 
юнаків була характерна вірогідно більше висока, чим серед тренованих дівчат, активність 
конститутивної NO-синтази (на 26,98%), загальної NO-синтази (на 27,59%) і, навпаки, вірогідно 
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менші значення концентрації нітратів-аніонів (на 42,18%), сечовини (на 25,71%) та активності 
нітратредуктази (на 31,78%).  

На користь наведених даних свідчили й результати порівняльного аналізу величин 
розрахункових біохімічних показників. Виявилося, що серед тренованих дівчат реєструвалися 
вірогідно більш високі значення співвідношень аргіназа/∑NOS (на 47,18%), нітратредуктаза/сNOS (на 
44,46%), нітратредуктаза/∑NOS (на 54,71%) та нітратредуктаза/іNOS (на 43,28%).  

З обліком виявлених раніше закономірностей ієрархічної організації системи синтезу азоту в 
середині змагального періоду можна стверджувати, що на тлі сочетаної дії високих фізичних та 
психологічних навантажень та зменшення ролі багатостадійного, найбільш оптимального шляху 
метаболізму аргініну з синтезом низькі важливих біологічних речовин, для дівчат та юнаків 
характерні різні ступені вразливості домінуючих на цьому етапі шляхів метаболічної адаптації: для 
тренованих дівчат була характерна більш висока інтенсивність нітритредуктазного ресинтезу NO з 
його стабільних метаболітів, тоді як для тренованих юнаків – окислювального шляху деградації L-
аргініну за участю конститутивних NO-синтаз. 

Детальний аналіз міжгрупових співвідношень по величинах використаних у роботі біохімічних 
показників наприкінці змагального періоду дозволив встановити наявність певних достовірних 
статевих відмінностей. Так для тренованих дівчат був характерний вірогідно більш виражений 
нитритредуктазний шлях ресинтезу оксиду азоту, який має важливе значення, незалежно від статі, 
виключно на цьому етапі адаптації до фізичних та психологічних навантажень (серед них 
реєструвалися більші, ніж серед юнаків, величини змісту нитрат-аніонів на 62,99% та активності 
нитратредуктази на 37,92%).  

Навпаки, наприкінці змагального періоду, важливе значення в рамках якого має також 
кальційнезалежний окислювальний шлях деградації L-аргініну за участю індуцібельної NOS 
треновані юнаки мали перевагу в активності цієї ізоформи NO-синтаз (на 27,57%). Важливо вказати 
також на той факт, що для юнаків наприкінці змагального періоду була характерна й більше висока 
активність конституціональної NO-синтази (на 21,27%) і загальної NOS (на 23,37%). Суттєвим 
підтвердженням цим результатам стали і результати порівняльного аналізу величин розрахункових 
біохімічних показників (для дівчат була характерна вірогідно більш висока інтенсивність 
нитритредуктазного шляху ресинтезу оксиду азоту в порівнянні з його синтезом за участю різних 
ізоформ NO-синтаз. 

Таким чином, результати проведеного дослідження дозволили констатувати наявність певних 
статевих відмінностей в характері перебудові системи синтезу оксиду азоту в залежності від стадії 
адаптації організму тренованих осіб до фізичних та психологічних навантажень. Виявилося, що в 
процесі зростання дії цих екстремальних зовнішніх впливів в тренованих дівчат відмічається більш 
висока інтенсивність нитритредуктазного відновлювального ресинтезу оксиду азоту з його 
стабільних метаболітів, тоді як серед тренованих юнаків – більш високий рівень експресії активності 
різних ізоформ NO-синтаз (конститутивної й індуцібельної).  

На нашу думку матеріали проведеного дослідження є істотним доповненням до наявних 
відомостей з питання ролі оксиду азоту в забезпеченні довготривалої адаптації організму до 
систематичної м’язової діяльності високого об’єму й інтенсивності.  
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УДК 613.83:178.8 
НАРКОТИКИ – ЗАГРОЗА ЛЮДСТВУ 

В.П. Буряк, І.О. Юрченко, К.В. Александрова, Т.С. Винокурова, С.Є. Карбань, 
Н.А. Постол, А.А. Волошина, В. Барков 

Запорізький державний медичний університет 

Показники ситуації у сфері вживання наркотиків у світі при довготривалій перспективі досі 
залишаються невтішними, однак в останній час з’явилися нові тривожні ознаки, на які необхідно 
звернути увагу. У загальносвітовій та довготривалій перспективі вживання незаконних наркотиків 
утримується на рівні не менш, як 5% від чисельності дорослого населення (річний коефіцієнт 
розповсюдженості для людей у віці від 15 до 64 років). Іншими словами, у крайньому випадку, один 
раз за останні 12 місяців незаконні наркотики вживало не менше одного з кожних 20 людей. 
Проблемні споживачі наркотиків (люди з важкою формою залежності) складають більш 1/10 від цієї 
долі, тобто приблизно 26 млн. людей (більш як 0,6% дорослого населення планети).  

Це вражаюче «досягнення», якщо його розглядати в історичній перспективі ХХІ століття по 
здійсненню контролю над наркотиками у відповідності до рішення спеціальної сесії Генеральної 
Асамблеї ООН у 1998 році, яка закликала держави до більш активного зниження пропозицій на 
наркотики та попиту на них. Слід зауважити, що тютюн та алкоголь, які вживають більш, як чверть 
усього дорослого населення, щорічно забирають життя мільйонів людей. У відсутності системного 
контролю над наркотиками їх незаконне вживання може також досягнути таких самих показників з 
тяжкими наслідками для здоров’я населення. Проте, у плані зниження попиту національні та 
багатосторонні системи контролю над наркотиками повинні працювати значно краще. 

 Що стосується пропозицій, то тут ситуація інша. Всесвітня доповідь про наркотики Управління 
по наркотикам та злочинності ООН за 2008 рік свідчить про різке зростання пропозицій незаконних 
наркотиків у 2007 році. У Афганістані був зібраний рекордний врожай опійного маку, а виробництво 
опію у світі в період між 2005 та 2007 роками майже подвоїлося. У минулому році значно зросла 
площа для вирощування коки у державах регіону Анд. На ринку канабісу спостерігаються дві 
бентежні тенденції: Афганістан став найбільшим виробником смоли канабісу; у розвинутих державах 
вирощування у закритих приміщеннях дає більш сильнодіючий різновид трави канабісу. 

У деяких останніх Всесвітніх доповідях про наркотики стверджувалося, що проблема наркотиків 
у світі носить обмежений характер, у тому значенні, що ситуація стабілізувалася. З Доповіді за 
поточний рік виходить, що це зовсім не так. По-перше, обмеження не повинно розглядатися, як 
самоціль. Певний успіх може бути досягнутий тільки тоді, коли пропозиція та попит будуть дійсно 
знижуватися в усьому світі. Різкий зріст пропозиції, який спостерігається у теперішній час, разом із 
створенням нових маршрутів незаконного обігу може в кінці кінців підвищити попит там, де він вже 
існує, і створити нові ринки для деяких найсмертельніших речовин у світі. 

Для дійсного успіху в боротьбі з наркотиками необхідно досягнути прогресу в 3х галузях: по-
перше, здоров’я населення, що є першим принципом виконання контролю над наркотиками, повинно 
знову зайняти центральне місце. Залежність від наркотиків – це хвороба, яку треба лікувати, як і всі 
інші. Необхідно виділяти більше коштів для профілактики попиту наркотиків, лікування тих, хто є 
наркозалежними та зниженню негативних медичних і соціальних наслідків зловживання наркотиків. 
По-друге, контроль над наркотиками необхідно розглядати в більш широкому контексті 
попередження злочинності і верховності закону, щоб розірвати зв’язок між незаконним обігом 
наркотиків, організованою злочинністю, корупцією та тероризмом. Деякі регіони світу, які є 
найбільшими виробниками наркотиків (Афганістан, Колумбія та М’янма) не підконтрольні 
центральній владі. Незаконний обіг наркотиків завдає шкоди національній безпеці. Гроші, які 
отримані при торгівлі наркотиками, використовуються як засіб корупції та джерело фінансування 
терористів; у свою чергу корумповані чиновники і терористи сприяють виробництву та незаконному 
обігу наркотиків. По-третє, захист громадської безпеки та охорона здоров’я населення повинні 
здійснюватися таким чином, щоб при цьому не страждали права людини та людська гідність. 

Сумуючи вищезазначене, можна сказати, що для продовження роботи зі зменшення масштабів 
загрози, яку представляють собою наркотики, необхідно приділяти більше уваги зниженню попиту на 
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наркотики, наданню допомоги державам, у яких спостерігається значний обіг наркотиків і особливо 
це стосується держав з перехідною економікою, подібно як і Україна. 

 
 

УДК 612.112+612.112.91]–076 
АПОПТОЗ И НЕКРОЗ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ДИСПЛАЗИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

И РЕГУЛЯЦИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО СОСТАВА КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 
И.Г. Герасимов, Д.Ю. Игнатов 

НИИ медицинских проблем семьи ДонНМУ им. М. Горького 

Известно, что поддержание количества в периферической крови лейкоцитов (WBC) 
осуществляется посредством регуляции кроветворения, выхода их форм в кровь, миграции в ткани и 
гибели. Гибель клеток происходит двумя путями: апоптозом и некрозом (Егорова, Серов, 2004). 
Апоптоз – генетически программируемая гибель, которая морфологически проявляется в 
уменьшении объема клетки, ее фрагментации, образовании апоптических телец, окруженных 
мембраной, которые поглощаются макрофагами, вследствие чего содержимое клетки не поступает во 
внеклеточную среду. Некроз характеризуется увеличением размера клетки, нарушением целостности 
плазматической мембраны и выходом внутриклеточного содержимого во внеклеточную среду. 
Стимуляция апоптоза in vivo приводит к снижению количества лимфоцитов (PBL) в периферической 
крови (Kashimoto et al., 2005). Апоптоз, как правило, стимулируется теми же факторами, что и некроз 
при менее интенсивном и/или продолжительном их воздействии (Kurz et al., 2008). Однако влияние 
некроза или одновременно протекающих апоптоза и некроза клеток какой-либо ткани на WBC до 
настоящего времени не исследовано. Данные об эффекте такого влияния можно получить, используя 
в качестве модели состояние, при котором естественным образом развивается некроз костной ткани 
(КТ). Одно из таких состояний спонтанно возникает у детей 4 – 16 лет (болезнь Легг-Кальве-Пертеса, 
этиология которой не ясна) (Каземирский, 2006). Суть такой патологии заключается в дисплазии 
головки бедренной кости, причем можно выделить умеренную и выраженную дисплазию (Герасимов 
и др., 2002). Болезнь спонтанно завершается регенерацией КТ. На примере такой модели исследовали 
влияние некроза, происходящего не на периферии, на апоптоз и некроз PBL и содержание WBC.  

Материал и методика. Исследовали периферическую кровь, которую брали по показаниям у 60 
детей (4–16 лет). Контрольную группу составили 16 условно здоровых детей. С умеренной 
дисплазией было 11 чел., с выраженной – 14 чел. и с регенерацией КТ – 19 чел. Подсчитывали 
количество WBC, PBL, нейтрофилов (PMN), моноцитов (MON), эозинофилов и базофилов, а также in 
vitro (5 ч термостатирования, 37 оС) содержание типичных, апоптических и некротических PBL по 
модифицированной методике (Герасимов и др., 2002). Рассчитывали среднее и его доверительный 
интервал с доверительной вероятностью p < 0,05. Проводили корреляционный анализ, используя 
пакет статистических программ «STATISTICA 6.0».  

Таблица – Количество лейкоцитов и уровень гибели лимфоцитов при разных состояниях костной ткани 

Состояние КТ WBC, 
106/мл 

Формы WBC, 106/мл Гибнущие PBL, % 

PMN PBL MON апоптоз некроз 

Контроль 5,7±0,59 3,6±0,37 1,6±0,18 0,29±0,033 3,9±1,5 1,1±1,3 

Дисплазия       
умеренная 6,1±0,91 3,2±0,36* 2,2±0,41* 0,37±0,058 6,3±2,9 2,4±1,3 
выраженная 5,7±0,60 2,6±0,59* 2,3±0,53* 0,48±0,074* 13±4,4* 6,2±1,9* 

Регенерация 5,9±0,56 3,4±0,51 1,8±0,20 0,48±0,012* 11±5,5* 2,8±2,6 

Примечание. Отмечены значения (*), отличающиеся (p < 0,05) от контроля. 
Результаты и обсуждение. Как ранее показано (Герасимов и др., 2002), у всех обследуемых WBC 

находятся в пределах их физиологических значений независимо от состояния КТ. Относительное и 
абсолютное содержание PBL, PMN и MON попарно коррелируют между собой (r = 0,96 – 0,99; p < 
0,05). В таблице представлено абсолютное количество WBC и тех их форм, содержание которых 
изменяется в зависимости от состояния КТ, а также уровни апоптоза и некроза PBL. Как видно из 
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таблицы, WBC не зависит от состояния КТ (p > 0,5). С развитием дисплазии при уменьшении PMN 
увеличиваются PBL и MON (при выраженной дисплазии отличаются от контроля, p < 0,05). При 
регенерации с увеличением PMN уменьшается PBL, причем относительно выраженной дисплазии 
изменения достоверны (p < 0,05). К тому же они достигают значений в контроле (p > 0,5), а MON 
остается такое же, как при выраженной дисплазии (p > 0,5) и выше (p < 0,05), чем в контроле. 
Следовательно, в обсуждаемых процессах абсолютное и относительное PBL и PMN изменяется 
противонаправленно (r = –0,89, p < 0,15 и r = –0,98, p < 0,05, соответственно).  

В контроле апоптических PBL ~4 %, а некротических – ~1 % (табл.). С развитием дисплазии 
уровень апоптоза повышается в ~3 раза, а некроза – в ~6 раз. Зависимо от состояния КТ уровень 
апоптоза в 2 – 4 раза больше, чем некроза. При этом PBL, уровни их апоптоза и некроза изменяются 
однонаправленно. Относительное содержание PBL и уровень их суммарной гибели коррелируют 
между собой (r = 0,90, p = 0,10). Вероятно, индукторы дисплазии и/или продукты некроза клеток КТ 
стимулируют гибель PBL преимущественно путем апоптоза, что проявляется в повышении его 
уровня. Индукторы дисплазии КТ и/или продукты ее некроза стимулируют выход PBL в кровь. При 
этом PMN уменьшается, таким образом, что WBC поддерживается на постоянном уровне. По-
видимому, увеличение PBL является компенсаторной реакцией на их гибель, что подтверждают 
положительные парные корреляции между долей гибнущих PBL и их количеством при умеренной и 
выраженной дисплазии (r = 0,77 – 0,82, p < 0,05). В контроле и при регенерации КТ корреляции 
между уровнем гибели PBL и их содержанием в периферической крови не выявлены (p > 0,5). 
Следовательно, при дисплазии КТ ведущую роль в механизмах клеточной регуляции WBC играет 
выход PBL в кровь, обусловленный их гибелью, но не сама гибель. При регенерации и в нормальном 
состоянии вклад гибели PBL в механизмы клеточной регуляции WBC очевидно менее значим. 

При регенерации отсутствие взаимосвязи между уровнем гибели PBL и их количеством может 
быть обусловлено повышением MON (табл.) – профессиональных фагоцитов. Вероятно, фагоцитоз 
предотвращает выход во внеклеточную среду содержимого гибнущих клеток и его влияние на WBC 
(рис.). 

 
Рис. – Схема регуляции относительного содержания лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов в периферической крови 

при дисплазии костной ткани. Стрелками указаны выявленные ( ) и предполагаемые ( ) связи. 
Знаком ( ) показано блокирование пути регуляции. 

Таким образом, активация гибели лимфоцитов вызывает компенсаторный выход их и моноцитов 
в кровь, а содержание нейтрофилов уменьшается таким образом, что общее количество лейкоцитов 
не изменяется. Увеличение содержания моноцитов блокирует данный путь регуляции. При дисплазии 
костной ткани ведущую роль в механизмах клеточной регуляции содержания лейкоцитов играет 
выход лимфоцитов в кровь, но не их гибель, а при регенерации и в нормальном состоянии вклад 
гибели лимфоцитов в механизмы клеточной регуляции лейкоцитов очевидно незначительный. 
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УДК: 669.5:01 
МОДЕЛЮВАННЯ ДИТИЗОНОМ НЕДОСТАТНОСТІ ІНСУЛЯРНОГО АПАРАТУ 

Н.В. Григорова, Є.Ю. Гороховський, А.К. Карпов, Ю.В. Єщенко 
Запорізький національний університет 

У дослідах були використані кролі, миші, золотисті та китайські хом’ячки. Дитизон вводили 
кролям внутришьновенно, іншим видам тварин – внутришньочеревинно. Доза реагенту – 50 – 100 
мг/кг. Для інєкцій викристовували 1% водно-аміаковий розчин дитизону. У тварин брали кров до 
інєкції реагенту (контроль) та через 5 діб після його введення. Після взяття крові тварин забивали 
декапітацією. 

Проби крові використовували для визначення вмісту цукру в крові у ммоль/л. Шматочки 
підшлункової залози застосовували для фіксації у холодному (4 °С) ацетоні (для цитохімічного 
визначення цинку) та рідині Буену (для визначення інсуліну в клітинах). 

Фіксований у ацетоні матеріал проводили через ксилоли, суміш ксилолу з парафіном, рідки 
(56 °С) парафіни та заливали у парафін. У випадках з фіксацією у Буені, матеріал перед ксилолом 
витримували у спиртах зростаючої міцності та заливали у парафін. 

Парафінові зрізи тканин, фіксованих в ацетоні, забарвлювали 8-(п-толуолсульфоніламіно)-
хіноліном (8-ТСХ). Цинк визначали по жовто-зеленій люмінесценції клітин В. Зрізи тканин, 
фіксованих у Буені, забарвлювали альдегідфуксином. На препаратах у цитоплазмі клітин В 
виявлялась синьо-фіолетова зернистість – показник вмісту в них інсуліну. Ці препарати 
використовували для підрахунку числа клітин В в острівцях. 

Інтенсивність цитохімічних реакцій 8-ТСХ та альдегідфуксину оцінювали за трибальною 
системою, запропонованою В.В. Соколовським (1971) та Ф. Хейхоу і Д. Квагліно (1983). 
Встановлювали середню арифметичну, похибку, показник вірогідності. 

У контрольних (інтактних) кролів вміст цукру в крові складав 5,8 ± 0,32, у мишей – 6,6 ± 0,41, 
золотистих хом’ячків – 7,1 ± 0,54, китайських хом’ячків – 7,0 ± 0,51 ммоль/л. Після введення 
дитизону рівень цукру в крові у кролів був підвищений на 246% (Р < 0,001), мишей – на 59% (Р < 
0,01), золотистих хом’ячків – на 44% (Р < 0,05), китайських хом’ячків – на 42% (Р < 0,05). Отже, 
діабетогенна активність дитизону у кролів висока, у останніх видів тварин відносно невисока. 

У контрольних кролів число клітин В в острівцях складало 32 ± 0,5, у мишей – 45 ± 1,8, 
золотистих хом’ячків – 40 ± 1,6, китайських хом’ячків – 37 ± 1,5. При введенні дитизону число клітин 
скорочувалось у кролів на 72% (Р < 0,001), у мишей – 51% (Р < 0,001), золотистих хом’ячків – 55% (Р 
< 0,001), китайських хом’ячків – на 59% (Р < 0,001). Отже, число клітин В скорочувалось найбільше 
всього у кролів, у інших видів – значно менше. 

Інтенсивність цитохімічної реакції альдегідфуксину в клітинах В у контрольних кролів складала 
1,3 ± 0,9 ум.од., мишей – 1,4 ± 0,11 ум.од., золотистих хом’ячків – 1,3 ± 0,08 ум.од., китайських 
хом’ячків – 1,4 ± 0,10 ум.од. Дитизон викликав зниження інтенсивності цієї реакції в острівцях у 
кролів на 85% (Р < 0,001), мишей – на 29% (Р < 0,01), золотистих хом’ячків – 23% (Р < 0,01), 
китайських хом’ячків – на 21% (Р < 0,01). Дефіцит інсуліну в панкреатичних клітинах В найбільш 
виражений у кролів, а у останніх видів тварин – помірний. 

Інтенсивність цитохімічної реакції 8-ТСХ в острівцях у контрольних кролів складала 1,8 ± 0,14 
ум.од., мишей – 1,9 ± 0,13 ум.од., золотистих хом’ячків – 1,5 ± 0,09 ум.од., китайських хом’ячків – 1,4 
± 0,15 ум.од. При введенні дитизону вміст цинку в клітинах В кролів був знижений на 78%  
(Р < 0,001), мишей на 26% (Р < 0,01), золотистих хом’ячків на 33% (Р < 0,01), китайських хом’ячків 
на 29% (Р < 0,01). Отже, у кролів вміст цинку в В-інсулоцитах був найменшим, у останніх видів 
тварин – помірним. 

Таким чином, результати порівняльних досліджень глікемії та стану панкреатичних острівців 
вказують на те, що виражений діабет моделюється у кролів, а у мишей та хом’ячків отримується 
відносно м’яка форма недостатності інсулярного апарату. 
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УДК 614.896.4:615.214 
НОВІТНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІОННИХ МЕМБРАНОПАТІЙ 

ЗА ХРОНІЧНОГО АЛКОГОЛІЗМУ 
А.Л. Гуль 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

Одними з найбільш згубних захворювань сучасного суспільства, що становлять головну причину 
інвалідності осіб не лише похилого, але й молодого віку вважають психічні захворювання, зокрема, 
хронічний алкоголізм. Неухильне зростання його розповсюдженості, катастрофічні медичні та 
соціальні наслідки зумовлюють низку невідкладних теоретичних та практичних завдань сучасної 
медицини, в тому числі, пошук ефективних засобів профілактики, діагностики та лікування даної 
патології.  

На сьогодні опубліковані результати наукових досліджень щодо наявності при хронічному 
алкоголізмі порушень практично всіх ланок клітинного метаболізму. При цьому їх інтенсивність 
визначається градієнтами іонів на плазматичній мембрані. Тому зрозумілим є інтерес до механізмів 
іонного транспорту, які функціонують в клітинах різних типів за фізіологічних умов, і до змін їхніх 
кінетичних характеристик за патологічних станів зокрема при абстинентному синдромі. . 

Серед Na-транспортувальних механізмів об’єктом найбільш численних досліджень є Na,K-
АТФаза, через посередництво якої здійснюється овабаїн-чутливий транспорт Na+. Однак, впродовж 
останніх двох десятиліть одержано вагомі докази щодо транслокації моновалентних іонів 
овабаїнрезистентними механізмами крізь плазматичну мембрану, зокрема, Na,К,С1-
котранспортерами та Na/Li-протитранспортерами. Сукупність вказаних транспортних шляхів 
забезпечує підтримання іонного гомеостазу.  

Однак є вкрай мало даних щодо того, які саме шляхи іонного транспорту зазнають модуляцій і, 
як наслідок, на які ланки іон-транспортувальних систем чинить вплив той чи інший лічничий 
середник. Відсутність відомостей про функціонування Na,K,Cl-котранспорту в еритроцитах у хворих 
на хронічний алкоголізм, в тому числі в процесі лікування, його зв’язок з іншими системами іонної 
транслокації зумовлюють актуальність проведення даного дослідження.  

Мета роботи - проведення фармако-кінетичного дослідження процесів іонного транспорту в 
нативних еритроцитах та у використаних як транспортні моделі еритроцитах.  

Для досягнення мети були сформульовані наступні задачі: 
1. Визначити ступінь толерантності до впливу етанолу двох овабаїнрезистентних Na-

транспортувальних cистем в еритроцитах хронічно алкоголізованих щурів; 
2. Визначити активність овабаїнрезистентних Na-транспортувальних механізмів в еритроцитах 

хворих при синдромі відміни алкоголю. 
Вперше одержано свідчення, які не заперечують що овабаїннечутливі Nа-транспортувальні 

механізми приймають участь в адаптації еритроцитів до впливу етанолу.  
Одержано свідчення, що розвиток адаптаційних процесів засвідчує переключення в 

алкоголізованому організмі метаболічних процесів на рівень, що визначається енергетичними 
потребами організму і проявляється поверненням параметрів іон-транспортувальних процесів до 
контрольних величин.  

Висновки: 
1. За довготривалого впливу етанолу на організм піддослідних тварин овабаїнрезистентні Na-

транспортувальні механізми набувають невластивих для фізіологічного стану характеристик. Як 
наслідок, стає можливим перерозподіл моновалентних іонів обабіч плазматичної мембрани, 
вирівнювання іонних концентрацій, що, у свою чергу, зумовлює пригнічення процесів 
енергоутворення, які за нормальних умов забезпечують рушійні сили для iонного транспорту. 

2. Вірогідне зменшення швидкості Nа,К,СІ-котранспорту в еритроцитах хворих з алкогольним 
абстинентним синдромом може слугувати біологічним маркером та має важливе значення при 
діагностиці та призначенні лікування.  
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УДК: 502.74 : 639.1.053 
ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ 

Єщенко Ю.В., Задорожня В.Ю. Кучковський О.М. 
Запорізький національний університет 

Для проведення лабораторних, курсових, дипломних робіт і практики студентів важливо мати 
прості і швидкі методи, що дозволяють проводити масове обстеження студентів. Для оцінки 
функціонального стану організму нами розроблений спосіб, який оснований на забарвлені мазків 
крові метиловим зеленим-флоксином. Нижче приводиться його опис. 

У студента ватним тампоном, змоченим у спирті, протирають м’якоть безіменного пальця. За 
допомогою одноразового стерильного скарифікатора роблять прокол пальця. Масуючими рухами від 
початку до кінчика пальця із останнього видавлюються краплини крові, які наносяться на предметні 
стекла. При допомозі шліфованого скла готують мазки, які інкубуються протягом п’яти хвилин у 
парах формаліну. 

Фіксація мазків проводиться відносно просто. У чашку Петрі наливали 20 мл формаліну. На дно 
чашки клали два скляних валика, на котрі мазками униз розташовуються 2 предметні скла. Чашка 
закривалася кришкою. Інкубація мазків у висхідних парах формаліну проводилась протягом п’яти 
хвилин. Потім кришка знімається з чашки. Стекла переносяться в іншу чашку і розташовуються на її 
дні мазками вгору. 

Забарвлення мазків проводять наступним чином. За допомогою піпетки на кожне предметне скло 
наноситься по декілька крапель 1 %-го водного розчину метилового зеленого. Тривалість 
забарвлення – 1 хвилин. Потім барвник зливається зі стекол, їх промивають протягом 1 хвилин. 
дистильованою водою. Мазки розміщують на дно третьої чашки Петрі, і на них наливають 0,5 % - 1 
%-вий розчин флоксину. Тривалість забарвлення - 10-20 хвилин. Потім мазки проминають на протязі 
5 хвилин дистильованою водою і підсушують на повітрі. 

Для мікроскопічного дослідження на мазки наносяться краплі імерсійного масла. Мазки 
розглядаються під світловим мікроскопом із збільшенням 900х. 

На препаратах чітко видні всі формені елементи крові. Основна частина клітинної популяції - 
еритроцити, які добре видні по червоному забарвленню цитоплазми. В такий же колір забарвлюються 
тромбоцити (кров’яні пластинки). Лейкоцитів значно менше, чим еритроцитів. Основна частина 
лейкоцитів – нейтрофіли, в цитоплазмі яких виявляється фіолетова зернистість. 

Лейкоцити являють найбільший інтерес не тільки тому, що вони найбільш численні із 
лейкоцитів. В цитоплазмі нейтрофілів виявляється секреторний матеріал у вигляді гранул, кількість 
яких можна підрахувати. 

Вміст нейтрофільної зернистості – показник функціонального стану організму. При дії на 
організм різних факторів інтенсивність забарвлення нейтрофілів змінюється. Таким діагностичним 
тестом удається виявити найбільш легкі і ранні зміни у крові, характерні для станів передхвороби. 
Метод дуже зручний для масового тестування різних контингентів населення, наприклад працівників 
промислових підприємств, що піддаються впливу негативних факторів. 

В клінічних лабораторних дослідженнях в основному використовується забарвлення мазків крові 
по Романовському. При цьому в нейтрофілах зернистість слабка і погано видна. Метод підходить 
тільки для підрахунку лейкоцитарної формули: окремі клітинні форми (юні, палочковидні, сегменто-
ядерні нейтрофіли) ідентифікуються за формою і забарвленням ядер. Оцінювати функціональний 
стан клітин забарвленням мазків по Романовському не вдається. 

При забарвлення метиловим-фіолетовим-флоксином в базофілах знаходять досить крупні сині 
гранули, що накладаються на ядро. В еозинофілах також знаходяться крупні зерна, але вони 
забарвлені в червоний колір. 

Таким чином, методика, що пропонується, може отримати широке використання у проведені 
ряду дисциплін в університеті, а саме - анатомія, фізіологія, біохімія, цитологія, гістологія, зоологія 
та ін. 
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УДК: 502.74 : 639.1.053 
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ 

НА ДІАБЕТ 
Задорожня В.Ю., Григорова Н.В., Єщенко Ю.В., Бовт В.Д., Єщенко В.А. 

Запорізький національний університет 

Цукровий діабет нарівні з серцево – судинними та онкологічними захворюваннями займає одне з 
провідних місць за медико – соціальній значущістю та є частою причиною інвалідності та смертності 
(Гольдберг Є.Д. і співавт, 1993). Показано, що при цукровому діабеті, який є однією з основних 
причин інвалідності, порушується обмін цинку в організмі. 

На підставі біохімічних досліджень Prasad A.S. (1982) зробив висновок про те, що вміст цинку в 
гранулоцитах крові може слугувати показником стану обміну цього металу в організмі. 

Показано, що при діабеті (Chausmer A.B., 1998) має місце цинкова недостатність. Але біохімічні 
методи не дозволяють проводити масові тестування в зв’язку з трудомісткістю цих методів. На одне 
визначення потребується взяття з ліктьової вени великої кількості крові (20 мл і більше). В цьому 
відношенні явні переваги мають цитохімічні методи, які потребують узяття з пальця на одне 
визначення 2-3 крапель крові. Завдяки простоті та швидкості таких методів можливе широке 
обстеження різних груп населення, проведення частих тестувань у однієї і тієї самої особи та 
спостереження за динамікою розвитку захворювання. 

У зв’язку з цим нами були розроблені досконалі методи цитохімічного визначення цинку. Для 
цього застосовувалися металохромні індикатори дитизон і 8 - (п - толуолсульфоніламіно) - хінолін (8-
ТСХ). 

Дитизон утворює з цинком забарвлений у червоний колір комплекс, виявляємий у клітинах під 
світловим мікроскопом. Для підвищення селективності цитохімічної реакції дитизону з цинком 
використовувався в якості маскуючого інші метали реагенту диетилдитіокарбамат натрію. 8-ТСХ 
утворює з цинком комплекс, який люмінесціює жовто – зеленим світлом. Для збудження 
люмінесценції застосовували світлофільтр ФС-1, в якості захисного (окулярного) використовували 
світофільтр зі скла ЖС-18. 8-ТСХ дає люмінесцентну реакцію також з кадмієм. Але в клітинах 
останній міцно зв’язаний з біолігандами і міститься в незначних кількостях, тому практично не 
заважає визначенню цинку. 

Розчин дитизону готували таким чином. У колбочку з притертою пробкою наливали 60 мл 
дистильованої води, 1,2 мл 25% розчину гідроксиду амонію, додавали 800 мг дитизону. Вміст 
колбочки перемішували на водяній бані (70°С) протягом 10 хв, потім фільтрували через беззольний 
фільтр. Робочий (0,2% водно - аміачний) розчин реагенту готували п’ятиразовим розведенням його 
основного розчину. 

Перед забарвленням дитизоном мазки крові фіксували в парах формаліну. Для цього в чашку 
Петрі наливали 20 мл формаліну. На дно чашки клали 2 скляні палички, на які поміщали предметні 
стекла мазками донизу. Чашку закривали кришкою. Інкубацію мазків у парах формаліну проводили 
протягом 5 хв. Потім предметні стекла переносили в іншу чашку Петрі та поміщали на її дно мазками 
догори. На мазки піпеткою наливали робочий розчин дитизону, чашку зачиняли кришкою. Через 3 
години кришку знімали, мазки промивали дистильованою водою та замикали в желатин. 

На препаратах, забарвлених дитизоном, у цитоплазмі гранулоцитів виявлялась червона 
зернистість. Ділянка ядра була незабарвленою. 

Для цитохімічного виявлення цинку за допомогою 8-ТСХ застосовували 0,01% ацетоновий 
розчин цього реагенту. Мазки крові флуорохромували розчином 8-ТСХ протягом 1 хв, потім 
підсушували на повітрі та замикали в імерсійне масло. На препаратах у цитоплазмі зернистих 
лейкоцитів виявляли гранули, які люмінесціювали жовто – зеленим світлом. 

Вміст цинку в лейкоцитах крові встановлювали напівкількісним та кількісним методами. У 
першому випадку застосовувалася трибальна система: за один бал приймали слабопозитивну, два 
бали – помірну, три бали – виражену за інтенсивністю реакцію. При підрахунку на 100 клітинах 
встановлювали середню величину інтенсивності реакції. У другому випадку на 100 клітинах 
підраховували середню кількість у них гранул. 
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Дані, які були отримані за допомогою цитохімічних реакцій дитизону та 8-ТСХ, мали середній 
розподіл, що дозволяло використовували параметричний критерій Ст’юдента для вираження 
результатів та оцінки їх вірогідності. 

У контрольних (нормальних) осіб середня інтенсивність цитохімічної реакції дитизону в 
зернистих лейкоцитах складала 1,2±0,10 умовних одиниць (у.о.), 8-ТСХ - 1,3±0,11 у.о. Кількість 
гранул дитизону в них дорівнювалася 140±5,4, а 8-ТСХ - 141+5,2. При діабеті інтенсивність 
дитизонової реакції складала 0,5±0,05 у.о. (42% у порівнянні з нормою; р<0,001). Інтенсивність 
реакції 8-ТСХ складала 0,4+0,04 (31%; р<0,001). 

Кількість гранул у зернистих лейкоцитах у діабетичних осіб складала при забарвленні дитизоном 
91 ±4,8 (65%; р<0,001), 8-ТСХ - 90±4,6 (64%; р<0,001). Призначення діабетикам препаратів цинку 
приводило до нормалізації вмісту цього металу в гранулоцитах крові та усунення, або полегшення 
ускладнень. 

Результати таких досліджень дозволяють рекомендувати розроблені методи цитохімічного 
визначення цинку для діагностики та відновлення здоров’я людей, хворих на діабет. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГРАНУЛ ЦИРКУЛЮЮЧИХ НЕЙТРОФІЛІВ У ХВОРИХ НА 

ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА 
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Запорізький національний університет 

Червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота (ЧПЛ СОПР) є одної з актуальних 
проблем сучасної стоматології (Святенко, Дичко, 2008). Патогенез захворювання залишається 
нез’ясованим. Останнім часом з’явилися дані про те, що захворювання виникає на фоні біоплівки, яку 
формують С. albicans (Torrungruang, 2009). Біоплівки – організоване угрупування бактерій та грибів, 
що адгезували до поверхні слизової оболонки, або іншої частині тіла, здатне до утворення обширної 
полімерної позаклітинної речовини (слиз, глікокалікс). До складу глікокаліксу входять полісахариди, 
ДНК та білки. Біоплівки мають канали для живлення, сигнальну систему. У складі біоплівок 
збудники недоступні для антибіотиків та системи імунного захисту, вони не змиваються 
детергентами, їх неможливо визначити в культурі (Kilti, Desordes, 2008; Medina, 2009). Біоплівки 
продукують хематрактанти для нейтрофілів та лімфоцитів, тому нейтрофільна інфільтрація 
слизових оболонок, уражених біоплівкою, наростає у часі (Jesaitis et al., 2003). Біоплівки 
індукують формування нейтрофілами позаклітинних мереж, пасток – NETs (Medina, 2009). Поряд з 
фагоцитозом NETs є фізіологічним, властивим тільки нейтрофілам, еозинофілам та тучним клітинам, 
механізмом знищення бактерій. Але як що при фагоцитозі кілінг здійснюється внутрішньоклітинне, 
то за допомогою NETs – позаклітинне. Мережі NETs складаються з ниток хроматину ядер 
нейтрофілів, у яки включені гистони та деякі білки гранул – антибактерійні пептиди, МПО та 
протеази (Brinkmann et al., 2004; Medina, 2009). Відповідно до сучасних поглядів, утворення NETs – 
це активна смерть нейтрофілів. Цей шлях смерті нейтрофілів на відміну від апоптозу названо ETosis 
(Wartha, Henriques-Normark, 2008)]. В присутності біоплівок NETs не виконують функцію кілінгу 
бактерій, піддаються некрозу. ДНК та білки, що звільняються з NETs, використовується біоплівкою 
як біологічний матеріал, який забезпечує їхнє існування. Стимулюється ріст біоплівки, яка відповідно 
посилює хемотаксис нейтрофілів (Travis et al., 2005)]. Безперервний у часі потік нейтрофілів до місця 
локалізації біоплівки і стійкість її до факторів імунного захисту, формують хронічний запальний 
процес (Hong, Pang., 2009; Kofonow et al., 2009).  

Дані відповідно стану ферментів гранул нейтрофілів у присутності біоплівок отримані поки що у 
модельних експериментах з деякими збудниками. Представляє як теоретичний так і практичний 
інтерес інформація про стан гранул циркулюючих нейтрофілів у пацієнтів, хворих на ЧППЛ СОРП. У 
доступної літературі даних по цьому питанню ми не зустріли. 

Мета нашого дослідження – вивчення функціонального стану нейтрофілів за показниками 
маркерів, що локалізовані у різних гранулах нейтрофілів, яки виконують специфічні функції при 
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мобілізації клітин до вогнища запалення. Маркер азурофільних, первинних гранулах – 
мієлопероксидаза (МПО), фермент, що генерує активні форми кисню, які також регулюють 
мобілізацію нейтрофілів до вогнища запалення (Marriott et al., 2008). Азурофільні гранул містять і 
кислу фосфатаза (КФ), яка включається до складу фаголізосом, коли вони формуються. Маркер 
дефензинпозитивних азурофільних гранул – дефензини, катіонні білки (КБ). Маркер вторинних 
гранул – лактоферин, третинних – желатиназа, але методи цитохімічного визначення їх рівня в 
гранулах нейтрофілів відсутні. Маркер секреторних пухирців – лужна фосфатаза (ЛФ), фермент 
мембран секреторних пухирців. При мобілізації нейтрофілів у вогнище запалення першими 
дегранулюють секреторні пухирці, пул рецепторів мембрани яких у тому числі і ЛФ, вбудовується в 
мембрану нейтрофілів, змінює їхній фенотип, а гепаринзв’язуючий білок, що міститься у порожнині 
пухирців, забезпечує адгезію нейтрофілів та моноцитів до ендотелію капілярів, підвищує їхню 
проникність. Активація секреторних пухирців здійснюється у судинах і готує трансвазацію 
нейтрофілів та моноцитів у тканини. Проявом активації секреторних пухирців та зміни фенотипу 
нейтрофілів є підвищення активності ЛФ клітин. В тканинах дегранулюють третинні та вторинні 
гранули, їхній вміст забезпечує міграцію нейтрофілів до джерела запалення. Останніми здійснюється 
дегрануляція первинних азурофільних гранул, які зовсім не мають рецепторів у складі своїх мембран, 
їхній вміст забезпечує деградацію збудника. Дегрануляція дуже складно, але точно та швидко 
регулюємий процес (Sohnlein, 2008), тому що стан дегрануляції визначає кінцевій вихід 
запалювального процесу.  

Досліджували нейтрофіли периферичної крові 82 хворих на ЧПЛ СОПР без урахування клінічної 
форми прояву захворювання; контрольну групу склали 180 практично здорових чоловіків та жінок 
(позаштатні донори). Велика кількість контрольної групи обумовлена тим, що хворі надходили до З – 
ої міської стоматологічної поліклініки м. Запоріжжя на протязі року, а активність досліджуваних 
ферментів нейтрофілів визначається сезоном року (Колісник та інш., 2007, 2008, 2009). Венозну кров 
натще відбирали між 7 та 8 годинами ранку. Активність КФ визначали за Берстоном (1969), ЛФ – за 
Кеплоу (1961), МПО – за Грехемом-Кноле (1961); КБ – за Шубичем (1974), результати виражали в 
умовних одиницях. Статистичну обробку даних здійснювали на ПК за допомогою пакету прикладних 
програм SPSS v.13. ОС Windows з використанням однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA), 
достовірність відмінностей визначали за Маном-Уїтні. Достовірними вважали відмінності при 
Р<0,05. 

За даними ANOVA перебіг ЧПЛ СОПР впливає на стан активності ЛФ та КФ (Р<0,001). При 
визначенні напрямку змін встановлено, що активність як ЛФ, так і КФ циркулюючих нейтрофілів у 
хворих достовірно вище за контроль. Активність МПО та рівень КБ нейтрофілів. КФ лімфоцитів 
пацієнтів відповідали таким у контролі. 

Підвищення активності ЛФ у циркулюючих нейтрофілах свідчить про дегрануляцію секреторних 
пухирців, про злиття їхньої мембрани з плазматичною мембраною нейтрофілів. Таки нейтрофіли 
звуть праймовані або преактивовані (Sohnlein, 2008). Нормальний рівень активності МПО та КБ у 
циркулюючих нейтрофілах хворих свідчить про відсутність у циркуляції хворих на ЧПЛ СОПР 
активованих нейтрофілів. Підвищення активності КФ відображує участь циркулюючих нейтрофілів у 
фагоцитозі. Відомо, що біоплівки тільки частково блокують здатність нейтрофілів до фагоцитозу 
(Wagner et al., 2009). За даними наших попередніх досліджень у практично здорових осіб на протязі 
року (сезонний біоритм) активність КФ нейтрофілів та КФ лімфоцитів змінюється одно направлено 
та позитивно корелюють (Колісник та інш., 2007, 2008, 2009). Відсутність змін активності КФ 
лімфоцитів у досліджуваних хворих свідчить, як ми припускаємо, про значне пригнічення у них 
системи адаптивного імунітету, наявності дизрегуляції в системі імунного захисту. Отримані дані 
свідчать про перспективність подальших досліджень стану вродженої та адаптивної ланки імунної 
системи у хворих не тільки на ЧПЛ, а інші захворювання СОПР. 
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ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ФОРМУВАННЯМ БІОПЛІВКИ 
Н.В. Колісник, К.В. Новікова, Г.С. Сенченко 
Запорізький національний університет 

Середні отити та риносинусити – є одна з головних проблем охорони здоров’я у світі. 
Особливості захворювань включають стійкість до антибіотикотерапії та наростаючу в часі 
нейтрофільну інфільтрацію слизових оболонок (Marchetti et al.,2005). 

Відповідно до новітніх даних (Hong, Pang., 2009 Kofonow et al., 2009), більшість бактерій, що 
інфікують середнє вухо, ніс та синуси, утворюють багатоклітинні біоплівки, до складу яких входять 
ДНК та актин. Біоплівки захищають колонії від дії антибіотиків, індукують мобілізацію нейтрофілів, 
яка порівнюється з дією потужного хематрактанту IL-8 (Jesaitis et al., 2003), та формування 
нейтрофілами позаклітинних мереж, пасток – NETs (Brinkmann et al., 2004). До складу NETs входять 
нитки ДНК ядра нейтрофілів, гистони, та вміст деяких білків гранул – частково антибактерійні 
пептиди та ферменти гранул, включно МПО та протеази. В гранулах нейтрофілів ідентифіковано по 
над 300 білків (Lominadze et al., 2008). До утворення NETs, як механізму кілінгу бактерій, здатні 
тільки нейтрофіли та тучні клітини. Після утворення NETs клітини умирають шляхом, який зветься 
ETosis (Wartha, Henriques-Normark, 2008). В присутності біоплівок NETs не виконують функцію 
кілінгу бактерій, вони піддаються некрозу, ДНК, що звільняється з NETs, посилює формування 
плівки (Travis et al., 2005), тобто ріст колонії, яка відповідно посилює хемотаксис нейтрофілів. 
Безперервний у часі потік нейтрофілів і стійкість біоплівки формують хронічний запальний процес 
(Hong, Pang., 2009; Kofonow et al., 2009).  

Дані відповідно стану ферментів гранул нейтрофілів у присутності біоплівок отримані поки що у 
модельних експериментах. Представляє як теоретичний так і практичний інтерес інформація про стан 
гранул циркулюючих нейтрофілів у пацієнтів, хворих на середній отит та риносинусит, тобто 
захворювання де утворення біоплівок не викликає сумніву. У доступної літературі даних по цьому 
питанню ми не зустріли. 

Мета нашого дослідження: визначити рівень маркерів, що локалізовані у різних гранулах 
нейтрофілів і виконують різні функції при мобілізації: в азурофільних, первинних гранулах – 
мієлопероксидази (МПО), ферменту, що генерує активні форми кисню, які також регулюють 
мобілізацію нейтрофілів до вогнища запалення (Marriott et al., 2008), кислої фосфатази, що входить 
до складу фаголізосом, коли вони формуються (КФ); у другому типі первинних гранул 
дефензинпозитивних – дефензинів (катіонні білки, КБ), у секреторних пухирцях – лужної фосфатази 
(ЛФ) – ферменту мембран секреторних пухирців. При активації нейтрофілів першими дегранулюють 
секреторні пухирці, рецепторний апарат мембрани яких у тому числі і ЛФ вбудовується в мембрану 
нейтрофілів, проявом чого є підвищення активності ЛФ, потім дегранулюють, третинні та вторинні 
гранули, останніми здійснюється дегрануляція первинних гранул, що супроводжується зниженням 
рівня маркерів відповідного типу гранул. Дегрануляція дуже складно, але точно та швидко 
регулюємий процес (Sǒhnlein, 2008), тому що шлях дегрануляції визначає кінцевій вихід 
запалювального процесу.  

Досліджували нейтрофіли периферичної крові 25 хворих на хронічний середній отит, 24 хворих 
на хронічний риносинусит (ЛОР відділення обласної клінічної лікарні); контрольну групу склали 77 
практично здорових осіб того ж віку та статі (позаштатні донори), що і хворі, сезон дослідження – 
кінець восени, початок зими. Венозну кров натще відбирали між 7 та 8 годинами ранку. Активність 
КФ визначали за Берстоном (1969), ЛФ за Кеплоу (1961), МПО за Грехемом-Кноле (1961); КБ за 
Шубичем (1974), вміст виражали за принципом Астальді. Статистичний аналіз даних здійснювали з 
використанням методів непараметричної статистики, ANOVA, достовірність відмінностей визначали 
по t-тесту Крускала–Уоліса. Достовірними вважали відмінності при Р<0,05. 

За даними ANOVA встановлено, що як середній отит, так і риносинусит впливають на стан 
активності ЛФ (Р), МПО та КБ. При визначенні напрямку змін встановлено, що активність ЛФ 
нейтрофілів як у хворих на середній отит, та риносинусит достовірно вище за контроль, але у хворих 
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на середній отит вона вище ніж у хворих на риносинусит. Активність МПО нейтрофілів у хворих на 
середній отит достовірно нижче за контроль, а у хворих на риносинусит – вище як за контроль, так і 
за показник у хворих на середній отит. Рівень КБ як у хворих з середнім отитом, так і гайморитом був 
достовірно нижче за контроль, але при середньому рівень КБ достовірно нижче, ніж при гаймориті. 

Підвищення активності ЛФ у циркулюючих нейтрофілах свідчить про дегрануляцію секреторних 
пухирців, про злиття їхньої мембрани з плазматичною мембраною нейтрофілів, як слідство, зміни 
фенотипу нейтрофілів, які здатні тепер до взаємодії з ендотелієм і приймати сигнали запалення з 
навколишнього середовища і готові до екстравазації у тканини. Такі нейтрофіли звуть праймовані 
(Sohnlein, 2008). Таким чином у хворих на середній отит та риносинусит у циркуляції містяться 
нейтрофіли, яки здатні до міграції у тканини. Зниження активності МПО та КБ у циркулюючих 
нейтрофілах хворих на риносинусит відображує дегрануляцію обох типів первинних гранул на 
поверхню ендотелію мікроциркуляторного русла середнього вуха, дегрануляція – показник активації 
нейтрофілів. У хворих на хронічний риносинусит напрям змін МПО та КБ різний: активність МПО 
підвищується, рівень КБ знижується. Підвищення МПО у циркулюючих нейтрофілах розглядається 
як показник праймингу клітин. Приймаючи до уваги, що КБ містяться у частки МПО позитивних 
гранул, можливо зробить два припущення. Перше – хворі на риносинусит мають генетично 
детермінований знижений рівень ендогенних антибіотиків у нейтрофілах, друге – у цієї групи хворих 
порушені механізми дегрануляції. 
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Хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) – хронічне захворювання, в основі якого лежить 
дифузне ураження бронхіального дерева, обумовлене тривалим подразненням та нейтрофільним 
запаленням з прогресуючим порушенням легеневої вентиляції обструктивного типу, проявляється 
задишкою, кашлем, виділенням мокротиння. Патогенез захворювання вивчається. 

Мета даної роботи – дослідження можливості побудови моделей імунопатогенезу ХОБ на основі 
штучних нейронних мереж (НМ), а також вибір кращої нейромоделі для виявлення інформативних 
показників імунної системи периферичної крові, що приймають участь у підтримці перманентного 
запального процесу в бронхо-легеневої тканині Для побудови діагностичних моделей 
використовували експериментально отриману вибірку даних досліджень показників лейкограми, 
функціонально-метаболічних властивостей нейтрофілів і моноцитів, тромбоцитів, фактору 
Вілебранда, рівня системи комплементу і циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) периферичної 
крові 205 пацієнтів. Аналізували стан 28 діагностичних ознак: x1 – стать, x2-вік, x3 – вміст 
лейкоцитів, в тому числі: x4 – паличкоядерних, x5 – сегментоядерних, x6 – еозинофілів, x7 – 
моноцитів, x8 – лімфоцитів, x9 – фагоцитарне число нейтрофілів, x10 – фагоцитарне число 
моноцитів, x11 – фагоцитарний індекс нейтрофілів, x12 – фагоцитарний індекс моноцитів, x13 – 
індекс завершеності фагоцитозу нейтрофілів, x14 – індекс завершеності фагоцитозу моноцитів, x15 – 
НСТ-тест, нейтрофілів; х16 – відсоток НСТ позитивних нейтрофілів, x17 – НСТ-стимульований – 
відображає резервні можливості нейтрофілів генерувати активні форми кисню в умовах їх 
додаткового стимулювання, x18 – відсоток НСТ-позитивних нейтрофілів, реагуючих на 
стимулювання; x19 – кількість тромбоцитів, x20 – кількість зрілих тромбоцитів, x21 – кількість 
активних тромбоцитів, x22 – рівень комплемент (СН50), x23 – рівень ЦІК, яки осаджені 3% 
поліетиленгліколем (ПЕГ), x24 – рівень ЦІК, що осаджені 4% ПЕГ, x25 – розмір ЦІК, x26 – 
активність мієлопероксидази нейтрофілів, x27 – рівень катіонних білків нейтрофілів , x28 – рівень 
судинного фактора Вілебранда. Кожному показнику вибірки було зіставлене значення цільового 
параметру – відповідного діагнозу пацієнта (1 – хворий, 0 – не хворий). Діагностичні моделі 
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будувалися за допомогою нейромережевої підсистеми діагностичного програмного комплексу 
(Дубровин, Субботин, 2001) на основі двошарового персептрона (Аведьян, 1995), що містили на 
першому шарі три нейрону і один нейрон у другому шарі з сігмоїднимі функціями активації. Для 
аналізу і виділення найбільш важливих ознак на основі отриманої НМ визначалися відносні 
нейромережеві оцінки інформативності (Дубровин, Субботин, Кривенко та ін.). У результаті 
моделювання найбільш інформативними ознаками визнані: x10, x12, x15, x17, x20-x23, а менше 
інформативними – ознаки: x4-x6, x8, x9, x16, x18, x19, x28, інші ознаки визнані малоінформативними. 
Отримані результати свідчать про те, що в перманентний запальний процес в легеневої тканини 
залучені нейтрофіли, моноцити, тромбоцити, ендотелій мікроциркуляторного русла, система 
комплементу і ЦІК.  

Отримана модель дозволяє виділити провідні ланки, які підтримують запальний процес. Це 
активний стан в системі кровоплину нейтрофілів і моноцитів, тромбоцитів та споживання 
тромбоцитів та комплементу, порушення метаболізму ЦІК. Отримані дані свідчать по те, що при ХОБ 
має місто системна активація клітинної та гуморальної ланки вродженого імунітету. Цей висновок 
узгоджуються з новітніми даними про підвищений рівень прозапальних цитокінів у кровоплину 
хворих на ХОБ  (Hoeper,  Welte, 2007; Walter,  Wilk, Larson et al.,2008 ). 

Таким чином, нейромережеве моделювання дозволяє сформулювати положення про те, що 
дифузне ураження бронхо-легеневої системи при ХОБ підтримується взаємодією, активованих 
нейтрофілів моноцитів, тромбоцитів та активованого ендотелію судин за участю системи 
комплементу. Тригером цих змін, на нашу думку, є наявність у бронхо-легеневої системі хворих на 
ХОБ біоплівки (Ghannoum, O’Toole, 2004). 
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Зміни показників крові супроводжують значну кількість захворювань і нерідко являються 
неспецифічними. Інтегральна ж оцінка гематологічних показників значно розширює інформацію про 
стан патологічного процесу, а саме, вона дає можливість охарактеризувати ступінь лівого зсуву та 
ступінь ендогенної інтоксикації і алергізаціїї організму, а також наявність гострого чи затухаючого 
процесу запалення, прогнозувати несприятливість і тяжкість патологічного стану. Крім того, 
аналізуючи співвідношення клітин специфічної та неспецифічної ланок імунної системи, можна 
орієнтовно судити про порушення імунологічної реактивності організму. З метою виявлення цих 
порушень ми провели паралельне дослідження показників функціонально-метаболічного стану 
клітин фагоцитарної системи, показників гуморального та клітинного імунітету. Нас цікавило, в якій 
мірі інтегральні гематологічні показники відображають порушення статусу імунної системи. 

Дослідження проводені у 26 осіб з хронічними респіраторними захворюваннями і 16 донорів, які 
складали контрольну групу. Поряд з визначенням показників загального аналізу крові у всіх 
досліджуваних розраховувались слідуючі інтегральні показники: ядерний індекс (ЯІ), лейкоцитарний 
індекс інтоксикаціі (ЛІІ), індекс зсуву лейкоцитів (ІЗЛ), індекс лімфоцитів ШОЕ (ІЛ ШОЕ), 
лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ІЛГ), індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів 
(ІСНЛ), індекс співвідношення нейтрофілів і моноциттів (ІСНМ), індекс співвідношення лімфоцитів і 
моноцитів (ІСЛМ), індекс співвідношення лімфоцитів і еозинофілів (ІСЛЕ), індекс алергізації (ІА), 
коефіцієнт реактивності (КР). Паралельно досліджувався імунний статус з визначенням фагоцитарної 
активності нейтрофілів і моноцитів та їх мікробіцидної активності, а також функціональна активність 
субпопуляцій лімфоцитів з використанням моноклональних антитіл (CD3+, CD4+, CD8+,CD16+, 
CD22+). 
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Проведені дослідження показали, що у обстежених з хронічними респіраторними 
захворюваннями коливання переважної більшості показників периферичної крові не виходять за межі 
нормальних величин і суттєво не відрізняються від показників контрольної групи донорів. Проте, у 
72,7% обстежених відмічався слабко виражений лівий зсув нейтрофілів (P<0,05); токсогенна 
зернистість була в межах 10-15%, що свідчило про ендотоксикоз 1-го ступеня. Інтегральна оцінка 
гематологічних показників у 75% обстежених хворих виявила незначне зменшення ІЛ ШОЕ, ІЛГ та 
ІСЛ, що свідчило про наявність інтоксикації, обумовленої інфекційним процесом. У 25% хворих був 
підвищений ІЛГ, що свідчило про наявністьть інтоксикації, обумовленої аутоімунним процесом. 

ІСНЛ та ІСНМ мали тенденцію до підвищення, що свідчило про переважання кількості клітин 
фагоцитарної ланки імунної системи. У 75% хворих був зниженим КР, що свідчило про порушення 
імунологічної реактивності. 

Імунологічні дослідження показали наявність у всіх обстежених порушень, які охоплювали різні 
ланки імунної системи. В 75% випадків був виявлений вторинний Т-клітинно-моноцитарний 
імунодефіцит. Імунодефіцит макрофагальної системи характеризувався зниженням переварюючої 
здатності моноцитів і, як наслідок цього, спостерігалась незавершеність фагоцитозу. Значно 
зниженим був функціонально-метаболічний резерв нейтрофілів і їх бактеріоцидна активність. Т-
клітинний імунодефіцит характеризувався зменшенням загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3+) за 
рахунок Т-хелперів (CD4+), тоді як рівень Т-супресорів (CD8+) знаходився в межах норми. 
Спостерігалось підвищення рівня В-лімфоцитів (CD22+), що, імовірно, обумовило підвищенн вмісту 
IgG особливо в період загострення процесу запалення. 

Імунологічні дослідження підтвердили також наявність аутоімунного процесу, який виявлявся у 
25% досліджуваних. і характеризувався зниженням активності нейтрофілів, в той час як активність 
макрофагів залишалась в межах норми. Відмічалось підвищення кількості субпопуляцій Т-
лімфоцитів CD3+ і CD4+ на фоні значно зниженого рівня CD8+ і, як наслідок, виникнення 
дисбалансу, збільшення імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+ до 4, що характерно для розвитку 
аутоімунного процесу. 

Таким чином, у обстежуваних з хронічними респіраторними захворюваннями показники 
периферичної крові не супроводжувались значними змінами. Інтегральна оцінка гематологічних 
показників виявила ендотоксикоз 1-го ступеня, обумовлений інфекційним або аутоімунним 
процесами, порушення співвідношення між клітинами фагоцитарної ланки імунної системи і 
порушення імунної реактивності. Імунологічні дослідження поглибили і конкретизували дані про 
порушення імунного статусу на молекулярному рівні: підтвердили наявність аутоімунного та 
інфекційного процесів, виявили вторинний Т-клітинно-моноцитарний імунодефіцит, що дало 
можливість застосувати раціональну терапію в поєднанні з корекцією функціонального стану 
відповідних ланок імунної системи. 
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Ишемический инсульт занимает лидирующую позицию среди заболеваний населения 
промышленно и экономически развитых стран. Актуальной данная патология остается и для 
Украины. Кроме того, в последние годы отмечается омоложение контингента больных, все чаще 
регистрируются случаи повторных нарушений мозгового кровообращения. Вместе с тем, не 
существует универсального препарата для профилактики и лечения данного заболевания. Поэтому 
поиск препаратов нейропротекторного профиля остается злободневным. Целью нашего исследования 
явилось изучение нейропротекторного эффекта производного тиохиназолина NС-224 при 
моделировании острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). 
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Экспериментальные исследования проводили на белых крысах-самцах линии Вистар массой 170-
200г. Все животные содержались на стандартном рационе питания вивария, при естественной смене 
дня и ночи. Крысы получены из питомника ИФТ АМН Украины.  

Все экспериментальные процедуры и оперативные вмешательства осуществляли в соответствии с 
«Положением об использовании лабораторных животных в биомедицинских исследованиях». 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) вызывали необратимой двухсторонней 
окклюзией общих сонных артерий. Процедуру выполняли под этаминал-натриевым наркозом (40 
мг/кг). Путём хирургического доступа выделяли общие сонные артерии, подводили под них 
шёлковые лигатуры и перевязывали [Бєленичев И.Ф.,1996].  

Изучаемые препараты- NС-224, тиотриазолин вводили внутрибрюшинно после выхода животных 
из наркоза, один раз в сутки в течение 4-х (острый период) и 18 дней (восстановительный период) 
дней. Каждый день в течении 18 суток определяли выраженность неврологического дефицита по 
шкале McGrow [McGrow C. P., 1997]. Тяжесть состояния определяли по сумме соответствующих 
баллов. У животных наблюдали парезы, параличи конечностей, тремор, манежные движения, птоз, 
положение на боку, подвижность. По истечении указанных сроков животные выводились из 
эксперимента под этаминал-натриевым наркозом путем декапитации.  

Биохимические исследования проводили на 4-е сутки эксперимента. В гомогенате 
биохимическими методами определяли содержание продуктов окислительной модификации белков 
по уровню альдегидных (АФГ) и карбоксильных (КФГ) продуктов в реакции с 2,4-
динитрофенилгидразином [Дубкина О.Ю., 2001]. Также определяли содержание диеновых 
коньюгатов (ДК), триенкетонов (ТК) и малонового диальдегида (МДА) [Коган В. С., 1988]. 
Состояние антиоксидантной системы определяли по активности супероксиддисмутазы (СОД), 
каталазы, глутатионпероксидазы (ГПР) в ткани мозгат [Packer L., 1995]. Активность NO-синтазы 
определяли по скорости убывания количества НАДФН+. Содержание нитратов определяли по 
реакции Грисса [Chiueh C., 1994]. 

Двусторонняя перевязка общих сонных артерий вызывала тяжёлые неврологические изменения у 
животных: параличи, парезы, птоз, с максимальным проявлением на 4 сутки. Так, в эти сроки 
наблюдения в группе контрольных животных средний балл по шкале С.Р. McGrow составлял 19,7 
балла. Это соответствует тяжёлой степени неврологической симптоматики. На 4 сутки в контрольной 
группе выжило 30% животных. Введение крысам с ОНМК исследуемых соединений оказывало 
нейропротекторный эффект. Это подтверждалось уменьшением летальности животных на 18-е сутки 
эксперимента.  

Назначение NС-224 приводило к наиболее выраженному снижению летальности, ускоряло 
восстановление неврологического статуса животных с двусторонней перевязкой общих сонных 
артерий (ишемический инсульт), что свидетельствует о его нейропротекторном эффекте.  

Двухсторонняя перевязка общих сонных артерий приводила к значительному (двукратному) 
увеличению стабильного метаболита NO – NO2- и повышению активности NО-синтазы на четвертые 
сутки эксперимента, что свидетельствует о гиперпродукции NO. По последним литературным 
данным довольно широко рассматривается вопрос о роли оксида азота и его более агрессивных форм 
в развитии оксидативного стресса при ОНМК [Горбунов Н.В.,1995; Гусев Е. И., 2001; Дубкина О.Ю, 
2001]. Многие авторы утверждают, что гиперпродукция NO, которая обусловленная активацией 
NMDA-рецепторов, приводит не только к непосредственному повреждению белковых структур 
нейрона в острый период ОНМК, но и принимает участие в опосредствованных и отсроченных 
повреждениях нейронов [Коган В. С., 1988]. Данное суждение подтверждается нашими показателями, 
которые были получены в результате иччледований. У животных с ОНМК наблюдалось увеличение в 
коре мозга продуктов ОМБ - АФГ и КФГ, а также ДК, ТК и МДА. Увеличение продуктов 
свободнорадикальных реакций происходило на фоне угнетения активности антиоксидантных 
ферментов СОД, каталазы, ГПР. 

Вводимый препарат NС-224 оказывал ингибирующее действие в отношении различных звеньев 
оксидативного стресса. По силе антиоксидантного действия превосходил препарат сравнения- 
тиотриазолин . В головном мозге животных, получавших эти соединения, наблюдалось снижение 
гиперферментемии синтазы оксида азота и уменьшение стабильных метаболитов NO – нитратов и 
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нитритов. Наблюдалось снижение продуктов ОМБ - АФГ и КФГ, а также МДА, ДК, и ТК в ткани 
головного мозга животных с ОНМК. Соединения NС-224, тиотриазолин оказывали благотворное 
действие в отношении ферментов антиоксидантной защиты, повышая их активность по сравнению с 
показателями контрольной группы. 

Таким образом, назначение в острый и восстановительный период мозговых инсультов NС-224, 
имеет ограничивающее воздействие на образование цитотоксических дериватов оксида азота. Это 
возможно за счет торможения NO–синтаз и «улавливания» самих дериватов. Таким образом, 
демонстрируется выраженный нейропротекторный эффект, направленный на снижение летальности 
и уменьшение неврологических нарушений у животных с ОНМК.  

Выводы: 
1. Соединение NC-224 снижает проявления неврологического дефицита, ускоряет восстановление 

неврологического статуса животных, которым моделировался ишемический инсульт путем 
двусторонней перевязки общих сонных артерий.  

2. Вещество NC-224 проявляет нейропротекторные свойства, которые превышают показания 
препарата сравнения – тиориазолина и является перспективным в разработке препаратов с 
указанными свойствами. 
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Алкоголь є одним з небагатьох нутрієнтів, який володіє токсичним впливом на клітини, в першу 
чергу, на еритроцити. Численні дані наукових досліджень засвідчують наявність за хронічного 
алкоголізму порушень практично всіх ланок метаболізму. Нагромаджуються дані, згідно до яких 
основу цих модуляцій складають відхилення концентраційних градієнтів моновалентних іонів на 
плазматичній мембрані. В першу чергу, алкогольна інтоксикація супроводжується гіпоксичною 
гіпоксією, зумовленою порушеннями процесів дихання та змінами структурно-функціональних 
властивостей гемоглобіну. Як наслідок, відбувається пригнічення інтенсивності поступлення молекул 
кисню в клітини та швидкості утилізації останнього. Ці обставини послужили обгрунтуванням для 
проведення нами вимірювання в еритроцитах щурів, що зазнали довготривалого споживання етанолу, 
концентрацій лігандних форм гемоглобіну та спектрів їх поглинання. Було прийнято до уваги, що 
результати таких досліджень можуть дати свідчення про ступінь хімічної модифікації гемоглобіну, 
характер набутих конформаційних змін та напрямки його функціональних модуляцій. Одержані при 
опрацюванні вказаних проблем результати наведено нами в декількох публікаціях, зокрема в статті 
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R.Vlokh, O.Moroz, Yu. Nastishin, K. Dudok et al. Optical marking of alcohol induced hemoglobin 
modification. // Ukr.J.Phys. Opt. – 2007. V.8., P.140-173. 

Мету подальших досліджень становило вивчення особливостей впливу гемолізатного фактору на 
активність Na,K-АТФази та Ca,Mg-АТФази в еритроцитних мембранах, виділених з крові 
лабораторних щурів, алкоголізованих впродовж 30 діб. 

В гемолізаті, одержаному на першому етапі гіпотонічного лізису, крім кальмодуліну міститься 
фактор некальмодулінової природи, біохімічна активність якого зумовлює функціонування натрієвої 
помпи, зменшує константу швидкості екструзії іонів натрію з клітин, посилює їх чутливість до 
впливу іонів кальцію Важливою особливістю гемолізатного фактору, що міститься в еритроцитах 
людини та деяких лабораторних тварин (білі щурі, мурчаки) є його можливість стимулюючого 
впливу на активність Ca,Mg-АТФази, однак вираженої різною мірою, що зумовлюється, очевидно, 
особливостями передачі кальцієвих сигналів та механізмів формування відповіді на вплив іонів 
кальцію. Не виключено також, що основу інтервидових впливів на іон-транспортувальні механізми 
складають способи дії наявних в еритрцитах активаторів, які можуть безпосередньо впливати на 
процеси транслокації іонів натрію та кальцію крізь плазматичну мембрану. 

Лабораторних щурів, що зазнали 30-добової інтоксикації за умов, наведених в зазначеній вище 
публікації, декапітували під слабким ефірним наркозом, а ізольовані еритроцити використовували 
для отримання методом гіпотонічного лізису гемолізатного активатора. Доцільно зауважити, що при 
виділенні еритроцитних мембран для вивчення впливу цього фактору та екзогенного кальцію на 
АТФазну активність є важливим дотримуватись певних правил. Одне з них полягає в тому, що з 
метою видалення кальмодуліну еритрцитні мембрани необхідно впродовж 15 хв охолодити в суміші 
сухої криги та метанолу, надалі помістити в термостат (37 С; 30 хв), після чого повторно заморозити, 
а після подальшого центрифугування максимально видалити коричневий шар протеаз. В 
підготовлених таким чином еритроцитних мембранах після їх інкубації в середовищах, що додатково 
містили гемолізат та різні кількості екзогенного кальцію (10 мкмоль/л; 25 мкмоль/л; 50 мкмоль/л) 
вимірювали активність Mg-АТФази, Ca,Mg-АТФази та Na,K-АТФази. 

Одержані при проведенні даного дослідження результати засвідчили, що з трьох компонент 
загальної АТФАзної активності чутливістю до хронічної алкоголізації лабораторних щурів етанолом 
найбільше володіє Ca,Mg-АТФаза еритроцитної мембрани. Як відомо, іони кальцію здатні до 
сильного хелатування з внутрішньоклітинними білками, в тому числі з молекулами гемоглобіну, 
тому зумовлені впливом етанолу поєднані зміни гемоглобіну та активності Na,K-АТФази не є 
неочікуваними. 
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Харчові інфекції є гострою соціально-економічною проблемою. Реєстровані щороку вони 
уражають велику кількість населення, тому ця проблема залишається актуальною не тільки для 
України, але й для економічно розвинених країн. Важкість плину та результат інфекційного процесу 
у багатьому обумовлені станом неспецифічної резистентності макроорганізму, специфічної імунної 
відповіді та метаболічних зрушень в клітинах крові. Пошкодження, викликане патогеном, окрім 
місцевих змін у шлунково-кишковому тракті супроводжується розвитком загальної реакції організму 
на інфекцію. Сильне кровопостачання кишечника припускає контакт імунокомпетентних клітин 
циркулюючої крові з активованими клітинами місцевого імунітету слизових ШКТ через цитокіни. 
Можливим відображенням такого контакту є активація нейтрофілів, роль яких в цих процесах мало 
досліджена.  
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Таким чином, метою роботи було дослідження стану ключових кисеньзалежної та 
кисеньнезалежної метаболічних систем нейтрофілів у хворих на гастроентероколіти. 

Досліджувалася кров 20 хворих на гастроентероколіт (ГЕК). Кров брали з вени при надходженні 
та при виписці. Оскільки дослідження функціонального стану нейтрофілів у хворих на ГЕК 
проводилося у жовтні та грудні, були досліджені особливості ферментативної активності 
мієлопероксидази (МПО) та рівня катіонних білків (КБ) у двох групах хворих. Контрольну групу 
складали позаштатні донори крові. Активність мієлопероксидази у нейтрофілах оцінювалась 
цитохімічним методом Грехема-Кнолля. Лізосомальні катіонні білки оцінювали за методом Шубича з 
бромфеноловим синім. Статистичний аналіз даних здійснювали з використанням пакету прикладних 
програм SPSS, версія 13 в операційній системі Windows XP. Розраховували середні значення в групі, 
їхній 95%-вий довірчий інтервал. Достовірність відмінностей визначали за величиною U-теста Мана-
Уїтні. З метою статистичного вивчення зв’язку між явищами використовували коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена. 

При харчовому отруєнні спостерігалася токсична зернистість нейтрофілів вакуолізація, 
порушення цілісності мембран, зустрічалися клітини, які знаходилися в апоптозі. 

Активність ферменту МПО та рівень КБ вірогідно змінюються у хворих на ГЕК, при чому ці 
зміни були протилежноспрямованими – активність МПО падала, а рівень КБ зростав, що говорить 
про те, що у хворих при харчових отруєннях переважає кисень залежний механізм деструкції 
мікроорганізмів. При надходженні хворих до лікарні активність МПО суттєво не відрізняється від 
контрольної групи і складає 198,1±8,54 у.о. при 209,44±1,89 у.о. для контроля. Але відмічається 
великий довірчий діапазон - 180,26-216,04 у.о. Таким чином, верхнє значення межі даного діапазону 
перевищує контроль, а нижнє - значно нижче за контроль (206,21-213,67 у.о.). При виписці хворих, 
після стабілізації їх стану, спостерігається зниження активності МПО на 51 % зі звуженням діапазону 
довірчого інтервалу до 93,39-109,61 у.о. (р=0,001). 

Рівень КБ при надходженні був значно нижчим за контроль в складав 121 ± 3,89 у.о. при 156,3 ± 
1,34 у.о. для контролю. При виписці їх рівень підвищується на 60 % і перевищує рівень контрольної 
групи. 

Дослідження функціонального стану нейтрофілів у жовтні та грудні показали деякі особливості.  
Так, активність ферменту МПО та рівень КБ в динаміці лікування також достовірно 

протилежноспрямовано змінюються у хворих на ГЕК у жовтні та грудні (р=0,001). Проте у хворих з 
ГЕК у грудні показники активності МПО були нижчими на обох етапах дослідження (167,2 ± 5,24 та 
99,0 ± 4,35 у.о.), ніж у хворих з ГЕК у жовтні (229,1 ± 8,24 та 104 ± 6,56 у.о.), в той час як рівень КБ 
суттєво не змінився – 122,4 ± 5,1 і 190,8 ± 7,96 у.о. у грудні та 119,7 ± 6,12 і 195,6 ± 6,98 у.о. у жовтні.  

Також з’ясовано, що у жовтні протягом лікування спостерігалися більші зміни в активності МПО 
та рівні КБ. Зниження активності ферменту у жовтні було на 55 %, у грудні - на 41 %. Така різна 
ступінь зниження активності МПО визначається вихідним станом активності ферменту: чим вище 
його активність, тим більш значуще зниження його при ураженні. Рівень КБ у жовтні в динаміці 
лікування підвищувався на 64 %, у грудні на 55 %.  

Проте, цілком можливо, що різниці в показниках жовтня та грудня, незважаючи на отруєння 
хворих, пов’язані з впливом сезону року на ступінь реактивності досліджуваних показників. 

З метою виявлення зв’язків між активністю МПО та КБ був здійснений кореляційний аналіз. 
Було з’ясовано, що у хворих з гастроентероколітами при надходженні до лікарні спостерігався 
слабкий негативний кореляційний зв’язок між даними показниками 

Отже, у хворих на ГЕК значно пригнічується ферментативна активність мієлопероксидази і 
підвищується концентрація катіонних білків. Найвища активність МПО та найбільше її зниження 
спостерігається у жовтні, ніж у грудні. Таким чином, реакцією периферичної імунної системи на 
гастроентероколіти є активація нейтрофілів, які забезпечують захист організму кисеньзалежною 
МПО системою. 
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УДК: 612:612.8: 612.89.05 
ВПЛИВ ЗАПІЗНЮВАЛЬНОГО ГАЛЬМУВАННЯ 
НА ЧАС УМОВНОГО РЕФЛЕКСУ У ЛЮДИНИ 

І.Г. Паламарчук, А.І. Андреєв 
Запорізький національний університет 

Метою дослідження було вивчення впливу запізнювального гальмування на час умовного 
рухового рефлексу в залежності від типу темпераменту та контрольного часу умовного рефлексу. Час 
умовного рефлексу визначали мілісекундним рефлексометром, тип темпераменту – за методикою 
Г. Айзенка. Дослідження проведені у 59 здорових людей жіночої статі віком 17-24 роки. При цьому 
встановлено: 

Тривалість часу умовного рухового рефлексу на звуковий сигнал при відставленні пускового 
звукового сигналу після попереджувального сигналу “увага” на 4 с, 6 с, 8 с, 10 с, 15 с та 20 с у 
холериків зростала в середньому на 9,7%, 19%, 35%, 46%, 57% і 68% - відповідно. 

У досліджуваних з домінуючим темпераментом сангвініка відставлення пускового сигналу на 4 с, 
6 с, 8 с, 10 с, 15 с та 20 с призводило до достовірного збільшення часу умовного рефлексу на 9%, 
14,5%, 16,5%, 24%, 31% та 45% - відповідно. 

У людей з домінуючим темпераментом флегматика відставлення пускового сигналу на 4 с, 6 с, 8 
с, 10 с, 15 с та 20 с викликало достовірне зменшення часу умовного рухового рефлексу на 11%, 
19,9%, 22,8%, 30,6%, 31% та 33,5% - відповідно. 

У меланхоліків, як і у флегматиків, відставлення пускового сигналу на 4 с, 6 с, 8 с, 10 с, 15 с та 20 
с також призводило до зменшення часу умовного рухового рефлексу, в середньому на 11,7%, 8,3%, 
13,3%, 17,5%, 25,8% та 29,2% - відповідно, у порівнянні з вихідними даними, зареєстрованими в 
умовах відставлення 1 с. 

У спринтерів (час умовного рефлексу до 150 мс) при відносно незначній тривалості 
запізнювального гальмування (2 с, 4 с, 6 с, 8 с) час умовного рефлексу зменшувався, а при збільшенні 
часу запізнювального гальмування (10 с, 15 с, 20 с) час умовного рефлексу пропорційно зростав. 

У стайєрів (час умовного рефлексу більше 150 мс і до 360 мс у наших дослідженнях) 
запізнювальне гальмування викликало при відставленні пускового сигналу на 2 с, 4 с, 6 с, 8 с 
недостовірне зменшення часу умовного рефлексу, яке змінювалося поступовим збільшенням часу 
умовного рефлексу в умовах послідовного відставлення пускового сигналу на 10 с, 15 с, 20 с. 

Оптимальним, міжсигнальним проміжком часу, який забезпечував найменшу тривалість 
умовного моторного рефлексу у холериків, сангвініків, спринтерів і стайєрів був проміжок 2 с. 

 
 

УДК 591.81 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНI ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

ПРИ ТРИВАЛІЙ ДIЇ НІТРАТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ 
Редька О.Г. 

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського 

Загальновизнано, що тривала дія нітратів на організм приводить до розвитку гемічної гіпоксії в 
різних біологічних системах та органах. Численні роботи науковців доводять згубну дію солей 
азотної кислоти на організм. Водночас, в науковій літературі спостерігається невелика кількість 
відомостей про зміни структури на клітинному та субклітинному рівні та функції ендокринної 
системи, в тому числі периферичних ендокринних залоз, в динаміці при дії нітратів різної тривалості, 
та в різні періоди індивідуального розвитку. 

Метою дослідження було вивчення структурно-функціональних змін щитоподібної залози щурів 
в різні періоди розвитку за умови експериментальної нітратної інтоксикації різної тривалості. Для 
досягнення поставленої мети визначені такі задачі: 
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– порівняти структурно-функціональний стан щитоподібної залози контрольної групи інтактних 
щурів різного віку (45,60 та 90 діб) зі змінами, які відбулися в піддослідній групі щурів під 
впливом нітратної інтоксикації. 

– визначити та порівняти вміст тироксину в периферичній крові інтактних щурів в 
контрольній та дослідній групі. 
Об’єктом для вивчення змін морфофункціонального стану щитоподібної залози піддослідної 

групи тварин стали нелінійні білі щури-самцi різного віку: 45-, 60-, і 90-добовi. В умовах 
експерименту було змодульовано тривалу нітратну інтоксикацію тваринам, яким щодня в питний 
раціон очищеної питної води додавали 120мг/л нітрату натрію. Всього було використано 65 тварин. 

Результати досліджень та їх обговорення. Як показали дослідження у інтактних 45-, 60-, 90-
добових щурів контрольної групи щитоподібна залоза була представлена компактно 
розташованимифолікулами округлої або овальної форми, заповнених колоїдом, в якому виявлялись 
окремі клітини злущеного епітелію і маргінальні вакуолі. Між фолікулами знаходились кровоносні 
судини помірного кровонаповнення та окремі оксифільні клітини , більшого розміру, ніж фолікулярні 
– з великими ядрами з вираженими ядерцями. 

Стінку фолікулів утворювали тироцити кубічної форми, що щільно прилягали між собою, мали 
округле ядро та 1-2 ядерця, 5 апікальному відділі цитоплазми спостерігались багато численні 
апікальні гранули.  

Структурний стан цих клітин свідчив про їх високу функціональну активність. Після ЗО денної 
дії нітратів в щитоподібній залозі 45 добових щурів відмічалось збільшення ваги залози на 18,9% 
порівняно з контролем. Зростало співвідношення ваги щитоподібної залози до ваги тіла на 33,3% в 
зв’язку зі зменшенням ваги тварин. Структурний стан фолікулів щитовидної залози зазнав суттєвих 
змін. Зросла кількість малих фолікулів на 12,4%. У колоїді, в порівнянні з контролем, значно менше 
стало клітин злущеного епітелію та маргінальних вакуолей. 

Висота фолікулярних клітин зменшилась на 24,2%, об’єми клітин, їх ядер та ядерець зменшились 
на 17,5%, 39,9%, 16,5%. Відповідно ядерно-цитошіазматичне співвідношення зросло на 34,4%. 

Зміст тироксину в периферичній крові зменшився на 32,5%. Одержані результати дослідження 
свідчать про зниження функціональної активності тироцитів, зменшенню синтезу та секреції 
тироксину. 

При продовженні експерименту у 60-добових щурів після 45денної дії нітратів вага 
щитоподібної залози збільшилась на 7,3% при одночасному зменшенню ваги тіла тварин. 
Співвідношення відповідно зросло на 33,3 %. 

В паренхімі залози відмічалось підвищення кровонаповнення судин та утворення фолікул, 
здебільшого малих (на4,1 %), тоді як кількість середніх та великих зменшувалась порівняно з 
контролем (на 14,5% та 23,1%). 

Між фолікулами спостерігались прошарки пухкої сполучної тканини зі скупченнями 
оксифільних клітин. 

Фолікули мали округлу та овальну форму, стінка яких була вислана плоскими клітинами, 
розміщеними навколо колоїду в один ряд. В базальній частинi клітини розташувалось округле ядро, а 
поблизу ядерної мембрани одне або два ядерця. В колоїді відмічались поодинокі клітини злущеного 
епітелію і маргінальні вакуолі. 

Зазнала змін висота фолікулярних клітин - на 21,5% зменшилась, відповідно зменшився об’єм 
клітин, їх ядер та ядерець - на 18,5%, 27,4% та 24,4%, порівняно з контролем. 

Ядерно-цитоплазматичне співвідношення зросло на 12,5%, | у цитоплазмі значно зменшилось 
апікальних гранул. Рівень тироксину в крові зменшився на 37,2% 

Ядерно-цитоплазматичне співвідношення в цих клітинах зростало на 10,5%, у цитоплазмі 
виявлялись поодинокі апікальні гранули. Рівень тироксину знижувався на 37%, що свідчить про 
продовження зниження функціональної активності тироцитів. 

У 90 добових щурів подальша нітратна інтоксикація приводила до підвищення ваги залози (на 
3,8) та зменшення ваги тіла тварин. Співвідношення між ними зросло на 33,3%. Висота фолікулярних 
клітин зменшилась на 21,1%, об’єми клітин, ядер та ядерець змешпились на 16,5%, 25,4% 1 22,4% 
порівняно з контролем. 
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Аналізуючи отримані дані стану щитоподібної залози інтактних тварин 45-, 60-, 90-добового віку 
в умовах тривалої нітратної інтоксикації встановлено наступне: 
– збільшення ваги щитоподібної залози при суттєвому зменшенні ваги тіла тварин; 
– зниження синтезу та секреції тироксину щитоподібною залозою. 

Значні зміни щитоподібної залози на клітинному та субклітинному рівні, ступінь вираженносгі 
яких зростав відповідно з тривалістю надходження нітратів. 

 
УДК: 543.645.6:612.1:612.825 

РІВЕНЬ КАТІОННИХ ПЕПТИДІВ ТА АКТИВНІСТЬ МІЄЛОПЕРОКСИДАЗИ 
НЕЙТРОФІЛІВ КРОВІ У ХВОРИХ З ЧЕРПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ 

Н.В. Новосад, C.Б. Резніченко 
Запорізький національний університет 

Черепно-мозкові травми (ЧМТ) є поширеним захворюванням як в Україні, так і у світі, якi 
приводять до високої смертності населення та інвалідизації людей у працездатному віці. Вони 
являють собою різні види і ступені механічного пошкодження кісток черепа, мозку, його оболонок і 
судин. Пошкодження, викликане травмою голови, окрім місцевих змін супроводжується розвитком 
загальної реакції організму на травму. Відомо, що ЦНС має свою імунну систему. Пошкодження 
тканин головного мозку порушує структурний гомеостаз цієї тканини. Актуальною для 
фундаментальної та прикладної імунології є відповідь на питання про відношення 
імунокомпетентних клітин периферичної крові до ЧМТ. Зокрема практично відсутні роботи про стан 
метаболічних систем нейтрофілів. Тому метою було дослідження стану ключових кисеньзалежної та 
кисеньнезалежної метаболічних систем нейтрофілів у хворих з відкритою та закритою ЧМТ. 

Досліджувалася кров 12 хворих з закритою ЧМТ та 8 - з відкритою. Середній вік хворих складав 
45 років. Кров брали з вени при надходженні до реанімаційного відділення та при переведенні у 
відділення інтенсивної терапії. Контрольну групу складали позаштатні донори крові. Активність 
мієлопероксидази (МПО) у нейтрофілах оцінювалась цитохімічним методом Грехема-Кнолля. 
Лізосомальні катіонні білки (КБ) оцінювали за методом Шубича з бромфеноловим синім. 
Статистичний аналіз даних здійснювали з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 13 
в операційній системі Windows XP. Розраховували середні значення в групі, їхній 95%-вий довірчий 
інтервал. Достовірність відмінностей визначали за величиною U-теста Мана-Уїтні. З метою 
статистичного вивчення зв’язку між явищами використовували коефіцієнт рангової кореляції 
Спірмена. 

При надходженні хворих до стаціонару активність МПО при закритій ЧМТ практично не 
відрізняється від контрольної групи людей і складає 200,0±10,28 та 209,44±1,89 у.о. відповідно. Але 
для даної групи хворих характерний великий довірчий діапазон - 177,36-222,64 у.о. Верхнє значення 
межі цього діапазону вище за контроль, а нижня межа також значно нижча за контроль (206,21-
213,67 у.о.). Через п’ять днів спостерігається зниження активності МПО до 186,9±5,71 у.о., яке було 
достовірне відносно контрольної групи (р<0,05). Таким чином у хворих розвивається окислювальний 
стрес під впливом МПО.  

КБ при надходженні були значно вищими за контроль і складали 209,8± 5,88 та 156,3±1,32 у.о. 
відповідно. Через п’ять днів їх рівень знижувався до 189,2±7,09 у.о., але не досягав рівня контрольної 
групи. 

При відкритих ЧМТ у хворих спостерігається підвищена активність МПО (229,7±19,05 у.о.) з 
вираженою індивідуальною реакцію, на користь якої говорить широкий діапазон довірчого інтервалу 
(184,7-274,8 у.о.). Через 5 днів активність МПО достовірно знижується до 171,9±10,8 у.о. (р<0,02), а 
також трохи стираються індивідуальні різниці, тому що звужується діапазон довірчого інтервалу 
(146,2-197,5 у.о.). Зниження активності МПО у даній групі хворих було сильнішим і складало 25 % на 
відміну від першої групи, коли зниження було тільки на 6,5 %. Зниження МПО в нейтрофілах є 
наслідком ендоцитозу, коли відбувається викид МПО у кров або тканини. Там МПО є головним 
ініціатором вільно-радикального окиснення, в наслідок чого може ушкоджуватися ендотелій. 
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Рівень КБ при відкритих ЧМТ мозку був вищим за норму на 1 етапі дослідження і складав 
214,9±9,45 у.о. Через 5 днів спостерігалася тенденція до їх зниження (190,4±12,44 у.о.). У порівнянні 
з першою групою зміни у рівні КБ були майже однаковими і складали 12 та 10 % відповідно. Проте їх 
рівень залишався вищим за контрольну групу. КБ – є ендогенними антибіотиками, які приймають 
участь в репараційних процесах. Вони виконують функцію взаємозв’язку між клітинами вродженої 
імунної системи та набутої. Така динаміка змін рівня КБ свідчить про їх захисні функції. 

З метою виявлення зв’язків між активністю МПО та КБ був здійснений кореляційний аналіз. У 
хворих з закритою ЧМТ при надходженні до стаціонару спостерігався сильний позитивний 
кореляційний зв’язок між даними показниками – 0,78 (р=0,003). У хворих з відкритою ЧМТ він також 
був високопозитивний – 0,67, але не достовірний (р>0,05). Через 5 днів між цими показниками в обох 
групах хворих кореляційний зв’язок був слабко позитивний не достовірний. Низький кореляційний 
зв’язок свідчить про незалежність регуляції кисеньзалежної та кисеньнезалежної систем у нейтрофілі 
на даному етапі дослідження. 

Таким чином, активність ключових кисеньзалежних та кисеньнезалежних метаболічних систем 
нейтрофілів у хворих в цілому однакова. Відбувається зниження активності МПО та рівня КБ у 
хворих з відкритою (інтенсивніше) та закритою ЧМТ. Зниження активності МПО свідчить про 
розвиток окиснювального стресу у хворих, в той час, як КБ ушкоджувальної дії не мають і виконують 
захисні функції. 

 
 

УДК: 577. 152. 1 : 577. 152. 37. – 053. 81 
ВПЛИВ ОКСИДУ АЗОТУ НА АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ МОЛОДИХ ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ В ВІЦІ 18-22 РОКІВ. 
Г.М. Святодух 

Запорізький національний університет 

В останнє десятиліття було встановлено, що найпростіша хімічна сполука – оксид азоту (NO) – 
безперервно продукується ферментативним шляхом в організмі тварин та людини, приймаючи участь 
в основних процесах кліткового метаболізму. (Корж А.Н., 2003) 

Постійне зростання публікацій, присвячених біології оксиду азоту, дозволили редакції журналу 
Science у 1992 році провозгласити оксид азоту молекою року. Була доказана важлива роль оксиду 
азоту в регуляції основних систем організму: серцево-судинної, дихальної, системи гемостазу, 
нервової системи й т.д. (Абакумов М.М., 2005; ) 

Також показано, що більшість хронічних захворювань напряму пов’язано з погіршенням 
функціонального стану систем і органів, які відповідають за синтез оксиду азоту в організмі 
(ендотелій кровоносних судин, клітки нервової і сполучної тканини – нейрони та макрофаги). 
(Голиков П.П., 2003; ) 

Таким чином, оксид азоту може розглядатися в якості одного з найважливіших регуляторів 
загальних адаптивних можливостей організму, які забезпечують його оптимальну адаптацію до 
зовнішнього впливу різного характеру і, як наслідок, підтримання необхідного рівня здоров’я в 
цілому. (Ванін А.Ф., 2001)  

Молекула оксиду азоту - універсальний біологічний агент. В 1987 році було встановлено, що NO 
утворюється шляхом окислення амінокислоти L-аргінін в присутності специфічного ферменту NO-
синтази. 

L- аргінін + 3NADPH + 4O2 + 3H→2L-citrullin + 2NO + 3 NADP + 4 H2O 
Як виявилося оксид азоту синтезується самими різноманітними клітками організму як ссавців так 

і людини. 
Метою дослідження стало вивчення ролі системи синтезу оксиду азоту в забезпеченні 

адаптивних можливостей серцево-судинної системи практично здорових осіб різної статі у віці 18-22 
років. 

Згідно мети дослідження було проведене обстеження 57 практично здорових юнаків і дівчат 
віком 18-22 років. У всіх обстежених для оцінки функціонального стану системи кровообігу й стану 
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системи синтезу оксиду азоту в роботі використалися методи: електрокардіографії (варіаційна й 
амплітудна пульсометрія), проба з реактивною гіперемією за методом D.S. Celermajer, та метод 
визначення адаптивних можливостей серцево-судинної системи організму. (Маліков М.В., 2000) Всі 
отримані в ході дослідження експериментальні матеріали оброблялися стандартники методами 
математичної статистики. 

Порівняльний аналіз результатів проведеного дослідження дозволив зареєструвати статеві 
розходження в рівні адаптивних можливостей апарату кровообігу і стану системи синтезу оксиду 
азоту. Так, для юнаків були характерні більш високі, ніж у дівчат величини адаптаційного потенціалу 
серцево-судинної системи (АПссс) організму (на 42,16±1,48%) і рівня напруги серцево-судинної 
системи (на 18,06±1,00%) 

Після проведення проби з реактивною гіперемією у практично здорових юнаків зазначеної 
категорії відзначалися вірогідно більш високі, ніж серед дівчат, величини приросту діаметра плечової 
артерії (на 17,41±1,17) і об’ємної швидкості кровотоку (на 11,9±1,39%).  

Також були зареєстровані високі значення коефіцієнтів кореляції АПссс із величинами приросту, 
після проведення проби з реактивною гіперемією, діаметра плечової артерії та об’ємної швидкості 
кровотоку. 

Згідно отриманих результатів у юнаків, які мають більш високі, ніж у дівчат адаптивні 
можливості системи кровообігу, відзначались статистично значимо й більш сприятливі значення 
вивчених показників центральної гемодинаміки. Матеріали проведеного дослідження дозволили 
констатувати важливу роль системи синтезу оксиду азоту в забезпеченні поточних адаптивних 
можливостей серцево-судинної системи практично здорових молодих осіб у віці 18-22 років.  

 
 

УДК 577.152.25 
ВМІСТ ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ КВЕРЦЕТИНУ ТА 

ЛІПОФЛАВОНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 
Є. Торгало, Л. Гайда, Л. Остапченко 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. 

Надлишковій генерації активних форм кисню, яка лежить в основі багатьох цереброваскулярних 
патологій, протистоїть антиоксидантна система. Ключова роль в її функціонуванні та захисті клітин 
від оксидативного стресу належить, редокс-регулятору клітинних функцій – глутатіону. Цей 
трипептид бере участь у реакціях детоксикації ксенобіотиків, виступає кофактором деяких ферментів 
та їх ізомерів, підтримує тіоловий редокс-потенціал, зберігаючи сульфгідрильні групи цитозольних 
білків у відновленій формі. 

Для профілактики та лікування післяінсультних ускладнень застосовують антиоксиданти, одним 
із яких є кверцетин. Однак, біодоступність останнього до клітин мозку ускладнена в зв’язку з його 
нерозчинністю у водному середовищі, що виключає внутрішньовенне введення і направлений 
швидкий транспорт до зони ураження. Тому, застосовуючи ліпосомальну форму кверцетину – 
ліпофлавон, можна уникнути даної проблеми.  

Метою нашого дослідження було вивчити вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень 
відновленого глутатіону в тканинах мозку, селезінки та нирок при експериментальному 
геморагічному інсульті. 

Об’єкт та методи досліджень. Геморагічний інсульт у щурів викликали згідно з методом (Ярош 
О., 2005). Кверцетин вводили перорально, а ліпофлавон внутрішньовенно (10 мг/кг) протягом 7 днів. 
Вміст відновленого глутатіону визначали, використовуючи ортофталевий альдегід, за методом 
(Прохорова М.И., 1982).  

В результаті проведених досліджень встановлено, що за умов експериментального геморагічного 
інсульту вміст GSH знижувався у мозку та селезінці на 40%, та нирках на 52%. Отримані 
експериментальні дані можуть свідчити про порушення в функціонування глутатіонзалежної 
антиоксидантної системи та зниження антиоксидантних властивостей організму за умов 
експериментальної патології. Введення щурам кверцетину та ліпофлавону сприяло зростанню вмісту 
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відновленого глутатіону в гомогенаті тканин досліджуваних органів, що наближався до контрольних 
величин.  

Висновки. Таким чином, введення антиоксидантних препаратів кверцетину та ліпофлавону за 
умов геморагічного інсульту щурів приводить до нормалізації вмісту відновленого глутатіону у 
досліджуваних органах, що вказує на стимуляцію захисних реакцій та адаптивну відповідь організму. 
На підставі отриманих даних актуальним стає всебічне дослідження стану глутатіонової 
антиоксидантної системи та систем, які з нею пов’язані. 
 
УДК: 612.116 : 618.17-055.26 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬКІСНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ЖІНОК ДІТОРОДНОГО ПЕРІОДУ ТА В ПЕРИМЕНОПАУЗІ 

О.К. Фролов, Р.О. Литеиненко 
Запорізький національний університет 

Імунна система, як одна із основних гомеостатичних систем, разом з нервовою та ендокринною, 
контролює всі компоненти гомеостазу: генетичний, гуморальний, структурний. Інтенсивність змін 
яких не однакова в різні періоди онтогенезу організму, тому ступінь участі і напруги імунітету різна. 

Жіночий організм має циклічну зміну гормонального фону. Згасання гормональної функції у 
жінок йде поступово (С.С. Йєн, Р.Б. Джаффе, 1998; М.Л. Кримська, 1989; В.П. Сметник, М.Н. 
Ткаченко, 1988; Є.М. Віхляєва, 2002). Сучасна демографічна ситуація в Україні та інших країнах 
світу характеризується постарінням населення, особливо жіночої частини. Пересічна українська 
жінка живе довше, ніж середньостатистичний чоловік (74,2 проти 62,4 роки), при цьому третина її 
життя припадає на менопаузу (О.З. Децик, 2006). Менопауза - це первинна недостатність яєчників, 
що починається у віці 40-56 років. В цьому віці поступово прогресують такі процеси як: зниження 
імунного захисту і зростання частоти автоімунних захворювань, підвищується кількість 
неінфекційних захворювань, знижується резистентність до коливань атмосферного тиску, 
втрачається основа кісткової тканини, розвивається остеопороз, прогресують дегенеративні зміни в 
серцево-судинній системі; виявляються значні зрушення в метаболізмі (Здоровье женщины и 
менопауза, 2004). Отже в період перименопаузи відбувається значна перебудова конституції тіла, у 
процесі якої виникають напружені гістогенетичні реакції. Тому імунна система може ввійти в стан 
імунопатології з дефіцитом або аутоалергією. 

У вітчизняній літературі недостатньо даних про особливості імунного статусу у жінок в 
перименопаузі. Оцінка клітинного імунітету обмежується вивченням кількісних показників без їх 
функціональної оцінки. Тому метою даної роботи було: вивчити стан кількісних та функціональних 
показників лейкоцитів крові у жінок дітородного періоду та в перименопаузі, для обґрунтування 
імунотропної терапії. Вказана мета реалізовувалась через наступні завдання: застосувати методи 
загального аналізу крові, авідний розетковий метод з еритроцитами барану (ЕБ) у жінок дітородного 
віку та в перименопаузі; порівняти отримані результати; провести цитоморфометричний аналіз 
лімфоцитів і розеток з ЕБ при їх фіксації в суспензії. 

Клінічне обстеження жінок проводилось на базі 10 лікарні м. Запоріжжя, а імунологічне – на базі 
навчальної науково-дослідної лабораторії Клітинної та організменої біотехнології кафедри Імунології 
та біохімії ЗНУ. 

Об’єктами дослідження були 34 жінки віком 22-52 роки, розділені на дві групи. В 1 групу 
входили 15 здорових молодих жінок віком 22-26 років; в 2 - 19 жінок перименопаузального періоду з 
клімактеричним синдромом, ускладненим артеріальною гіпертензією, віком 48-52 роки. Матеріалом 
для дослідження була венозна кров стабілізована гепарином (0,2 мг/мл). 

Методи дослідження: визначення загальної кількості лейкоцитів, лейкоцитарної формули крові, 
метод спонтанного розеткоутворення з ЕБ із визначенням авідності лімфоцитів до ЕБ, 
цитоморфометричний метод із застосуванням окуляр-мікрометру, методи варіаційної статистики, 
достовірними вважали дані при р≤0,05. 
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Експериментальна частина 
Порівняння результатів загального аналізу крові в обстежених групах показало, що загальний 

вміст лейкоцитів в крові жінок 1 та 2 груп статистично не відрізнявся. Проте у жінок в перименопаузі 
відмічається тенденція до лейко-та лімфоцитозу, що свідчить про напруження імунітету. У жінок 
дітородного віку відмічається тенденція до лейко- та лімфопенії. Інші показники лейкоформули 
подібні і відповідають фізіологічному стану в даному віці. Але відмічається достовірне зниження 
вмісту моноцитів у жінок 2 групи (3,9±0,39%) порівняно з 1 (8,3±1,4%). Це може бути пов’язане з їх 
прискореною міграцією в місця порушення аутоструктурного гомеостазу, зокрема в інтиму судин при 
ендотеліальній дисфункції. 

Порівняльний аналіз результатів авідного розеткового методу показав, що у жінок в 
перименопаузі (2 група) відмічався високий порівняно з молодими жінками (1 групою) відносний та 
абсолютний вміст загальної кількості Е-РУК. Загальна кількість Е-РУК у жінок 1 групи складала 
63,3±2,1% (1,17±0,1 Г/л), а в 2 групи була вищою – 70,03±1,15% (1,46±0,08 Г/л). 

У периферичній крові жінок в період перименопаузи дещо підвищувалась й активована фракція 
лімфоцитів (КЛ≥8 ЕБ), відносна їх кількість складала 33,03±1,73%, а абсолютна - 0,69±0,05 Г/л. Такі 
ж показники у групі молодих жінок складали 29,6±1,1% і 0,55±0,03 Г/л. Рівень Е-РУК у окремих 
обстежених 2 групи досягав майже 80%, при цьому в них переважали високоавідні (активовані) 
лімфоцити. 

Попередні дослідження довели, що спонтанна авідність до ЕБ залежить від щільності CD2 
рецепторів на мембранах лімфоцитів, яка підвищується після активаційного сигналу (О.К. Фролов, 
В.В. Копійка, 2004), проте залишалось невідомим чи змінюються разом з щільністю рецепторів 
розміри лімфоцитів в період активації. Для з’ясування цього при аналізі авідності лімфоцитів ми 
вимірювали й діаметр лімфоцитів та утворених розеткових фігур в препаратах 2 групи жінок (в 
періоді перименопаузи). Експериментальні цитоморфометричні результати показали, що розмірність 
низько-, середньо- та високоавідних лімфоцитів коливалась статистично не значимо. Отже, щільність 
CD2 рецепторів, після активації лімфоцита, наростає швидко без помітної зміни його розмірів. Тому 
високоавідні лімфоцити є показником початкової стадії активації лімфоцитів при їх імуногенезі. 

Цитоморфометричний аналіз розеткових фігур залежно від кількості приєднаних ЕБ до 
лімфоцитів показав, що розміри розеток (лінійні та об’ємні) утворених низько-, середньо- та 
високоавідними лімфоцитами значно відрізняються. Розетка, утворена самим низькоавідним 
лімфоцитом, який приєднав З ЕБ мала середній розмір 10,05±0,2 мкм або 534,36±30,75 мкм3, а 
розетка, утворена самим високоавідним лімфоцитом, який приєднав 12 і більше ЕБ мала значно 
більші середні розміри, а об’ємні значення були більшими в два рази: 12,94±0,36 мкм або 
1143,66±93,97 мкм3. При чому з класу розеток, утворених лімфоцитом, який приєднав 8 ЕБ 
спостерігається значний стрибок значень об’ємних розмірів (порівняно з КЛ, які приєднали 7 ЕБ, 
результати більші на 95 мкм3). 

Отже, при фіксації результатів необхідно використовувати не лінійні, а об’ємні дані, які більш 
об’єктивно виділяють морфологію розеткових фігур та клітин, так як їх фіксація проводилась в 
суспензії з подальшим нашаровуванням на предметне скло об’ємної розеткової фігури. 

Висновки: 
1. Загальний вміст лейкоцитів та показники лейкоформули в досліджуваних групах подібні і 

статистично не відрізняються. Виявлений знижений вміст моноцитів у жінок в перименопаузі, 
що можливо, пов’язане з ендотеліальною дисфункцією. 

2. Цитоморфометричне дослідження лімфоцитів залежно від їх авідності до ЕБ виявило незначні 
варіації їх розмірів. Це свідчить про швидке наростання щільності CD2 структури, за цією 
ознакою можна тестувати ранню стадію активації лімфоцитів при їх імуногенезі. 

3. Цитоморфометричний аналіз розеткових фігур виявив різке підвищення їх об’єму починаючи з 8-
го авідного класу, що ще раз підтверджує належність цих класів до активованих при імуногенезі. 
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4. В перименопаузі загальна кількість CD2-позитивних лімфоцитів значно підвищена порівняно з 
дітородним періодом. Також підвищена кількість їх активованої фракції, що вказує на велику 
напругу імунітету при перебудові конституції тіла в перименопаузі. 

5. Дослідження стану імунної системи в перименопаузі є доцільним для відповідної корекції 
негативного відхилення, бо її напруга може призвести до формування імунопатології 
(імунодефіцитного чи гіперреактивного типу). 
 
 

УДК: 577.27: [(591.111.1:599.731.1):591.111.8-055] 
ФЕНОТИПУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ ЛІМФОЦИТІВ 

АВІДНИМ РОЗЕТКОВИМ МЕТОДОМ 
О.К. Фролов, В.В.Копійка, Є.Р. Федотов  
Запорізький національний університет 

Методи, що застосовуються в сучасній клінічній та експериментальній лабораторній імунології, 
залишаються ще недостатньо інформативними для характеристики стану здоров’я людини на момент 
обстеження. У цьому відношенні вони значно поступаються біохімічним методам. Основна причина 
такого відставання полягає в тому, що більшість імунологічних методів, які застосовуються, 
відносяться до розряду кількісних, які лише приблизно відображають стан імунологічного 
гомеостазу. Деякі з імунологічних методів, які тестують функціональну активність 
імунокомпетентних клітин є пробірковими і слабо корелюють з клінічними даними. Друга частина 
імунологічних методів, які відображають функцію імунної системи організму, залишаються ще мало 
доступними для скринінгових досліджень. Крім того, їх інформативність ще потрібно вивчати в 
рендомінізованих клінічних дослідженнях. У цьому зв’язку розробка функціональних імунологічних 
методів залишається актуальною проблемою.  

Виявлена у 70-х роках 20-го століття здатність еритроцитів барана (ЕБ) спонтанно приєднуватись 
до тимоцитів людини широко використовувалась у різноманітних методичних модифікаціях 
(Даниленко М. В., Головастинов И. Н., Данькина Н. Н., 1983; Овчаренко Л., Вертегел А., Андрієнко 
Т. та інші, 2003). Із впровадженням у лабораторну імунологію методів фенотипування 
імунокомпетентних клітин на основі моноклональних антитіл (МКАТ) інтерес до даного тесту значно 
знизився. Разом з тим, природна унікальність та інформативність феномена спонтанного 
розеткоутворення дозволяє його використовувати навіть в епоху гібридомної технології в комбінації 
з іншими методами. Для розширення інформативності метода нами поставлена мета розробити ряд 
модифікацій, які дозволяють його стандартизувати, а також перевести у розряд функціональних з 
визначенням його відображення певної стадії імуногенезу лімфоцитів. У основу модифікації 
розеткового методу була покладена гіпотеза авідності лімфоцитів до ЕБ, яка залежить від щільності 
відповідних рецепторів. Ми також припустили, що принцип авідності є справедливим не тільки для 
спонтанного розеткоутворення з ЕБ, але і для методів з використанням еритроцитарних 
діагностикумів, навантажених МКАТ до відповідних CD-структур. Принцип авідності полягає у 
підрахунку ЕБ, які приєдналися до лімфоцита, що відображає щільність відповідних CD-структур на 
клітині. Даний методологічний підхід має ряд технічних переваг перед флуоресцентними методами 
візуалізації під мікроскопом CD+-лімфоцитів: використання фіксованих препаратів, аналіз яких 
можна відстрочити; аналіз препаратів (200-300 клітин на препарат) під мікроскопом у спектрі лампи 
накалювання є більш гігієнічним для зорового аналізатора, ніж жорстке фіолетове (з частиною 
ультрафіолетового) свічення. 

Авідний розетковий метод з використанням еритроцитарних діагностикумів до CD-структур має 
ряд переваг перед проточним аналізом: є функціональним методом, тоді як сучасна проточна 
цитофлуориметрія лімфоцитів – кількісна; доступним за технічним виконанням для широкого 
використання у лабораторній імунології. Крім того, порівняльний аналіз результатів розеткового 
метода фенотипування лімфоцитів є співставним з методами непрямої флуоресценції та проточної 
цитофлуориметрії на основі високої кореляції між цими двома методологічними підходами 
(Храновская Н. Н., Гриневич Ю. А., Кадькаленко А. Г., 2003).  
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Метою нашої роботи було провести методичне та методологічне порівняння методів спонтанного 
та МКАТ-навантаженого до CD-структур розеткоутворення у дослідах in vitro та in vivo. У 
дослідженнях in vitro використовувалась культура лімфоцитів, стимульована фітогемагглютиніном та 
двонаправлена HLA-DR-стимульована змішана культура лімфоцитів від 7 донорів (практично 
здорових жінок 21-24 років). На різних етапах культивування лімфоцитів ставили реакцію 
спонтанного розеткоутворення з ЕБ. Визначали загальну кількість розеткоутворюючих клітин (Е-
РУК) та їх високоавідну фракцію – які приєднали 8 і більше ЕБ (КЛ≥8 ЕБ), а також реакцію бластної 
трансформацію (РБТЛ).  

Зміна показників Е-РУК і РБТЛ співпадали за напрямком тільки до 31 години культивування 
лімфоцитів. У наступний час спостереження частота Е-РУК і КЛ≥8 ЕБ різко знижувалася, 
наближаючись до 72 години (кінцевий термін досліду) до мінімуму (16,0±1,40% і 6,2±0,5% при 
64,0±5,5% і 29,8±2,1% до культивування відповідно). Рівень РБТЛ у цей час продовжував 
збільшуватись - 84,0±4,2% при 2,4±0,3% вихідного рівня. Зниження спонтанної Е-РУК до кінця 
культивування виявлено і у двонаправленій культурі лімфоцитів, при високих показниках РБТЛ.  

Дослідження in vivo проведені у 20 жінок 46-52 років у перименопаузі в порівнянні з 12 жінками 
21-24 років дітородного періоду. Вивчали показники Е-РУК у спонтанному та МКАТ-CD-залежному 
розеткоутворенні з використанням МКАТ до CD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD25 структур. Частота 
лімфоцитів крові, позитивних до відповідних ЕБ була вищою у жінок в періменопаузі, ніж у групі 
порівняння. Особливо відрізнялась частота КЛ≥8 ЕБ, як показника вмісту активних лімфоцитів. 
Результати досліджень можна пояснити з позиції морфогенетичної функції імунної системи. 
Перебудова оваріального циклу у жінки супроводжується значними змінами у конституції організму, 
активацією гістогенезу всіх тканин органів і систем. Проліферація і диференціровка клітин всіх 
тканин є підконтрольними імунній системі. Отже, згідно наших даних імунітет жінок у періменопаузі 
є значно напруженим, що потребує контролю з боку імунологів та корекції при наявності 
імунодефіцитів. 

Відомо, що на певних стадіях лімфогенезу має місце зміна розмірів клітини, пов’язаних з 
реакцією бластної трансформації та проліферації. У цьому зв’язку, щоб вияснити, яку стадію 
лімфогенезу відображає їх авідність до ЕБ, ми провели цитоморфометричні дослідження. Виявлено, 
що розміри лімфоцитів в залежності від їх авідності до ЕБ не змінюються. При цьому статистично 
більш демонстративним є об’єм клітин порівняно з їх діаметром. Отримані результати свідчать, що 
збільшення щільності CD структур на лімфоцитах є ранньою ознакою їх активації, отже за вмістом 
пулу високоавідних лімфоцитів можна об’єктивно оцінювати ступінь напруження імунної системи 
людини на момент обстеження.  

 
 

УДК: 577.336: [616-008.853+616.155.3] 
НЕЙРОГОРМОНАЛЬНІ ТА ІМУННІ ЗСУВИ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ В ДИНАМІЦІ 

ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ 
О.К. Фролов, Є.Р. Федотов, В.В. Копійка 
Запорізький національний університет 

Визначальним у сучасній клінічній анестезіології повинне бути збереження антигенструктурного 
гомеостазу (АСГ) та ефективне функціонування організму при операційній травмі. Основу 
резистентності до останнього складає репаративна регенерація, запуск якої можливий тільки при 
інтенсифікації фізіологічної регенерації (Ровина А.К., 1996). Оцінка імунологічного статусу людини 
при хірургічному втручанні звичайно проводиться за показниками зразків лімфоцитів периферичної 
крові. У рідких випадках буває можливим аналіз імунокомпетентних клітин з інших джерел (ліквор, 
плевральний ексудат синовіальна рідина, та ін.). Тому екстраполяція отриманих даних на 
організмений рівень повинна проводиться з обліком міграційних властивостей лімфоцитів, тому що 
аналізований зразок лімфоцитів є лише частиною клітин, що репопулюють. Імунна система реагує на 
операційний стрес стереотипно, але характер і напрямок міграції лімфоцитів залежать в основному 
від локалізації патології та операційного процесу (Меерсон Ф.З., 1991). Для вивчення міграційних 
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особливостей лімфоцитів ми розділили досліджуваний контингент хворих (34 чоловік) на нозологічні 
групи: 1) пухлини центральної і периферичної нервової системи (19 осіб); 2) вертеброгенні і 
кроніальні поразки (8 осіб); 3) вісцеропатії (гострі і хронічні), (7 осіб). У всіх хворих на основних 
етапах знеболювання, хірургічного лікування й у найближчому післяопераційному періоді 
визначалася концентрація кортизолу і гормонів тиреоїдного комплексу, титри гетерофільних антитіл. 
Також проводився аналіз кількості лейкоцитів та лейкоцитарної формули крові. 

Усі ці показники реєстрували на наступних етапах загальної анестезії і хірургічного лікування: 1-
й етап – контроль (вихідний стан), 2-й етап – 30-40 хвилин після премедікації; 3-й етап – через 30-40 
хвилин після індукції й інтубації трахеї; 4-й етап - травматичний етап операції; 5-й етап – кінець 
операції; 6-й етап – наступний день після операції; 7-й етап - тиждень після операції. 

Загальна динаміка титрів ГАТ збігалася з реакцією нейроендокринної системи за рівнем 
кортизола в крові. Так, найбільша концентрація гормону спостерігалася в ході премедикації 
(емоційний і хімічний – медикаментозний стрес). У ході індукції вона знижувалася, як результат 
блокади анестетиками ноцицептивної інформації. Далі значне регуляторне підвищення гормону в 
крові відбувалося для оптимізації регуляції збільшених енергоструктурних порушень АСГ у ході 
операції (4-5 періоди) і репарації ушкоджень (6 період). Отримані нами дані свідчать на користь 
єдності нейроэндокринной і імунної систем у регуляції АСГ (Шхинек Э.К., 1984). Достовірне 
збільшення концентрації кортизолу при обстеженні хірургічних хворих відзначено лише на 2-ому 
етапі обстеження (140 % передопераційного рівня), що пояснюється психоемоційною напругою 
пацієнтів у чеканні оперативного втручання. Безпосередньо після інтубації зміст кортизолу 
знижувався до 110 %, що не виходить за межі стрес-норми і на даному етапі вказує на достатню 
профілактику інтубаційного стресу та ефективний анестезіологічний захист на етапах введення в 
наркоз – перехід на ІВЛ. Концентрація кортизолу і надалі залишалася на колишньому рівні, можливо, 
як наслідок адекватного анестезіологічного захисту. 

Аналізуючи динаміку концентрації тіреоїдних гормонів, слід зазначити зниження змісту Т4 на 
другому етапі обстеження до 77 %, і незначне зменшення Т3 до 90 %, імовірно як результат 
супресивної дії кортизолу на гормони тіреоїдного комплексу. Наступне зрушення спостерігалося на 7 
етапі, вже як збільшення концентрації Т4 і Т3 (120 % і 125 % відповідно), що свідчить про адекватну 
активацію секреції гормонів, з анаболічною дією при розвитку анаболічної фази стрес-реакції у 
відповідь на операційну травму. 

Таким чином показники гуморального імунітету периферійної крові, адекватно відбивають стан 
імунітету хірургічних хворих в ході операційного лікування, що підтверджують дані концентрації 
гормонів; концентрація гормонів (кортизол Т3, Т4) в сиворотці крові у хірургічних хворих з 
пухлинами ЦНС видбиває стан емоційної напруги (на 2-му етапі - премедикації ) та активацію 
репаративних процесів в післяопераційний період (6 та 7 періоди); кореляційний аналіз отриманих 
даних встановив достовірний позитивний зв’язок між концентрацією гормонів (Т3, Т4) та титрами 
гетерофільних антитіл та достовірний негативний зв’язок між концентрацією кортизолу та титрами 
гетерофільних антитіл, що підтверджує характер нейро-гуморальної регуляції в розвитку 
адаптаційного синдрому на операційний стрес. 

На контрольному етапі дослідження хворих з пухлинами центральної та периферичної нервової 
системи різко виражених порушень лейкоцитарної формули виявлено не було. Індукція і перехід 
хворих на ІВЛ супроводжувалися зменшенням числа майже всіх типів клітин білої крові (кількість 
моноцитів майже не змінилася). Перерозподіл клітин білої крові на даному етапі характерно для фази 
тривоги при розвитку загального адаптаційного синдрому (ЗАС) за Сельє.  

Загальна кількість лейкоцитів, починаючи з четвертого етапу зростала до 6-ого етапу (доба після 
операції), на якому досягала максимуму (188,68 %). Звертає на себе увагу різке достовірне 
збільшення кількості лейкоцитів наприкінці операції в порівнянні з попереднім етапом, що 
пояснюється посиленням антигенного навантаження в результаті операційної травми. Розвиток 
лейкоцитозу в ході обстеження відбувався в основному за рахунок нейтрофільозу. Динаміка кількості 
лімфоцитів у хворих з пухлинами центральної та периферичної нервової системи в ході хірургічного 
лікування була подібна динаміці кількості лейкоцитів: зменшення на 2-3 етапах з наступним 
збільшенням, починаючи з 4-ого етапу до максимуму на 6-ому етапі (138 %). Максимальна кількість 
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лейкоцитів і лімфоцитів на шостому етапі збігалася з максимумом кількості ПЯН (паличкоядерцеві 
нейтрофіли - 141% від вихідного рівня), що говорить про зрушення лейкоцитарної формули вліво і 
про напругу імунітету через добу після операції. На фоні лейко- та лімфоцитозу, що зберігаються, 
зменшення кількості лейкоцитів і лімфоцитів тиждень після операції (7 етап) у порівнянні з 
попереднім етапом і зменшення ПЯН свідчить про зниження напруженості протікання імунних 
реакцій.  

Результати загального аналізу крові хірургічних хворих, оперованих із приводу вертеброгенних 
уражень спинного мозку збігаються з результатами обстеження хворих з пухлинами ЦНС і 
периферичної нервової системи. Кількість лімфоцитів збільшилася лише на 5-ому етапі (120%), і у 
постопераційний період повернулася до вихідного рівня. Збільшення кількості лейко- та лімфоцитів 
було значно нижче в порівнянні з першою групою хворих. I 640 нм у даної групи хворих статистично 
підвищувалися, тільки на 5 етапі спостережень, причому цей підйом значно нижчий у порівнянні з 1-
й групою хворих. Показник продовжував збільшуватися і через добу після операції, а на 7 етапі 
обстеження даний показник статистично не відрізнявся від доопераційного рівня, що є істотною 
відмінністю від першої групи хворих в яких цей показник був високим і на 7 етапі.  

Вісцеропатії по локалізації патології відрізняються від перших двох груп обстежених хворих, що 
призводить до істотних відмінностей, у першу чергу за характером міграції активованих лімфоцитів 
переважно в органи слизуватих (ШКТ, сечостатевий тракт). Тоді як у 1 і 2 групи хворих міграція 
активованих лімфоцитів переважно мала місце в кістякову мускулатуру і шкірні покриви. Тому 
динаміка активованих лімфоцитів по всіх досліджуваних ознаках у хворих з вісцеропатіями 
відрізняється від перших двох груп. 

Динаміка загальної кількості лейкоцитів відрізнялася від двох перших груп обстежених різким 
дворазовим збільшенням вже на момент початку операції (4 етап) у порівнянні з попереднім етапом. 
До кінця операції кількість лейкоцитів зменшилася, у той час як у перших двох групах обстежених 
даний пік припадав на 5 етап. На наступну добу після операції (6 етап) даний показник досягав свого 
максимуму (211,52 % від предопераційного рівня). У відміну від перших двох групах обстежених 
тиждень після операції кількість лейкоцитів значно зменшилася. Динаміка абсолютної кількості 
лімфоцитів також відрізнялася від такої у попередніх груп обстежених. Максимального значення 
даний показник досягав на 4-ому етапі обстеження (170,68 % від передопераційного рівня) з 
наступним зниженням до контрольного рівня на шостому етапі, на відміну від перших двох груп, в 
яких протягом всього постопераційного періоду тримався дуже високий рівень і кількості лейкоцитів 
і абсолютної кількості лімфоцитів. Тиждень після операції у хворих з вісцеропатіями спостерігався 
підйом кількості лімфоцитів аж до максимальних значень. Пік кількості лейкоцитів на 4 етапі (40 хв. 
після операції) став результатом перерозподілу лейкоцитів з периферії в місце операції органів 
черевної порожнини. Кількість лімфоцитів вже на початку операції вірогідно знизилася, досягаючи 
свого мінімуму наступного дня після операції, а через 7 днів після операції рівень лімфоцитів 
перевершував вихідний.  
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МЕТОДАМИ КІНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
А.В. Шкаволяк  

Львівський національний медичний універститет ім. Данила Галицького 

До останнього часу основними параметрами обміну моновалентних іонів у осіб, що страждають 
на захворювання, об’єднанні в групу «Іонні мембранопатії», слугували концентрації натрію та калію 
в крові, активність Na,K-АТФази еритроцитної мембрани та, в окремих випадках, інтенсивність 
деяких натрій-транспортувальних механізмів, незалежних від функціонування натрієвої помпи. 
Однак одержані, таким чином результати не завжди забезпечували можливість зрозуміти причини 
виникнення збурень іонного гомеостазу за того чи іншого патологічного стану. Тому було 
обгрунтовано, що більш доцільно базувати дослідження особливостей транслокації моновалентних 
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іонів крізь еритроцитну мембрану на тому очевидному факті, що є можливим аналізувати іон-
транспортувальні процеси тими ж методами, що їх застосовують при оцінці активності ферментів. 
Такий підхід сприяє уточненню молекулярних механізмів активації різними хімічними способами 
(модифікація іонного складу внутрішньоклітинного та позаклітинного середовищ, наявність 
транспортних інгібіторів, зміни рН) і фізичними (застосування в процесі інкубації різних 
температурних режимів, підбір інкубаційних середовищ певної осмоляльності) чинниками. 

Мета даної роботи – встановлення біохімічних характеристик механізмів натрій/літій-
протитранспорту в бета-клітинах острівців Лангенгарса лабораторного щура. На стаціонарний стан 
цих клітин впливали декількома способами: модифікацією іонного складу розчинів, які 
використовували для інкубації, змінами рН, осмоляльності та температури позаклітинного 
середовища. У вільних від натрію та літію середовищах ці іони замінювали на холінхлорид. Значення 
осмоляльності інкубаційного середовища контролювали осмометром типу ОМКА Ц-01. Про об’єм 
клітин судили за вмістом внутрішньоклітинної води. Стандартну активність натрій/літій-
протитранспорту та максимальну реакційну швидкість цієї транслокації встановлювали за різницею 
концентрацій натрію, виміряних в клітинах в нульовий та завершальний періоди інкубації, при 
поєднаному додаванні в середовища потоку, що містили хлористий натрій в концентрації 140 
ммоль/л або 150 ммоль/л, відповідно, двох транспортних інгібіторів – овабаїну та фуросеміду за 
наявності та відсутності хлористого літію. 

Одержані результати не заперечують, що іонні, осмотичні та температурні зміни і різновекторні 
коливання рН мають відношення до виникнення аномалій в бета-клітинах острівців Лангерганса, які 
маніфестуються модуляцією біохімічних властивостей натрій/літій-протитранспорту. Інтенсивність 
цього обміну є вірогідно вищою, ніж в еритроцитах лабораторного щура та здорової людини. 
Вказано, що бета-клітини острівців Лангерганса лабораторного щура можна використовувати як 
транспортні моделі механізмів, здатних обмінювати внутрішньоклітинний натрій на позаклітинний 
літій та теоретично обгрунтовувати можливість здійснення трансмембранних іонних потоків, які в 
цих же клітинах здатні забезпечувати обмін внутрішньоклітинного літію на позаклітинний натрій. 

Проведено оптимізацію умов дослідження властивостей натрій/літій – протитранспорту, що 
дозволяє здійснювати порівняльну оцінку окремих параметрів цієї іонної транслокації в клітинах, що 
перебувають в стані, наближеному до природного, за створення екстремальних умов і може 
становити науковий інтерес для спеціалістів, що досліджують проблеми, пов’язані з цукровим 
діабетом. 

 
 

УДК: 557.1:616-2 
СТАН АКТИВНОСТІ МІЄЛОПЕРОКСИДАЗИ НЕЙТРОФІЛІВ 

ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 
А.С. Яловенко 

Запорізький національний університет 

Одними з найпоширеніших захворювань у світі є ішемічна хвороба серця, зокрема гострий 
інфаркт міокарду (ІМ), хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) та невиношування вагітності. 
Особливого значення набувають питання вивчення молекулярних основ цих патологічних станів в 
умовах погіршення екологічного стану навколишнього середовища. 

Відомо, що інфаркт міокарду, хронічний обструктивний бронхіт, а також один із можливих 
імунних механізмів невиношування вагітності обумовлюються розвитком хронічного запального 
процесу. Доведено, що перебіг цих захворювань характеризується превалюванням системних 
прозапальних цитокінів, зокрема ІЛ-1, ІЛ-6, α-ФНП (Школьник В.В., Кочубєй О.А., 2007; Постникова 
Л.Б., 2004; Силява В.Л. 2005). 

Прозапальні цитокіни є лігандами відповідних рецепторів на мембранах нейтрофілів. Рецепція 
супроводжується зміною функціонального стану нейтрофілів, їхнього ефекторного апарату, який 
представлений гранулами. Крім цього на мембрані нейтрофільних гранулоцитів присутні різні типи 
Toll-рецепторів специфічних до відповідних структур грампозитивних та грамнегативних 
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мікроорганізмів. Рецепція супроводжується активацією внутрішньоклітинних сигнальних шляхів 
синтезу прозапальних цитокінів, що посилюють розвиток запального процесу (Takeda, Akira, 2004). В 
цих умовах нейтрофіли набувають праймований або активований стан. 

Праймований стан нейтрофілів характеризується підвищенням активності метаболічних систем 
гранул нейтрофілів, і перш за все дегрануляцією секреторних пухирців та третинних гранул; 
активований стан – екзоцитозом вторинних та первинних гранул (Soehnlein, 2008). Головним 
маркером активованих нейтрофілів є зміна стану активності мієлопероксидази (МПО), як свідчення 
запуску редокс системи трансдукції сигналів та утворення активних форм кисню (Klebanoff, 2005).  

Однаковий цитокіновий фон з переважанням прозапальних цитокінів при означених 
патологічних станах дає підставу припустити про можливість реалізації однакового механізму 
регуляції гранулярного апарату нейтрофілів, який супроводжується зміною рівня активності МПО у 
циркулюючих нейтрофілах. Цю зміну достатньо легко реєструвати цитохімічним визначенням 
ферменту в мазках периферичної кров. 

Мета нашої роботи – порівняльна оцінка стану активності МПО у хворих на ІМ, ХОБ у фазу 
загострення та при невиношуванні вагітності як можливого маркеру оцінки важкості перебігу 
захворювання, патогенетичної терапії та її ефективності.  

В роботі була досліджена венозна кров 90 осіб. З них 20 хворих на ІМ, 20 – на ХОБ у фазу 
загострення, 20 – на невиношування вагітності, та по 10 осіб контрольної групи відповідно до 
кожного захворювання. Об’єктом дослідження – мазки периферійної крові обстежуваних, у яких 
визначали стан активності МПО азурофільних гранул нейтрофілів цитохімічним методом Грехема – 
Кноля (Меньшиков В.В., 1987). Результати виражали за допомогою цитохімічного коефіцієнту. 

Для порівняння незалежних вибірок використовували методи непараметричної статистики: 
Мана-Уїтні та Колмогорова-Смірнова, так як характер розподілу для дослідних і контрольних груп не 
відповідав нормальному. 

Тести порівняння незалежних вибірок показали, що значення стану активності МПО у дослідних 
групах достовірно нижчі за контроль (табл.). 

Таблиця – Данні порівняння значень СЦК МПО дослідних груп (незалежні вибірки: U-тест, Z-тест) 

Паталогія Ман-Уїтні, рU Колмогоров-Смірнов, рZ 
Невиношування вагітності 0,050* 0,029* 
ХОБ у фазу загострення 0,000* 0,000* 
ІМ 0,050* 0,016* 

Примітка. Знаком «*» відмічені показники, достовірність відмінностей яких при р≤0,05 

Більш виражене зниження активності МПО спостерігається у хворих на ХОБ – на 57%, найменш 
– при невиношуванні вагітності – на 15%, тоді як при ІМ – на 23%. Зниження активності МПО у 
гранулах нейтрофілів – показник їхньої дегрануляції, звільнення ферменту в плазму крові. Тобто при 
досліджених патологічних станах середь циркулюючих нейтрофілів є такі, що знаходяться у стадії 
активації. Активація в циркуляції –– показник наявності системної запалювальної реакції. 

Таким чином, всі досліджувані нами патологічні стани можливо характеризувати як системні 
запальні захворювання. Цей висновок відповідає сучасним уявленням про перебіг більшості 
хронічних хвороб. 

 
 

УДК 616.33:577.151.6 
STATE OF OXIDATIVE-ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE LIVER AT STRESS 

C.O. Dvorshchenko, O.L. Berven, A.S. Dranitsina, I.S. Bezdolna, L.I. Ostapchenko 
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine 

Stresses are the primary risk factors of manifestation of aggravation of many diseases leading to change 
of quality and lifetime of a person. 

Originating and development of pathological process is connected to damage of lipid layer of 
biomembranes by reactive oxygen species (ROS). Oxidative cell injury involves the modification of 
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cellular macromolecules by ROS, often leading to cell death. Catalase and glutathione peroxidase, 
acting in concert with superoxide dismutase, constitute the major defence enzymes against free radicals such 
as superoxide, hydroxyl and reduced O2 intermediate hydrogen peroxide. 

Therefore, the purpose of the work was to determine oxidative-antioxidant balance in the liver at stress. 
In experiments we used Vistar line rats of both sex with the weight of 180-230 g. Model of water 

immersion-restrain stress was used for creation of experimental stress in animals. 
Evaluation of lipid peroxidation carried out under the content of the following products: conjugated 

dienes, thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) and Schiff bases. Antioxidant system was estimated 
by measurement of activity of such enzymes as superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, 
glutathione transferase and under the contents of reduced glutathione. 

Statistical processing of results was made with the use of t-criterion of Student. 
It is shown that at action of the stressful factor the content of conjugated dienes in the liver of a rat 

increases for 42%, TBARS – 85% and Schiff bases – 82% in comparison with control animals. 
It is established that stress in the liver decreases superoxide dismutase and catalase activity for 60% and 

49% accordingly as compared to the control. Activity of glutathione system enzymes increases: glutathione 
peroxidase – on 34%, glutathione transferase – on 49% and glutathione reductase – on 78% in comparison 
with the control. We found increases of reduced glutathione level in stressed rats in 2,4 times when 
compared with the control group. 

Thus, stress in the liver of a rat disturbs oxidative-antioxidant balance. That leads to development of 
oxidative stress and other secondary injury processes in hepatocytes. 
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УДК: 547.857.4.05:615.011 

СИНТЕЗ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 3-БЕНЗИЛ-7-(2-АЛКИЛТИОЭТИЛ)КСАНТИНИЛ-8-
МЕТИЛТИОУКСУСНЫХ КИСЛОТ И ПЕРЕХОД К ИХ АРИЛАМИДАМ 

Е.В. Александрова, Н.В. Жданова, Д.В. Свентух 
Запорожский государственный медицинский университет 

Целенаправленный поиск соединений обладающих антиоксидантной активностью является 
одним из приоритетных направлений современной органической химии. 

Так нами, с целью поиска биологически активных молекул среди производных ксантина, путем 
конденсации 3-бензил-4,5-диаминоурацила (I) с хлорангидридом 2-метокси-2-оксоэтилтиоуксусной 
кислоты (II) был осуществлен синтез метилового эфира 3-бензил-7-(2-алкилтиоэтил)ксантинил-8-
метилтиоуксусной кислоты (III). 
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Алкилированием соединений (III) соответствующими 2-алкилтиоэтилхлоридами были получены 
метиловые эфиры 3-бензил-7-(2-алкилтиоэтил)ксантинил-8-метилтиоуксусных кислот (IV). После 
гидролиза сложноэфирной группы в соединениях (IV) и последующей обработки 
диизопропилкарбодиимидом и соответствующими ароматическими аминами был осуществлен выход 
на амиды 3-бензил-7-(2-алкилтиоэтил)ксантинил-8-метилтиоуксусной кислоты (V). 

Строение полученных соединений подтверждено данными ИК-, ПМР- спектроскопии. 
Исследования в данной области продолжаются. 
 
 

УДК: 547.781.4./5:547.857.3./547.857.7].05:615.011 
СИНТЕЗ АМИДОВ 4-АМИНОИМИДАЗОЛИЛ-5-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

Е.В. Александрова, А.О. Прийменко, Б.А. Прийменко, А.С. Шкода, Д.Н. Юрченко 
Запорожский государственный медицинский университет 

Производные имидазола и конденсированных гетероциклов, содержащих имидазольное кольцо – 
бензимидазола, имидазо[4,5-с]тиофена, имидазо[4,5-d]пиримидина, имидазо[1,2-а]пурина и 
пирроло[1,2-с]пурина содержатся в продуктах природного происхождения и выполняют важную роль 
в биохимических процессах, протекающих в живых и растительных организмах. К ним относятся 
нуклеиновые кислоты, аминокислота (гистидин), биогенный амин (гистамин), витамины (В12, 
биотин), антибиотик азомицин, алкалоиды (пилокарпин, кофеин и др.), гормон роста растений 
кинетин и др. 
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Среди конденсированных производных имидазо(бензимидазо)тиазольных систем найдены 
препараты, обладающие иммуностимулирующим действием – левамизол и тиломизол. 

Поиск новых лекарственных препаратов среди производных имидазола и его конденсированных 
систем является актуальным и перспективным направлением. 

С целью поиска БАВ нами осуществлен синтез ряда N-замещенных амидов 1-алкил(1,2-диалкил)-
4-аминоимидазолил-5-карбоновых кислот. Исходные кислоты при нагревании с SOCl2 в бензоле дают 
хлорангидриды этих кислот. Последние вводились в реакцию с аминоэтанолом, в результате которой 
получены 2-гидроксиэтиламиды 1-алкил(1,2-диалкил)-4-нитроимидазолил-5-карбоновых кислот 
(схема). 
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Аминоэтанол является бифункциональным соединением и может реагировать с хлорангидридами 
кислот по двум реакционным центрам – NH2 и – OH группам с образованием соответствующих 
амидов или эфиров кислот. 

Нами установлено, что реакция хлорангидридов с аминоэтанолом протекает однозначно по 
аминогруппе и приводит к образованию 2-гидроксиэтиламидов имидазолкарбоновых кислот. Об этом 
свидетельствует реакция 2-гидроксиэтиламидов 1-алкил(1,2-диалкил)-4-нитроимидазолил-5-
карбоновых кислот с SOCl2, в результате которой происходит замена OH-группы на хлор с 
образованием 2-хлорэтиламидов 4-нитроимидазолил-5-карбоновых кислот, а также встречный синтез 
2-гидроксиэтиламидов, взаимодействием метиловых эфиров 4-нитроимидазолил-5-карбоновых 
кислот с аминоэтанолом. 

Строение синтезированных соединений подтверждено данными ИК- и ПМР-спектроскопии и 
встречным синтезом. 

 
 

УДК: 547.831: 579.222 − 056.13 
СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ 

В.І. Генчева, Л.О. Омельянчик, О.А. Бражко, М.П. Завгородній 
Запорізький національний університет 

Арсенал сучасних засобів нейропротекції не задовольняє потребам сучасної медицини в 
лікуванні мозкових інсультів. Сучасні нейропротектори мають ряд побічних ефектів при тривалому 
застосуванні, у зв’язку з відсутністю вірогідного терапевтичного ефекту їх неможливо застосувати в 
клініці в гострий період гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) (Гусев Е.И., 2003). На 
сьогодні ведеться активний пошук нових ефективних нейропротекторів серед похідних хіноліну.  

Метою даної роботи було виявлення потенційних нейропротекторів серед натрієвих солей S-
заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну шляхом проведення віртуального 
скринінгу, дослідження їх антирадикальної, антиоксидантної активності, нейропротекторної дії та 
встановлення залежності біологічної дії від хімічної структури. 

Взаємодією 8-метокси-4-хлоро-2-метилхіноліну (I) з меркаптокислотами одержано відповідні 
(хінолін-4-ілтіо)карбонові кислоти (II), подальша нейтралізація яких з гідроксидом натрію 
призводить до утворення відповідних солей (III, IV). 
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Структуру синтезованих сполук підтверджено даними елементного аналізу, ПМР-спектрами, 
чистота – тонкошаровою хроматографією.  

Комп’ютерний прогноз показав, що даний клас сполук є перспективним класом сполук з 
антиоксидантною і нейропротекторною дією. 

Було вивчено антиоксидантні властивості натрієвих солей S-заміщених похідних 2-метил-4-
меркапто-8-метоксихіноліну у дослідах in vivo за накопиченням продуктів вільнорадикального 
окислення (ВРО) (рівень диєкетонів, триєнкетонів, малонового діальдегіду), рівня АО-ферментів в 
умовах окисного стресу. 

Проведена оцінка нейропротекторної дії сполук на моделі неповної глобальної ішемії головного 
мозку, яка найбільш адекватна клінічним проявам ішемічного інсульту (Гусев Е.И., 2001).  

Досліджений клас сполук реалізує свій ефект як на ініціальних етапах ВРО, так і на 
вільнорадикальному етапі розвитку ВРО, а також на етапі пероксидації, перевищуючи показники 
препарату порівняння − пірацетам. Сполуки підвищували рівень супероксиддисмутази, 
глутатіонпероксидази, каталази, α-токоферолу в порівняні з контролем, перевищуючи дію 
пірацетаму. 

Введення досліджуваних сполук щурам приводило до збільшення синтезу АТФ за рахунок 
активації аеробного шляху окиснення та мало виражений їх вплив на окремі ланки вуглеводного 
обміну, активізуючи при цьому як анаеробні, так і аеробні шляхи утворення енергії та знижували 
показники активності мозкової ізоформи креатинфосфокінази (ВВ-ізоформа КФК). 

Таким чином, дослідження біологічної дії натрієвих солей S-заміщених похідних 2-метил-4-
меркапто-8-метоксихіноліну показали перспективність пошуку серед них біорегуляторів з 
антирадикальною, антиоксидантною активністю і нейропротекторною дією. 

 
 

УДК 547.792.057:615.073.076 
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА ВЛАСТИВІСТЬ КЕТОНІВ ДЕЯКИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ 

Т.С. Гоцуля, Т.В. Панасенко, Є.С. Пругло, Є.Г. Книш, О.І. Панасенко, А.С. Гоцуля 
Запорізький державний медичний університет 

Ядро 1,2,4-тріазолу є складовим компонентом багатьох відомих лікарських засобів, тому 
отримання нових похідних цієї гетероциклічної структури викликає безсумнівний інтерес. 
Враховуючи цей факт, метою нашої роботи було обрано отримання кетонів, а саме, похідних 4-аміно-
1,2,4-тріазолу та 5-алкіл(арил)-1,2,4-тріазол-3-тіону з наступним вивченням фізико-хімічних та 
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біологічних властивостей отриманих сполук та встановлення залежності між досліджуваною 
біологічною активністю і особливостями їх хімічної будови. 

Вихідними речовинами для синтезу слугували N-(фуран-2-ілметил)-1,2,4-тріазол-4-амін, 4-аміно-
3,5-диметил-1,2,4-тріазол, 3,5-диметил-N-(4-нітробензіліден)-1,2,4-тріазол-4-амін та 4-(2-
метоксифеніл)-5-метил(феніл)-1,2,4-тріазол-3-тіон. 

При взаємодії тіонів в лужному середовищі з відповідними галоген-кетонами були отримані 3-
ацилалкіл(аралкіл)тіо-5-алкіл(феніл)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазоли. Кетони, похідні 4-аміно-
1,2,4-тріазолу, отримані в спиртовому середовищі, також за участю еквівалентної кількості 
галогенкетонів. 

Синтезовані сполуки являють собою білі або жовті кристалічні речовини нерозчинні у воді, 
розчинні в органічних розчинниках. Для аналізу отримані сполуки очищені кристалізацією із 
етанолу. 

Будову отриманих сполук підтверджено нами за допомогою комплексного використання 
елементного аналізу та фізико-хімічних методів (УФ-, ІЧ-спектроскопії, ПМР-спектрометрії), а їх 
індивідуальність – за допомогою тонкошарової хроматографії. 

Всі синтезовані сполуки вивчали на гостру токсичність, протигрибкову, антимікробну, 
діуретичну та гіпохолістеринемічну активності. Нами встановлені деякі закономірності відносно 
залежності біологічної дії від хімічної структури досліджуваних речовин. Отримані нами сполуки 
згідно класифікації Сидорова І.К. належать до класу помірно- або малотоксичних. Результати, які 
були отримані в ході біологічних досліджень отриманих сполук, засвідчують про наявність 
протигрибкової, протимікробної та протизапальної активностей, які не перевищують еталони 
порівняння або наближаються до них. Вивчається аналептична та нейролептична активність 
синтезованих сполук. 

 
 

УДК 631.147:378.022 
ГЕНЕТИЧНО – МОДИФІКОВАНІ ПРОДУКТИ 

В.О. Захарова, Т.В. Хілько 
Таврійський державний агротехнологічний університет 

Генетично модифіковані продукти (ГМП) давно увійшли в наше життя та стали повсякденними 
речами. Майже третина продуктів харчування в європейських країнах мають у своєму складі ГМО, у 
США цей показник сягає 60%. По Україні такі дані відсутні, але, беручи до уваги, що більшість країн 
до ГМП ставиться з пересторогою та встановлює обмеження щодо їх ввезення, потоки такого товару 
можуть спрямовуватися до нас. Йдеться про майже всі продукти, що містять сою та кукурудзу, а 
також різноманітні наповнювачі структурні, підсолоджувачі, барвники, рослинні білки. З метою 
інформування споживача та надання йому можливості вибору в багатьох країнах запроваджено 
обов’язкове маркування ГМП. Наприклад, у ЄС усі продукти, де вміст ГМО перевищує 0,9%, повинні 
мати спеціальний знак. 

ГМО – це будь-який живий організм, генетичний апарат якого штучно змінено для надання 
нових властивостей методами генної інженерії. Означений напрямок біотехнології зародився 1972 
року, коли у Стенфордському університеті (США) професор Пол Берг створив гібридну ДНК. 

Перші трансгенні рослині були вирощені в лабораторіях «Монсанто» в 1983 p., а з 1994 (США) -
1996 (ЄС) pp. почалося промислове використання ГМО. Початок поклав сорт томатів, який міг 
зберігатися дуже тривалий час, залишаючись при цьому в стадії молочної стиглості й не втрачаючи 
пружності. Після обробки етиленом плід достигав протягом кількох годин. 

Нині патенти на понад 90% ГМ-насіння належать трьом транснаціональним компаніям: 
«Монсанто», «Байєр КропСайєнс» та «Сингента». 
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Найбільші посіви модифікованих рослин зосереджені у 5 країнах: США (54,6 млн га), Аргентині 
(18 млн), Бразилії (11,5 млн), Канаді (5,4 млн) та Китаї (3,7 млн га): тут збирають 96,5% світового 
ГМ-урожаю. У Європі незначні площі – приблизно 0,15 млн га – засівали в різні часи в Іспанії, Італії, 
Франції, Німеччині та Румунії. 

Наймасовішими ГМ-культурами є соя, бавовник та кукурудза – 95% загальної кількості ГМ-
посівів. З них приблизно 71% мають стійкість до гербіцидів, 22% – до шкідників та 7% – комплексну 
стійкість. 

В Україні, на думку фахівців, нелегально вирощують ГМ-картоплю, цукрові буряки, кукурудзу і 
майже третину всієї сої. Відомо, що у шести областях нашої країни вирощують сою та ріпак, а на 
Херсонщині є поля трансгенної кукурудзи. 

На фоні стрімкого розвитку виробництва ГМО в аграрній сфері у світі посилюється хвиля 
протесту проти самого існування трансгенних організмів. Світова громадськість розділилася на два 
табори: прибічників ГМО та їх супротивників. 

Основні аргументи на користь ГМ-технологій: 
Вчені прогнозують, що протягом наступних 20 років кількість людей на планеті збільшиться 

майже вдвічі. Рослини, сконструйовані за допомогою генної інженерії, можуть давати більш високі 
врожаї, ніж традиційні культури, що допоможе вирішити проблему голоду 

Рослини можна модифікувати так, щоб вони містили більше поживних речовин і вітамінів. 
ГМ-рослини можна пристосувати до екстремальних природних умов, таким як посуха або голод. 
Використання ГМ-культур дозволить менш інтенсивно обробляти поля пестицидами та 

гербіцидами. 
Продукти харчування, що містять ГМ-інгридієнти, можуть стати корисними для здоров’я, якщо 

до них вбудувати вакцини проти різноманітних хвороб. 
Їжа з генетично модифікованих рослин може бути більш смачною та дешевою. 
ГМО сприяють вирішенню енергетичних питань – створення альтернативних видів палива. 
Проте супротивники технологій отримання трансгенних рослин стверджують, що не існує 

надійних методів визначення наслідків поширення ГМО. До того ж можна говорити про 
безпосередню дію токсичних та алергенних білків і продуктів метаболізму, що утворюються в 
трансгенному організмі. Внаслідок маніпуляцій з генами відбувається неконтрольоване перенесення 
трансгенних конструкцій внаслідок перезапилення з дикими спорідненими або предковими видами, 
горизонтальне перенесення трансгенних конструкцій у геном бактерій і вірусів. Виникає ризик 
утворення нових патогенних організмів. 

Отримання ГМО здійснюється методами генної інженерії, що базуються на принципах 
традиційної селекції, які t засновані на набутті організмами необхідних якісно нових ознак. Слайд 
Однак на відміну від звичайної селекції, яка протягом тривалого часу експериментує з великою 
кількістю комбінацій генів, генна інженерія дозволяє ввести в генетичний апарат об’єкту один ген 
або групу генів, що відповідають за виявлення бажаної ознаки. Це набагато прискорює досягнення 
необхідного результату. 

Генетично модифіковані продукти стали одним з досягнень біології XX ст. Але основне питання 
– чи безпечні такі продукти для людини, поки що лишається без відповіді. Важко зробити висновок 
на користь будь-якої із сторін: в одних - райдужні перспективи, в інших – ймовірні ризики. Проблема 
ГМП актуальна, оскільки у ній економічні інтереси багатьох країн протиставляться основним правам 
людини. Також одним з вагомих аргументів залишаються соціально-політичні мотиви. 

Чим вище технологія, тим вищий ризик. Людям слід постійно пам’ятати просту закономірність: 
будь-яка технологія має очевидні плюси та невідомі мінуси. Ми не маємо повної інформації щодо 
ГМ-продуктів і наслідків їх споживання. Тому не слід квапитись із їх вживанням. Тим паче, що на 
світових ринках неухильно росте попит на екологічно чисту продукцію. 
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ГЕННО-ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЯК НОВИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ 
В.О. Захарова, В.Т. Хілько 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

В сучасному звучанні біотехнологія – це промислове використання біологічних процесів й 
агентів на основі одержання високоефективних форм мікроорганізмів, культур клітин і тканин 
рослин і тварин із заданими властивостями. Біотехнологія виникла на стику біологічних, хімічних і 
технічних наук. Біотехнологічний процес включає ряд етапів: підготовку об’єкта, його 
культивування, виділення, очищення, модифікацію й використання продуктів. 

Біотехнологія має генетичну і клітинну інженерію, які створили можливість переробки 
спадкового апарату організмів. 

Клітинна інженерія. Майже у всіх рослин можна одержати з однієї соматичної клітини цілу 
рослину, яка має здатність до запліднення і утворення насіння. Культивовані клітини зберігають 
тотипотентність. 

Методи клітинної інженерії використовують для вирішення теоретичних проблем у 
біотехнології, для створення нових форм рослин, що мають корисні ознаки і одночасно стійкі до 
хвороб, бур’янів, шкідників. Клітинна інженерія дозволяє схрещувати між собою філогенетично 
віддалені організми. Створено ряд міжвидових і міжродових гібридів тютюну, картоплі, томата 
(В.С.Шевелуха, 2003). Використання досягнень клітинної інженерії дозволило розробити технології 
одержання безвірусних рослин з апікальних меристем. 

Клітинні технології засновані на культивуванні in Vitro органів, тканин, клітин і ізольованих 
протопластів вищих рослин, можуть значно полегшити і прискорити традиційний селекційний 
процес, а саме: клональне мікророзмноження, запліднення in Vitro, культура незрілих насіннєвих 
зачатків і зародків, експериментальна гаплоїдія, кріозбереження генофонду. 

Генна інженерія. Використовуючи методи молекулярної біології і генетики, займається 
дослідженням з перебудови генотипів і цілеспрямовано конструює нові, не існуючі в природі 
сполучення генів (А.А.Жученко, 2005). 

Наприклад, збагачення генофонду зернових культур може бути досягнуте при використанні 
генетичних ресурсів дикорослих форм. Винайдено види злаків з високою стійкістю до хвороб, 
шкідників, температурних і водних стресів, засолення і високої кислотності ґрунтів. 

Створення сімбіотичних відносин між азотфіксуючими мікроорганізмами і злаковими 
культурами – одна з важливих галузей застосування методів генної інженерії в біологічній фіксації 
азоту. Одержання ефективних біологічних препаратів для фіксації азоту та підвищення 
продуктивності азот фіксуючих бактерій посівами як бобових, так і не бобових культур – одна з 
найважливіших проблем сучасної біології, пов’язана з підвищенням родючості ґрунтів. 

В перспективі можлива поява технологій, які дозволять збільшити продуктивність фотосинтезу. 
Поліпшувати ефективність фотосинтезу у рослинах можна за допомогою як традиційної селекції, так 
і методів клітинної і генної інженерії. 

Розвиток напрямку захисту рослин зумовлюється багатьма видами пестицидів. Абсолютна їх 
більшість є сильними біологічно активними речовинами і негативно впливають на рослини а також 
на тварини і людину. Крім того використання пестицидів може знищити всю мікрофлору і в першу 
чергу корисну, так як вона є дуже чутливою до пестицидів. Цим порушуються нормальні 
мікробіологічні процеси в ґрунті, в тому числі симбіотичні а асоціативні, що часто призводить до 
зниження опору рослин шкідникам, хворобам. бур’янам. Приклад: збільшення псування картоплі 
збуджувачами м’якої гнилі, внаслідок багаторазових обробіток пестицидами проти колорадського 
жука і фітофтори, особливо на фоні надлишку органічних і азотних добрив. 

Введення в рослину генів, що кодують ті чи інші ферменти деструкції і модифікації пестицидів, 
зокрема гербіцидів, можуть з успіхом використовуватись для створення пестицидостійких рослин 
методом генної інженерії. Ці експерименти мають величезне теоретичне значення, а результати їх 
практичного використання будуть визначатись селекційною роботою, націленою на одержання 
високоврожайних сортів. у яких пестицидорезистентність не оплачується зниженням урожайності. 
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Зараз в США та в деяких інших країнах розроблені препарати для захисту рослин від заморозків і 
проводиться їх ретельна перевірка в контролюючих умовах на можливу патогенність до широкого 
кола господарів, токсичність і віддалені наслідки для людини і екологічну нешкідливість. 

Одним із головних недоліків традиційної селекції сортів на стійкість до того чи іншого патогенна 
є неминуче введення зчеплених даним локусом резистентності тих генів, що знижують господарську 
цінність отриманого стійкого сорту (Л.А.Лутова, 2000). Видалення таких баластових генів за 
класичною генетико-селекційною схемою потребує постійних поворотних схрещувань з вихідним 
сортом, в результаті чого термін селекції, наприклад, для злакових розтягується до 15 генерацій. При 
наявності придатного вектора і клонованого фрагмента ДНК, що несе локус резистентності 
практично вирішує проблему небажаних генів за 2-3 роки. 

Генно-інженерний підхід відіграє також важливу роль у практичному використанні індукованої 
резистентності рослин до фітовірусів. 

Таким чином, генна інженерія, будучі одним з магістральних напрямків науково-технічного 
процесу, активно сприяє прискоренню рішень багатьох питань: сільськогосподарських, 
енергетичних, екологічних. 

 
 

УДК: 547.292’857.4.05:615.011.4 
СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ 3-(3-МЕТИЛКСАНТИНИЛ-8) ПРОПАНОВОЙ КИСЛОТЫ 
М.С. Казунин, А.О. Прийменко, Б.А. Прийменко 

Запорожский государственный медицинский университет 

Практическое здравоохранение нуждается в высокоэффективных и малотоксичных средствах 
сердечно-сосудистого, диуретического, нейротропного, противоопухолевого и других видов 
фармакологического действия. 

В этом плане особого внимания заслуживают производные пурина – конденсированного 
гетероцикла, лежащего в основе многих природных соединений (алкалоиды, нуклеотиды, 
нуклеиновые кислоты, антибиотики), играющих важнейшую роль в различных регуляторных и 
обменных процессах. 

Целенаправленный синтез биологически активных соединений на основе известных пуринов и 
ксантинов (аденин, гуанин, кофеин, теофиллин, теобромин) привел к созданию противоопухолевых, 
бронхолитических и сердечно-сосудистых средств, успешно применяемых в медицинской практике 
(6-меркаптопурин, 6-тиогуанин, фопурин, компламин, трентал, нигексин, дипрофиллин, темисал, 
эуфиллин, пропанолол, пиндолол, тимолол и др.) 

Поэтому поиск БАВ среди производных 3-, 1,3-,7,8- а также 1,3,7,8-замещенных являеться 
актуальным и имеет практическую значимость. 

С целью поиска БАВ нами предложен метод получения 3-(3-метилксантинил-8) пропановой 
кислоты, на основе которой проведен ряд химических превращений (схеми 1, 2) 
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Схема 2 
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Строение полученных соединений подтверждено данными элементного анализа, ИК-, ПМР- 
спектроскопии. 

Исследования в области производных ксантина продолжаются. 
 
 

УДК: 579.222:547.831 
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 1,2,4-ТРИАЗОЛО[4,3-а]-ХІНОЛІНІВ 

Д.С. Коваленко, Л.О. Омельянчик, О.А. Бражко 
Запорізький національний університет 

Продовжуючи пошук біологічно активних речовин серед гідразинопохідних хіноліну нами 
взаємодією 2-гідразинохіноліну з о-бромбензойною кислотою в середовищі органічного одержано 
гідразид, циклізація якого приводить в крижаній оцтовій кислоті до утворення 1-(2-бромофеніл 
розчинника дією тіонілхлориду)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]-хіноліну. Дією аліфатичних та ароматичних 
амінів на цей продукт одержано відповідні аміни. Структуру синтезованих сполук доведено ПМР-
спектрами, чистоту – тонкошаровою хроматографією.  

Прогноз за допомогою комп’ютерної програми PASS показав вірогідність прояву анальгезуючої, 
нейропротекторної, антидепресантної, антиепілептичної, протизапальної, антиалергічної дій для 
1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолінів. Проведення біологічних досліджень серед цих похідних показало, що 
сполуки не токсичні або малотоксичні, що свідчить про перспективність пошуку біологічно активних 
речовин серед похідних 1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолінів. 
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УДК: 663/664:641 
РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ИСКУССТВЕННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
Н.П. Лашко, Г.А. Чаусовский 

Запорожский национальный университет 

В настоящее время в технологию производства пищевых продуктов интенсивно внедряются 
искусственные наноматериалы (ИНМ).Основные направления использования ИНМ в пищевых 
технологиях предусматривают разработку технологий производства диспергированных пищевых 
компонентов (нанонутриентов), наноинкапсулятов и наноструктурированных функциональных 
пищевых добавок. 

Эффективность внедрения ИНМ в производство пищевых продуктов в значительной степени 
обусловлена показателями их технологичности. 

Для прогноза технологичности пищевых искусственных наноматериалов нами разработан 
комплекс физико-химических методов, позволяющих: 
– определять показатель биодоступности наночастиц железа на основе компьютеризированного 

кондуктометрического метода; 
– контролировать влияние рН на растворимость ИНМ методом автоматизированного контроля 

динамики изменения показателя электропроводности среды 
– регистрировать стойкость ароматизации пористых пищевых систем диспергированными 

эфирными маслами с помощью полупроводниковых и пьезоэлектрических газовых сенсоров; 
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– экспрессно тестировать водную стойкость наноинкапсулированных пищевых инградиентов 
методом гальванометрической регистрации динамики растворения их оболочек; 

– получать предварительную экспресс-прогностическую информацию о потенциальной 
токсичности наночастиц в составе пищевых продуктов методом электрофоретической 
регистрации показателей подвижности ядер клеток буккального эпителия. 
Совокупность предложенных методов позволит на поисковых стадиях разработки ИНМ для 

пищевых производств получать информацию, которая характеризует: 
– биодоступность нанонутриентов; 
– степень токсичности ИНМ в нутритивно значимых дозировках; 
– объективно оценивать водорастворимость наночастиц различных минеральных и витаминных 

комплексов, используемых для обогащения пищевых продуктов; 
– прогнозировать влияние показателей электропроводности и активной реакции биосред на 

динамику процесса выхода инкапсулированных в нанолипосомах пищевых компонентов. 
 
 

УДК 581.5: 470.44/47 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАРОДКА ТА ЕНДОСПЕРМУ КУКУРУДЗИ 

В УМОВАХ IN VITRO 
О.В. Ляпустіна, Т.М. Сатарова 

Державний вищий навчальний заклад «Український хіміко-технологічний університет» 

Кукурудза – одна з найбільш важливих сільськогосподарських культур харчового, кормового та 
технічного призначення. Її врожайність останніми роками на Україні відрізняється нестабільністю. 
Вирішення цієї проблеми можливе або за рахунок збільшення посівних площ, або за рахунок 
підвищення врожайності, зокрема методами селекції. Селекція кукурудзи – це тривалий, 
трудомісткий процес, в ході якого спочатку протягом п’яти – семи років шляхом самозапилення 
створюються гомозиготні лінії. Відселектовані інбредні лінії схрещують між собою та отримують 
гібриди першого покоління, які володіють гетерозисом і використовуються у виробництві. 
Прискорення селекційного процесу є одним з актуальних завдань біотехнології кукурудзи. 

Перспективним напрямом використання біотехнологічних методів в селекції кукурудзи є 
розробка технології прискорення селекційного процесу на базі культури ізольованих зародкових 
мішків, зигот та незрілих зародків, зокрема одержання додаткових генерацій рослин на рік, 
прискорене отримання ЦЧС-аналогів та ін.. 

Однак, розвиток зародка та зернівки кукурудзи в умовах in vitro вивчено не достатньо, методики 
отримання зрілих рослин із зигот та зародків недопрацьовані. Наявні літературні дані присвячені 
розвитку зародків пізніх стадій в культурі in vitro (Van Lammeren, 1986), їх проростанню та 
формуванню калусів на поверхні щитка (Сатарова, 2002). 

Метою даного дослідження було вивчення ембріонального періоду розвитку зародка кукурудзи у 
природних умовах і в умовах in vitro. 

Матеріалом досліджень був пізньостиглий модельний гібрид кукурудзи ДК633/266×ДК411. 
Об’єктом дослідження слугували зернівки різноманітного віку даного гібриду. Рослини кукурудзи 
вирощувались в польових умовах Дніпропетровської області с травня по серпень за 
загальноприйнятою методикою. Ембріогенез досліджували на постійних мікроскопічних препаратах 
за методикою З.П. Паушевої (Паушева, 1970). Фіксацію сегментів качанів із зернівками проводили 
фіксатором FAA. Товщина зрізів склала 12 мікрон. Застосовували метод потрійного фарбування 
постійних препаратів сафраніном за Картісом, альціановим синім і гематоксиліном за Ерліхом. 

У гібрида кукурудзи ДК633/266×ДК411 в умовах in vivo на 1-у добу після запилення у 
зародковому мішку спостерігаються зигота полярної будови, залишки синергід та понад 15 антипод. 
На 3-у добу після запилення тіло зародка має шароподібну форму та на поперечних зрізах 
характеризується радіальною симетрією. На 6 – 7-у доби після запилення зародок має булавоподібну 
форму, епідерма виявляється повністю сформованою, відокремлюється сім’ядоля, або щиток. На 8 – 
9- у доби після запилення закладається зародкова вісь із виділенням точки зростання стебла. У 10-11-
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добових зародків відбуваються активні ділення в апексі паростка і відособлення колеоптиля, 
постерігається підвищення меристематичної активності в радикулярній області зародкової осі та 
формування прокамбіальных тяжів у щитку. На 12 – 13-у доби після запилення відбувається 
вичленення ініціалів головного зародкового кореня. Таким чином, у гібрида кукурудзи ДК633/266×
ДК411 в умовах in vivo на 14 добу після запилення виявляються сформованими всі органи зародка: 
суспензор, щиток, зародкова вісь з точками зростання стебла та кореня (Ляпустіна та ін., 2009). 

Зернівки пізньостиглого гібриду кукурудзи ДК633/266×ДК411 з зародками 2 – 10-добового віку 
висаджували на модифіковане поживне середовище MS з додаванням 0,1мг/л 6-бензиламинопуріну 
та культивували протягом 2,5 місяців. 

За даних умов експерименту при експлантації на поживне середовище у проаналізованих 
зернівках першими гинули зародок та ендосперм, а стінки сім’язачатка та зав’язі довше залишалися 
життєздатними. Ендосперм спочатку відмирає поблизу зародка, його клітини інтенсивно фарбуються 
альціановим синім, зникають ядра, клітини виявляються деформованими. На периферії ендосперму 
залишаються життєздатні клітини із ядрами. Зародок відмирає поступово. Починається відмирання з 
тієї частини зародка, що прилягає до ендосперму. Клітини у цій частині становляться без’ядерними і 
інтенсивно фарбуються альціановим синім. В точках росту зародка ядра довгий час зберігаються. 

При експлантації на поживне середовище ізольованих зародкових мішків у проаналізованих 
екземплярах першим гинув зародок, а ендосперм довгий час залишався життєздатним і навіть 
виявляв активність. Біля порожнини зародкового мішку клітини ендосперму малі, густоплазмені із 
ядрами, продовжують ділитися. В умовах in vitro спостерігалася проліферація ендосперму у 
порожнину зародкового мішку. На периферії порожнини клітини ендосперму великі, більш 
вакуалізовані та менш життєздатні. 

За культивування in vitro як протягом 6-ти діб, так і протягом 76-ти діб активність зародку не 
відмічалася. При проведені мікроскопічних досліджень виявлено, що на обраному середовищі на 6-ту 
добу культивування зародок починає відмирати. До 76-ої доби зародок деформується і повністю 
відмирає, його клітини інтенсивно фарбуються альціановим синім. 

 
 

УДК 574.21 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНОГО РОЗМНОЖЕННЯ DAPHNIA MAGNA 
Д.В. Пасюк, Ю.В. Коломієць  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

На сьогодні використання і охорона води стала однією з найбільш важко вирішуваних проблем. 
Джерела забруднення води надзвичайно різноманітні, до них відносяться стоки міст і промислових 
підприємств, тваринницьких комплексів. Все це викликає порушення функціонування екосистем, 
призводить до загибелі цінних видів флори і фауни, завдає прямого збитку здоров’ю людини.  

Досить розповсюдженим біологічним методом є біотестування з використанням біологічних 
об’єктів для визначення дії певних чинників довкілля хімічної та фізичної природи за 
експериментальних умов, а також встановлення токсичності середовища (Брагінський, 2000).  

Важливою умовою правильного проведення біотестування – є використання морфологічно та 
генетично однорідної лабораторної культури, яку культивують у спеціальних умовах з додержанням 
стандартних умов (ДСТУ 4174:2003). Виходячи з цього, актуальним є введення в культуру Dарhnіа 
mаgnа з природної популяції та забезпечення для неї всіх необхідних умов, що дасть можливість 
дослідити її плодючість за різних температур та встановити оптимум характеристик середовища для 
утримання культури в акваріумі в лабораторії та в штучних закритих водоймах, наприклад, для 
промислового вирощування на корм для молоді риб.  

З природної популяції дафній, вилученої з прибережної зони прісноводного озера були отримані 
ефіпії (зимові яйця) в лабораторних умовах. 
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Перше покоління дафній, отримане з зимуючих яєць було розглянуте і визначене до виду 
Dарhnіа mаgnа з використанням визначників та світлової мікроскопії. 

Партеногенетичні самиці були введені в культуру окремо за дотримання стандартних умов 
середовища. При цьому режим освітлення був 16:8, рН =7,55, карбонатна твердість 270 мг/дм3. 
Температурний режим був витриманий в двох діапазонах: 18 – 20°С та 20 – 22°С. Вміст розчиненого 
кисню за температури 18 – 20°С дорівнював 7,2 мг/л, за 20 – 22°С – 6,9 мг/л. 

Встановлено, що 8-годинний темновий цикл стимулює полову продуктивність, а більш довгий 
16-годинний світловий період – виявився найефективнішим партеногенетичним шляхом 
розмноження, при цьому світло повинно мати голубий відтінок.  

 Аерація середовища з культурою не дала успішних результатів, оскільки пухирці повітря, 
потрапляючи під панцир (карапакс) дафній, пошкоджували функціонування зябрового апарату і 
викликали загибель організмів. 

Показники плодючості партеногенетичних самиць залежали від температурного режиму, за 
температури 20 – 22°С вони були вищими. Середні показники плодючості дафній за температурного 
режиму 18 – 20°С становили 84,6±3,3, тоді як за 20 – 22°С дорівнювали 170,6±3,6. 

При культивуванні дафній не був зареєстрований описаний в літературі «перший максимум» 
плодючості. 

В результаті проведених досліджень, можна зробити висновок, якщо нам потрібно довше 
утримувати культуру, то найкраще це проводити за температури 18 – 20°С. Статева зрілість у дафній 
за цієї температури в середньому становила 10 діб і жили вони протягом 2 місяців. Але якщо 
потрібно швидко отримати вихід молоді, то температуру необхідно підвищувати до 20 – 22°С, 
статева зрілість за цієї температури в середньому становила 7 діб і жили вони протягом 1,5 місяця. 

 
 

УДК:664:551.508.7 
ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 
Я.В. Поддубная, Г.А. Чаусовский 

Запорожский национальный университет 

Влажность пищевых продуктов является важнейшим технологическим показателем, который 
характеризует эффективность ведения технологических процессов, качество готовой продукции, 
потенциальные сроки её безопасного хранения. 

В настоящее время для измерения влажности пищевых продуктов используется весовой 
(гравиметрический) метод. Однако присущая ему длительность получения данных влагометрии, 
обусловливает несоответствие непрерывного характера производства дискретным методам контроля 
показателей влажности. 

Для совершенствования технологического контроля влагосодержания пищевых продуктов нами 
разработаны инструментальные экспресс-методы, которые основаны на использовании следующих 
физико – химических методов измерения: 
– гальванометрии; 
– диэлькометрии; 
– СВЧ- метрии; 
– фотоколориметрии; 
– кондуктометрии. 

С целью совершенствования методов гравиметрии для определения показателля влажности были 
разработаны специальные датчики измерения массы пьезосенсорного, механотронного, 
гальванометрического, конденсаторного и индуктивного типа. 
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Нами также экспериментально была подтверждена возможность экспресс индикации влажности 
пищевых продуктов следующими методами: 
– инструментальной регистрации величин экзотермических эффектов; 
– определения реологических показателей сыпучих продуктов; 
– регистрации акустических характеристик пищевых продуктов различной 
– консистенции. 

С учетом актуальности проблемы влагометрии хранящихся продуктов, была разработана 
регистрирующая система «гальванометрический сенсор – электрохимический интегратор». Эта 
система позволяет непрерывно индицировать показатель влажности с автоматической регистрацией 
контролируемого показателя с помощью электрохимического интегратора. Положительным аспектом 
предложенной системы является независимость от внешних источников питания, низкие массо – 
габаритные показатели, исключение необходимости профилактического обслуживания, высокая 
точность и воспроизводимость результатов измерений. 

 
 

УДК: 547.781.4./5:547.857.3./547.857.7].05:615.011 
СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ 3-МЕТИЛКСАНТИНИЛ-8-ТИОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
А.О. Прийменко, К.И. Кандыбей, Е.В. Александрова, Б.А. Прийменко, Н.И. Гнатов, А.С. Шкода 

Запорожский государственный медицинский университет 

Высокая и разносторонняя биологическая активность пурина и его производных издавна 
привлекает к себе пристальное внимание. Интерес к химии пурина обусловлен тем, что он выступает 
структурным фрагментом ряда природных биорегуляторов и синтетических лекарственных 
препаратов. Пурины в организме млекопитающих являются полифункциональными соединениями, 
они входят в состав нуклеиновых кислот, различных коферментов, выступают в качестве макроэргов, 
участвуют в передаче нервных импульсов. 

Пуриновые нуклеозиды и нуклеотиды оказывают сильное действие на рецепторные мембранные 
структуры и таким образом участвуют в регуляторных процессах. 

Анализ литературных данных показывает, что среди различных N- и C-замещенных пурина и 
ксантина найдены вещества, обладающие различными видами биологического действия. 

Обнаружены вещества с антимикробной, гипотензивной, диуретической, антигистаминной, 
кардиотонической, бронхолитической и противоопухлевой активностями, что свидетельствует об 
интенсивном поиске биологически активных соединений в этом ряду. 

С целью поиска биологически активных соединений, нами предложены новые методы получения 
3-метилксантинил-8-тиоуксусной кислоты, 2,3-дигидро-6Н-, 8-метилтиазоло[3,2-f]ксантин-3-она и на 
их основе получены новые производные и изучены их физико-химические свойства (схема). 

Изучена токсичность и установлено, что некоторые соединения проявляют гипотензивную, 
диуретическую, антигипоксическую активности. 

Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного анализа, ИК-, ПМР-
спектроскопии и масс-спектрометрии. Исследования в данной области продолжаются. 
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Х = амины, гидразин и др. R = CH3; C2H5 и др.  
R1 = изатин и его производные, C6H5; п-СН3-С6Н4 и др. 

 
 
 

УДК: 547.857.4 : 547.293 
СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 7-

АЦИЛМЕТИЛ-8-БРОМОКСАНТИНІВ 
М.І. Романенко, Т.М. Рак, Б.О. Прийменко, К.В. Александрова, Н.І. Бородіна, Б.А. Самура  

Запорізький державний медичний університет 

Відомо, що похідні ксантину, які містять в положенні 7 оксоалкільні групи, а в положенні 8 
залишок первинного чи вторинного аміну виявляють високу гіпотензивну, діуретичну, 
бронхолітичну, нейротропну та інші види фармакологічної дії. Продовжуючи пошук біоактивних 
сполук в ряді ксантину, нами здійснено синтез нових похідних ксантину за схемою.  

Взаємодією вихідних 8-бромоксантинів з α-галогенокетонами отримані 7-ацилметил-8-
бромоксантини (І), які при нагріванні зі вторинними гетероциклічними амінами в целосольві 
утворюють відповідні 8-амінозаміщені структури ІІ. Взаємодія бромокетонів (І) з первинними 
амінами перебігає неоднозначно і залежить від температурних умов, структури замісника R та 
тривалості нагрівання і веде до утворення 8-аміноксантинів (ІІІ), або до похідних імідазо[1,2-
f]ксантину (IV). 

Будова синтезованих сполук підтверджена даними елементного аналізу, ІЧ-, ПМР-спектроскопії 
та мас-спектрометрії. Індивідуальність отриманих речовин контролювали методом тонкошарової 
хроматографї. 
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Вивчення фармакологічної дії синтезованих речовин показало їх значну перспективу як 

діуретиків, протизапальних, знеболюючих засобів. 
 
 

УДК: 547.857.4 : 547.293 
СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ  

β-ІМІДАЗО[1,2-f]КСАНТИНІЛ-8-ПРОПІОНОВИХ КИСЛОТ 
М.І. Романенко, Т.М. Рак, Б.А. Самура, А.В. Таран, К.В. Александрова, Н.І. Бородіна  

Запорізький державний медичний університет 

Як відомо в арсеналі сучасних діуретиків використовується досить великий ряд синтетичних 
сполук, які відносяться в основному до похідних гетеро циклів (гідрохлортіазид, фуросемід, 
циклометіазид, діакарб та ін.) Недоліками вище згаданих препаратів є досить складні схеми їх 
синтезу та значний ряд побічних ефектів. Широке застосування в останні роки отримали синтетичні 
анальгетики з вираженою протизапальною дією, це похідні фенілалканових кислот (ібупрофен, 
диклофенак натрію), похідні індолу(ірдометацин) та піразолону(анальгін), але наявність великої 
кількості побічних ефектів та відносно високої токсичності зменшує можливість застосування 
вказаних препаратів в педіатричній та геронтологічній практиці.  

Враховуючи вищезгадане можна сказати, що пошук оригінальних вітчизняних діуретиків, 
анальгетиків та протизапальних сполук є досить актуальною задачею сучасної фармації. В цьому 
аспекті особливе місце займають похідні ксантину, на основі яких синтезовано великий ряд 
малотоксичних та ефективних препаратів різноманітної фармакологічної дії, в тому числі 
діуретичної, протизапальної та знеболюючої. 

В даній роботі нами вперше синтезовано значний ряд похідних імідазо[1,2-f]ксантину та вивчена 
їх гостра токсичність, діуретична протизапальна та знеболювальна дія. 

Реакцією 8-бромксантинів з хлорацетоном в ДМФА в присутності гідрокарбоната натрія були 
отримані описані в літературі відповідні 7-ацетилметилпохідні. Встановлено, що нагрівання 
бромокетонів з двократним надлишком β-аланіну у водно-спиртовому розчині гідроксиду натрія при 
температурі 150 °С протягом 3 годин приводить до утворення натрієвих солей 
β-імідазо[1,2,f]ксантиніл-8-пропіонових кислот, які нами не виділялися, а при дії соляної кислоти їх 
було переведено у відповідні кислоти (І). 
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На основі отриманих ксантиніл-8 пропіонових кислот нами було синтезовано значний ряд їх 
функціональних похідних (солі, етери, аміди, гідразиди, іліденгідразиди). 

Будова синтезованих сполук підтверджена даними елементного аналізу, ІЧ-, ПМР-спектроскопії 
та мас-спектрометрії. Індивідуальність отриманих речовин контролювали методом тонкошарової 
хроматографї.  

Гостра токсичність, діуретична, протизапальна та анальгетична дія деяких синтезованих сполук 
була вивчена на кафедрі фармакотерапії національного фармацевтичного університету під 
керівництвом професора Самури Б.А. Дані експериментальних досліджень свідчать, що ЛД-50 
знаходиться в межах 550-1200мг/кг. Діуретична активність більшості вивчених сполук складає 38-
220% тобто деякі сполуки активніші гіпотіазиду та фуросеміду – еталонів порівняння. Щодо 
анальгетичної та протизапальної дії, всі вивчені сполуки дещо поступаються анальгіну та 
диклофенаку натрію, їх активність складає 21-41% ,та 28-39% відповідно. Але вцілому можна 
вважати, що подальший пошук знеболюючих та протизапальних засобів в ряду імідазоксантинів є 
досить перспективними. Дослідження в даній галузі продовжуються. 

 
 

УДК: 547.857.4 : 547.293 
СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

8-ЗАМЕЩЕННЫХ 3-МЕТИЛ-7-Β-(П-МЕТОКСИФЕНИЛ) ЭТИЛКСАНТИНА 
Н.И. Романенко, О.А. Мартынюк, Л.В. Евсеева, Е.В. Александрова, Б.А. Самура, О.Б. Макоед  

Запорожский государственный медицинский университет 

Известно, что природные и синтетические производные ксантина обладают широким спектром 
биологической активности. В первую очередь они оказывают выраженное кардиотропное, 
бронхолитическое, диуретическое, спазмолитическое и нейротропное действие, а также обладают 
антигерпетическим, противовоспалительным, анальгетическим и сахароснижающим эффектами. 

В последнее время много внимания уделяется проблеме свободно-радикального окисления. 
Известно, что генераторами свободных радикалов могут выступать активные формы кислорода 
(супероксидрадикал, Н2О2 и гидроксидрадикал) и азота (NO), которые легко вступают в реакции 
Фентона, Габера-Вейсса и Халливелла-Осипова. В живом организме эти процессы приводят к 
деструкции белков, липидов и нуклеиновых кислот, что ускоряет старение клеточных структур и 
дисфункции метаболических процессов. В настоящее время известна роль оксидативного стресса в 
ишемических и постреперфузионных повреждениях органов у больных атеросклерозом и его 
осложнениями (ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт мозга), гипертонической 
болезнью, эндокринопатиями, онкозаболеваниями. 

Продолжая исследования по поиску биологически активных соединений в ряду ксантина, нами 
был осуществлен синтез неописанных ранее 7,8-земещенных ксантина, перспективных 
антиоксидантов. В качестве исходного соединения был выбран 8-бромо-7-β-(п-метоксифенил)этил-3-
метилксантин. Поскольку п-метоксифенильный радикал входит в состав очень многих лекарственных 
препаратов таких как: пропанидид, сульпирид, инказан, папаверин, резерпин, галантамин, 
карведилол, циквалон, дилтиазем и многие другие. 

Реакцией 8-бромотриметилксантина с параметоксифенэтилбромидом в ДМФА в присутствии 
эквимолярного количества соды с высоким выходом (90%) был получен 8-бромо-7-β-(п-
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метоксифенил)этил-3-метилксантин, нагреванием которого с первичными аминами в этаноле при 
140° приводит к образованию соответствующих 8-амино-, алкиламинопроизводных. Нами так же 
изучена реакция исходного 8-бромоксантина с избытком сульфида натрия в диметилформамиде в 
результате чего было синтезировано соответствующее 8-тиопроизводное, которое является 
перспективным исходным синтоном для получения различных замещенных по атому серы. 

В дальнейшем, кипячением исходного бромоксантина с избытком гидразингидрата был получен 
8-гидразино-7-β-(п-метоксифенил)этил-3-метилксантин. 

Установлено, что 8-гидразиноксантин легко взаимодействует с ароматическими альдегидами с 
образованием 8-бензилиденгидразиноксантинов. Строение синтезированных соединений 
подтверждено данными ИК- и ПМР-спектроскопии. 

Антиоксидантная активность определялась методом неферментного инициирования 
свободнорадикального окисления липидов куриного желтка ионами Fe2+. Согласно этой методики 
определяется концентрация малонового диальдегида спектрофотометрическим методом по реакции с 
тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашенного триметинового производного. Нами была 
изучена антиоксидантная активность 8-замещенных 3-метил-7-β-(п-метоксифенил)этилксантина и 
установлено наиболее перспективными антиоксидантами являються  
8-бензилиденгидразинопроизводные. По сравнению с тиотриазолином, витаминами С и Е 
большинство проанализированных веществ обладают более высокими показателями АОА и 
сравнимы с витамином С. Так, АОА тиотриазолина составила 33% при концентрации 10–3 моль/л, а 
витамина С – 65% при той же концентрации. Как видно из слайда, данная группа веществ проявляет 
АОА в пределах 10–55% при концентрации 10–7 моль/л, а при концентрации 10–3 моль/л – 34–92%. 
Как правило, показатели АОА увеличиваются с повышением концентрации. 

 
 

УДК 57.02:547.556.3 
СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

5-R-4-АМІНО-3-ТІОПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ 
В.О. Сикін, О.І. Панасенко, Є.Г. Книш  

Запорізький державний медичний університет 

Відомо, що в теперішній час при лікуванні захворювань людини застосовується велика 
кількість синтетичних лікарських засобів, що відносяться до різноманітних класів 
органічних сполук. Літературні джерела вказують, що великі можливості для створення нових 
потенційних високоефективних лікарських засобів надають гетероциклічні сполуки, зокрема, 4-
аміно-3-тіопохідні 1,2,4-тріазолу. Особливу зацікавленість при цьому викликають 4-аміно-3-
тіопохідні 1,2,4-тріазолу, які містять в п’ятому положенні тріазолового циклу ароматичні або 
гетероциклічні замісники. 

З метою розширення арсеналу нових біологічно активних речовин нами був здійснен 
цілеспрямований синтез нових малотоксичних та високоефективних сполук похідних 5-R-4-аміно-
1,2,4-тріазол-3-тіонів. 

Об’єктами наших досліджень були 4-аміно-5-(піридин-3-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол, 4-аміно-5-(4-
нітрофеніл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол, а також 4-аміно-5-((5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)метил)-4Н-
1,2,4-тріазол-3-тіол, для яких вивчені реакції алкілування галогеналканами, галогенкислотами та 
галоген кетонами. Також здійснен синтез нових іліденпохідних 4-аміно-5-(піридин-3-іл)-4H-1,2,4-
тріазол-3-тіолу, 4-аміно-5-(4-нітрофеніл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолу, та 4-аміно-5-((5-метил-4Н-1,2,4-
тріазол-3-ілтіо)метил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу. 

Будова отриманих нами сполук підтверджена комплексним використанням сучасних фізико-
хімічних методів аналізу (УФ- та ІЧ-спектроскопія, ПМР- та масспектрометрія) та елементного 
аналізу, а їх індивідуальність – методом тонкошарової хроматографії. 

Для більшості синтезованих сполук вивчена гостра токсичність, протимікробна, протигрибкова, 
діуретична, нейролептична, протизапальна та антиоксидантна активності. Встановлено, що більшість 
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синтезованих нами сполук малотоксичні або помірно токсичні. Проведення фармакологічного 
скринінгу дозволило встановити деякі закономірності відносно залежності «будова-дія» 
досліджуваних речовин. Фармакологічна активність отриманих речовин не перевищує еталонів 
порівняння. 

 
 

УДК 595.143.6 : 591.531.211 : 576.3 
БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

О.К. Фролов, Є.Р. Федотов, В.В. Копійка  
Запорізький національний університет 

Адаптацію медичної п’явки (МП) в умовах баночної біотехнології спостерігали на базі 
навчально-науково-дослідної лабораторії клітинної та організменної біотехнології кафедри імунології 
та біохімії ЗНУ. Для вивчення впливу біологічно активних речовин (БАР) МП на формені елементи 
крові використовували кров, отриману від донорів молодого та середнього віку. У різних варіантах 
дослідів in vivo (нативна кров з вени) та in vitro (кров, на яку впливали БАР МП) вивчали загальні 
гематологічні показники, функціональні показники лейкоцитів: 1) фагоцитарну активність 
нейтрофілів; 2) експресію СD-структур з використанням моноклональних антитіл до СD2, СD3, СD4, 
СD8, СD20, СD25 з використанням еритроцитарного діагностикума (Вітебськ, Білорусь); 3) 
цитоморфометричні показники лімфоцитів; 4) кількість плазмених цитокінів: ІЛ8, ІЛ1, ФНП-α 
імуноферментним методом з використанням цитокінового діагностикуму (м. Донецьк).  

Експедиційні пошуки щодо наявності МП в акваторії р. Дніпро (починаючи з 2000 р.) дали 
позитивні результати лише у 2006 році, коли в районі річкового вокзалу (Крива бухта) було 
відловлено 13 МП різновиду східна. Далі на різних ділянках акваторії о. Хортиця і районах м. 
Запоріжжя було виявлено 56 МП, 42 з яких було віднесено до східного різновиду (orientalis), а 14 – до 
аптечної (officinalis). Вага особин коливалась від 0,7 г до 2,4 г (в середньому 1,7 г). Таким чином за 
вагою та зовнішнім виглядом більшість відловлених особин знаходилась у середньому та 
статевозрілому віці. При препаруванні шлунку тварин виявлені залишки гемолізованої крові без 
ядерних фраґментів, що дає підставу вважати, що останнім хазяїном-годувальником була людина, 
інших ссавців в акваторії обстеження не було. Появу МП у досліджуваних акваторіях у останні 2-3 
роки можна пояснити двома причинами. По-перше, поліпшенням екології водного басейну р. Дніпро 
у зв’язку зі зменшенням викидів побутових та промислових токсичних відходів, до яких МП досить 
чутлива, її навіть відносять до біоіндикаторів природних водоймищ. Друга причина пов’язана, 
можливо, з розвитком гірудотерапії – попаданням у водоймища МП після сеансів гірудотерапії з 
каналізаційними водами або прямий випуск відпрацьованих п’явок. Відповідно санітарним нормам, 
МП після відпадання від тіла людини в процесі гірудотерапії, поміщається в 2-% розчин хлораміну на 
30 хвилин і тільки після такої дезинфекції зливається в каналізаційну мережу (Савинов В. А., 2002). 
На біотехнологічний фактор вказують результати аналізу залишків крові в шлунково-кишковому 
тракті МП, відносно велика вага тварин, але головне – підвидовий склад МП – превалювання 
історично не властивої для нашого реґіону східної п’явки. Даний теплолюбивий різновид МП 
вирощується на біофабриках Східної Азії, Закавказзя і завозиться, в основному, нелегальним 
способом на Україну. Отже, динаміка популяції МП в акваторії Запорізького реґіону повинна стати 
об’єктом уваги обласної та районних СЕС.  

Вплив ендогенних БАР МП вивчали в серії експериментів in vivo та in vitro. Проводили 
порівняльний аналіз крові людини, яку виділяли з шлунку МП після повного її насичення та 
відпадання від тіла з зразками із вени тієї ж людини (дослід in vivo). На рівні in vivo, тобто при 
гірудотерапії БАР МП: не знижають гемостатичні властивості крові; мають місцевий протизапальний 
ефект; мають імуномодулюючий ефект на кількість лейкоцитів; збільшують функціональні 
показники лейкоцитів. Таким чином, позитивний імуномодулюючий ефект гірудотерапії обумовлює 
прояв більшості інших терапевтичних ефектів. Також проводили порівняльний аналіз нативної 
венозної крові та крові, на яку подіяли БАР МП in vitro. Частину венозної крові від одного і того ж 
донора поміщали у флакон, з якого годувалася протягом 2-3 хвилини МП. Ендогенні БАР МП in vitro 
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проявляють інгібуючий вплив на гемостаз та імунологічні реакції лейкоцитів крові, що дає 
можливість МП тривалий час зберігати та перетравлювати кров. 
УДК: 547.857.4 : 547.293 

СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
N-7-[β-ГІДРОКСИ-γ-(п-ХЛОРОФЕНІЛОКСИ)-ПРОПІЛ- 

КСАНТИНІЛ-8]АМІНОАЛКАНОВИХ КИСЛОТ 
О.Ю. Черчесова, М.І. Романенко, О.А. Мартинюк, К.В. Александрова, Л.Є. Білоконь  

Запорізький державний медичний університет 

З метою пошуку нових біологічно активних сполук, які в перспективі могли б стати лікарськими 
препаратами, нами реакцією 8-бромоксантинів (І) з п-хлорофеноксиметилоксираном в пропанолі-1 в 
присутності диметилбензиламіну були отримані відповідні 7-заміщені структури ІІ. 
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Кип’ятінням кислот ІІ з надлишком відповідного спирту в присутності концентрованої H2SO4 
синтезовані естери ксантиніл-8-аміноалканових кислот (ІІІ). На основі кислот ІІ взаємодією з 
первинними чи вторинними амінами у воді одержані водорозчинні амонійні солі структури ІV. 

Індивідуальність синтезованих сполук контролювалась методами ТШХ, а їх будова доведена на 
основі даних ІЧ- та ПМР-спектроскопії та мас-спектрометрії.  

Вивчення біологічної дії синтезованих кислот, естерів та солей показало їх високу діуретичну, 
антигіпоксичну, протизапальну та знеболюючу дії. Встановлено деяку залежність між характером та 
показниками біологічної активності від довжини карбонового ланцюгу в положенні 8 та структури 
амінного компоненту. 
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УДК 57.02:547.281.2 

СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 
2-(5-R-4-R1-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛТІО)-АЦЕТАЛЬДЕГІДУ 

Р.О. Щербина, Е.С. Пругло, Т.В. Панасенко, О.І. Панасенко, Е.Г. Книш 
Запорізький державний медичний університет 

Сучасна фармацевтична галузь потребує впровадження нових вітчизняних високоефективних 
лікарських засобів. Тому цілеспрямований органічний синтез є важливою частиною створення 
потенційних препаратів. 

Аналіз наукової літератури останніх десятиліть свідчить, що азотовмісні гетероциклічні системи 
в аспекті високої фармакологічної активності та низької токсичності займають одне з провідних 
місць. Представниками цього класу сполук є похідні 1,2,4-тріазолу. Вони є доступними для синтезу 
та мають широкий спектр біологічної активності.  

Метою нашої роботи є синтез нових, біологічно активних сполук, похідних 2-(5-R-4-R1-1,2,4-
тріазол-3-ілтіо)-ацетальдегіду. 

Як вихідні речовини для синтезу ми використовували 5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіон та 4-метил-
1,2,4-тріазол-3-тіон які були отримані циклізацією 2-ацетилгідразинокарбтіоаміду та 2-форміл-N-
метилгідразинокарбтіоаміду. Наступним етапом нашої роботи було отримання 2-(5-R-4-R1-1,2,4-
тріазол-3-ілтіо)-ацетальдегідів з відповідних тіонів взаємодією з 2-хлорацетальдегідом. Нами вивчено 
реакції конденсації вище вказаних альдегідів з 2,4-динітрофенілгідразином, гідразидом оцтової 
кислоти, гідразидами ароматичних кислот (бензойної кислоти, 3-нітробензойної кислоти, 4-
нітробензойної кислоти, 2-гідроксибензойної кислоти, 5-бром-2-гідроксибензойної кислоти) та 
гетероциклічних систем (3-піридинкарбонової кислоти, 4-піридинкарбонової кислоти, 2-метил-3-
фуранкарбонової кислоти, 3-гідроксихінолін-4-карбонової кислоти). 

Будова нових сполук підтверджена даними елементного аналізу, УФ-, ІЧ-спектроскопією, ПМР-
спектрометрією, в деяких випадках зустрічним синтезом, а їх індивідуальність методом тонкошарової 
хроматографії. 

Для більшості синтезованих сполук вивчено гостру токсичність, протимікробну, діуретичну та 
гіполіпідемічну активності. Встановлено, що більшість синтезованих нами сполук малотоксичні або 
практично нетоксичні речовини. Виявлені деякі закономірності між хімічною будовою та 
біологічною дією. Пошук біологічно активних сполук у даному ряді гетероциклічних систем 
продовжується. 
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УДК : 613 : 632.95 : 628.1.033 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗАМЕЩЕННЫХ ТРИАЗОЛОВ В ВОДЕ 

В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, Е.П. Вавриневич, Т.В. Гиренко, А.Н. Антоненко  
Институт гигиены и экологии  

Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца 

Среди химических средств защиты растений, разрешенных для применения в Украине, до 50% 
составляют фунгициды на основе замещенных триазолов. 

В соответствии с существующими в Украине требованиями к применению химических средств 
защиты растений, необходим постоянный контроль за их содержанием в воде водоемов 
хозяйственно-питьевого назначения. В связи с постоянным расширением и обновлением 
ассортимента применяемых препаратов аналитический контроль за содержанием пестицидов в воде 
остается актуальной задачей. Важнейшим звеном в решении этой проблемы является наличие 
высокочувствительных и селективных методов анализа пестицидов, которые должны обеспечивать 
контроль гигиенических нормативов, позволять проводить четкую идентификацию анализируемых 
соединений, быть достаточно оптимальными. 

Цель работы – аналитическое обеспечение контроля триазолов в воде.  
Для концентрирования триазолов из воды использована жидкостная экстракция, основанная на 

донорно-акцепторном взаимодействии. На основе данных по растворимости соединений в воде, 
органических растворителях, кратности экстракции определены коэффициенты распределения 
триазолов в системе вода – органический растворитель. 

Идентификация и количественное определение пестицидов проведено с использованием 
хроматографических методов. Газовая хроматография включала использование 
электроннозахватного и термоионного детекторов и колонок, заполненных силанизированными 
носителями с нанесенными метилсиликоновыми фазами (SE-30, SP-2200). Разделение на колонках 
проводилось в интервале температур 200-230 °С. Идентификация анализируемых соединений 
проведена с использованием внешних стандартов. 

Проведена оценка эффективности использования метода хроматографии в тонком слое сорбента 
(планарная хроматография) для мониторинга пестицидов в водных объектах определены 
оптимальные условия хроматографирования (система подвижной фазы, тип пластинки, 
детектирующий реагент). Изучено хроматографическое разделение смеси изучаемых соединений на 
пластинках «Мерк» и «Сорбфил», являющихся наиболее распространенными для 
хроматографического анализа. 

Полученные результаты использованы при разработке методик определения замещенных 
триазолов в воде (таблица). 

Таблица – Гигиенические нормативы и пределы определения метода 

Пестицид  Предельно допустимая концентрация 
(ПДК), мг/дм3 

Предел количественного определения 
метода, мг/дм3 

пенконазол 0,003 0,002 
паклобутразол 0,005 0,004 
тебуконазол 0,025 0,01 
ципроконазол 0,03 0,005 
триадименол 0,05 0,007 
пропиконазол 0,15 0,005 

В дальнейшем перспективным является усовершенствование способов концентрирования 
пестицидов из воды (твердофазная экстракция) и развитие анализа многокомпонентных смесей 
замещенных триазолов. 

 
 



Розділ 6 Хімія та біохімія: стан та перспективи розвитку 

 166

N

C
H2

CH

CH2

H3C

O
H3C

OH

 
 R = 

 
 R1 = 

УДК 547.754 
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ 

ИНДОЛИНА И 1,2,3,3a,4,8b-ГЕКСАГИДРОЦИКЛОПЕНТА[b]ИНДОЛА 
Г. В. Барышников, Б. Ф. Минаев, В. А. Минаева 

Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого 

Индолин (2,3-дигидро-1Н-индол) и 1,2,3,3a,4,8b-гексагидроциклопента[b] индол, именуемый 
далее как циклопентаиндолин, можно рассматривать как производные 1Н-индола (именуемый далее 
как индол) по пиррольному циклу. Индолин является продуктом гидрирования индола по α и β 
положениям пиррольного ядра относительно атома азота, а циклопентаиндолин – продуктом 
присоединения трех метиленовых групп по тем же положениям с образованием циклопентанового 
цикла (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура 1Н-индола (а), 2,3-дигидро-1Н-индола (б), 1,2,3,3a,4,8b-гексагидроциклопента[b]индола (в) и 1-(3-

гидрокси-5-метил-1,2,3,3a-тетрагидроциклопента[b]индол-4(8bH)-ил)етанона (г). 
Индолин и циклопентаиндолин являются основой для синтеза индолин-тиазолидиновых 

красителей, широко применяющихся в фотовольтаических устройствах, а именно 
сенсибилизированных красителем солнечных батареях (СКСБ). Эффективность подобных солнечных 
элементов рекордно высока среди подобных аналогов на основе синтетических органических 
красителей и составляет 9,5% (Ito, 2008). Следует отметить, что абсолютный рекорд эффективности 
СКСБ составляет 11% (Hagfeldt, 2000) при использовании в качестве сенсибилизаторов цис-
бис(изотиоцианато)бис(2,2'-бипиридил-4,4'-дикарбоксилата) рутения (II) и его бис-тетра-н-
бутиламмонийной соли, именуемых N3 (Nazeeruddin, 1993) и N719 (Nazeeruddin, 1999), 
соответственно. Индолин-тиазолидиновые красители имеют ряд преимуществ по сравнению с N3 и 
N719, а именно: относительная простота и дешевизна синтеза, использование экологически 
безвредных реагентов, сравнительно высокий молярный коэффициент поглощения (Horiuchi, 2003), 
устойчивость на протяжении долгого времени. При этом разница в эффективности относительно 
мала и составляет 1,5-4,5% в пользу N3 и N719.  

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Общая схема синтеза красителей индолин-тиазолидинового ряда. 
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Учитывая область применения индолин-тиазолидинов, необходимо точно знать взаимосвязь 
между их строением и свойствами, что позволит повышать эффективность устройств на их основе, 
модифицируя уже исследованные красители. Особенно важно знать конформационное строение 
структурных элементов молекулы красителя, так как пространственное расположение атомов и групп 
атомов в значительной мере влияет на динамику поглощения квантов энергии, зарядо- и 
енергопереноса. Эта задача с высокой точностью может быть выполнена с применением 
современных методов квантовой химии. 

Нами были проведены квантово-химические расчеты равновесной геометрии и ИК-спектров 
индолина и циклопентаиндолина. Последний является исходным веществом при синтезе всех 
красителей индолин-тиазолидинового ряда (рис. 2) 

Расчеты проведены в рамках теории функционала плотности (DFT) с использованием гибридного 
функционала B3LYP в базисе атомных орбиталей 6-31G** (Becke, 1993, Burke, 2005, Lee, 1988). Все 
вычисления проведены в рамках программного комплекса GAUSSIAN 03 (Frisch, 2004). 

  
 

Рисунок 3 – Пространственное строение индолина (а) и циклопентаиндолина (б) с единой нумерацией скелета. 
Анализ расчетных ИК спектров показал отсутствие мнимых (отрицательных) значений частот, 

что свидетельствует об оптимальности найденной равновесной геометрии. Пространственное 
строение индолина и циклопентаиндолина, а также их геометрические параметры приведены на рис. 
3 и в табл. 1 соответственно. 

Таблиця 1 – Длины связей (Å) и углы между связями для основного состояния индолина и циклопентаиндолина по 
расчетным и экспериментальным данным (Likhacheva, 2009) 

Связь, угол индолин циклопентаиндолин Рис. 1 (в) по эксп. данным 
N2–C5 1,398 1,394 1,427 
C5–C9 1,400 1,401 1,395 
C9–C8 1,406 1,405 1,399 
C8–C7 1,402 1,402 1,377 
C7–C6 1,410 1,409 1,380 
C6–C4 1,390 1,391 1,384 
C4–C5 1,414 1,415 1,388 
C4–C3 1,522 1,517 1,505 
N2–C1 1,483 1,478 1,482 
C1–C3 1,559 1,583 1,546 
C1–C10  1,555 1,525 
C10–C11  1,548 1,510 
C11–C12  1,544 1,534 
C3–C12  1,558 1,548 

N2C1C10  114,8 115,0 
C4C3C12  116,2 – 
C3C1C10  106,3 – 
C1C10C11  105,1 – 
C10C11C12  103,5 103,2 
C3C12C11  104,2 – 
C1C3C12  105,0 – 

Следует отметить, что молекула индолина имеет планарную структуру, т.е. сохраняется 
конформация 1Н-индола. Молекула циклопентаиндолина имеет неплоскую структуру, вследствие 
выхода из плоскости циклопентанового цикла (рис. 1, табл. 1). Наличие последнего практически не 

а) б) 
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влияет на геометрические пераметры бензольного и пирольного ядер (табл. 1). Это обусловлено 
отсутствием сопряжения между циклопентановым и пиррольным циклами, а также незначительным 
+I эффектом циклопентановой группировки. Отметим, что данная группировка, введенная в 
молекулу индола на ранних стадиях синтеза красителей, в дальнейшем не принимает участия в 
химических превращениях и, согласно расчетным данным, не влияет на поглощательные свойства 
красителя в целом. По нашему мнению, циклопентановая группировка блокирует наиболее 
реакционные β и α положения индола, тем самым активируя бензольное ядро в пара-положении 
относительно α'-углерода (рис. 1) для введения альдегидной группы (рис. 2).  

Как видно из табл. 1, расчетные данные с высокой точностью согласуются с данными 
рентгеноструктурного анализа. Некоторые отличия обусловлены наличием заместителей в молекуле 
1в, что так или иначе влияет на геометрию циклопентаиндолинового ядра. 

 
 

УДК 615.2/3.074:543 
ЗАСТОСУВАННЯ БРОМФЕНОЛОВОГО СИНЬОГО У СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОМУ 

АНАЛІЗІ ДЕЯКИХ ЦЕФАЛОСПОРИНІВ 
Ю.В.Бурлака, О.О.Тарханова, С.О.Васюк 

Запорізький державний медичний університет 

На сучасному етапі розвитку фармацевтичного аналізу спектрофотометрія у відимій області 
спектра є одним з найбільш розповсюджених та економічно виправданих фізико-хімічних методів. В той 
же час, літературні дані свідчать, що більшість спектрофотометричних методик, які застосовуються 
для кількісного визначення деяких цефалоспоринів, є довготривалими у виконанні, недостатньо 
чутливими та потребують дорогих реагентів. У зв’язку з цим, гостро постає проблема пошуку нових 
високочутливих, достатньо селективних та доступних реагентів, що утворюють забарвлені сполуки з 
лікарськими речовинами. Цим вимогам відповідають деякі сульфофталеїнові барвники, а саме 
бромфеноловий синій (БФС). 

Метою нашої роботи була розробка методик кількісного визначення деяких цефалоспоринів у 
субстанціях та лікарських формах на основі їх реакції з БФС. 

Експериментально нами було встановлено, що БФС (0,1% ацетоновий розчин) реагує з 
цефтриаксоном та цефалексином при кімнатній температурі у середовищі ацетону (при концентрації 
води в реакційному середовищі не більше ніж 4%) з утворенням забарвлених сполук жовтого кольору 
з максимумом абсорбції при 414 нм та 413 нм відповідно. Продукти реакції є стійкими протягом 
щонайменше однієї години. Забарвлення, що виникає в результаті реакції, ймовірно є наслідком 
утворення основної форми БФС під дією цефалоспоринів, які проявляють слабкі основні властивості. 

Досліджувані реакції достатньо чутливі, відкривальний мінімум становить 1,10 мкг/мл для 
цефтриаксону та 1,37 мкг/мл для цефалексину. Підпорядкування закону світлопоглинання перебуває в 
межах концентрацій цефтриаксону 1,20-1,92 мг/100 мл та цефалексину – у межах 1,28-2,56 мг/100 мл. 

Згідно отриманих результатів нами було розроблено спектрофотометричні методики 
кількісного визначення цефтриаксону натрієвої солі в лікарських формах «Цефтриаксон-Дарниця» 
порошок для приготування ін’єкційного розчину 0,5 та 1,0, а також цефалексину у препаратах 
«Цефалексин» капсули 250 мг (Борщагівський ХФЗ) і «Лексин» капсули 500 мг (Hikma, Йорданія). 

Для даних методик було визначено деякі валідаційні характеристики, відповідно до вимог 
Державної Фармакопеї України, а саме лінійність, збіжність і правильність. Встановлено, що 
методики є валідними за цими показниками. Таким чином, методики є високочутливими, точними та 
правильними і можуть бути рекомендовані для використання в аналізі вищезазначених лікарських 
засобів. Крім того, у порівнянні з відомими спектрофотометричними методами кількісного 
визначення цефалоспоринів, розробленим методикам притаманна значна економічність, простота та 
швидкість у виконанні. 
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УДК: 543.544 : 664.2 : 035.85 
СОРБЦІЯ АРОМАТОУТВОРЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПРИРОДНИМИ ПОЛІСАХАРИДАМИ 

Д.С.Вакуліна, Н.П.Лашко  
Запорізький національний університет 

Сучасна харчова промисловість широко використовує харчові ароматизатори та 
смакоароматичні домішки, котрі значно покращують органолептичні характеристики продуктів, 
збільшуючи їх споживчий попит. 

Для виготовлення таких ароматизаторів та домішок використовують інертні високомолекулярні 
носії, що зв’язують леткі компоненти – одоранти при цьому зменшуються втрати за рахунок 
випаровування, окислення, спрощується контроль за дозуванням ароматизаторів. Вплив природи і 
конформації молекули інертного носія на зв’язування летких органічних речовин вивчено тільки для 
деяких мальтодекстринів, гуміарабіки, модифікованих крохмалів, β-циклодекстринів. Літературний 
аналіз показав, що практично не вивчені сорбційні властивості натуральних крохмалів, хоча вони є 
дешевими та доступними харчовими біополімерами. 

В зв’язку з цим мета нашого дослідження – визначення ефективності природних крохмалів 
різного походження в зв’язуванні летких органічних речовин – одорантів. 

Для цього: 
– експериментально досліджено сорбцію тімолу суспензіями та золями кукурудзяного та 

картопляного крохмалів; 
– зроблено порівняльний аналіз сорбційної активності досліджуваних крохмалів і визначено 

найбільш технологічно перспективний для створення харчових ароматизаторів. 
Сорбційну активність крохмалю характеризували двома показниками: 

– загальним зв’язуванням; 
– поверхневим зв’язуванням. 

Які розраховувались як відношення зв’язаного(сорбованого) тімолу до його концентрації у 
вихідному розчині помножене на 100%. 

За результатами досліджень показано, що загальне зв’язування тимолу найбільше для суспензій 
кукурудзяного крохмалю(80,5%) порівняно з картопляним (70,7%). Зовсім протилежна тенденція 
спостерігається в ступеню поверхневого зв’язування. Найбільший показник поверхневого 
зв’язування тімолу має картопляний крохмаль(16, 8%) проти 7% поверхневого зв'язування 
кукурудзяного крохмалю. Більша сорбційна активність кукурудзяного крохмалю пов'язана з тим, що 
93% тимолу зв’язується всередені пор гранул крохмалю за рахунок капілярних сил та гідрофобної 
взаємодії тимолу з полісахаридами, що входять у склад крохмалю. 

Експериментальні дослідження сорбції тімолу золями крохмалів показують, що золі обох 
крохмалів мають більшу сорбційну властивість(в середньому на 10%) порівняно із суспензіями цих 
же крохмалів. Більш низька сорбційна активність суспензій крохмалів порівняно з золями може 
вказувати на існування конкурентної сорбції з молекулами води, яка теж утворює водневі зв’язки з 
ОН-групами полімеру крохмалю. Різниця у загальному зв’язуванні тімолу між самими золями 
крохмалів таж, що і у групі крохмальних суспензій, тобто сорбційна активність золю кукурудзяного 
крохмалю більше приблизно на 12% порівняно з сорбційної активністю картопляного крохмалю. 

Таким чином: 
Експериментально установлено, що кукурудзяний крохмаль має більшу сорбційну активність 

порівняно з картопляним і в зв’язку з цим технологічно є більш перспективним для створення 
ароматизаторів та смакоароматичних домішок.  

Виявлений ефект більшої сорбційної активності кукурудзяного крохмалю пов'язаний з тим, що 
93% тімолу зв’язується всередені пор гранул крохмалю за рахунок капілярних сил та гідрофобної 
взаємодії тімолу з полісахаридами, що входять у склад крохмалю, та тільки 7% тімолу адсорбується 
на поверхні цього крохмалю. 

Експериментально установлено, що золі крохмалів зв’язують тімол із водних розчинів в 
середньому на 10% більше, ніж суспензії завдяки водневим зв’язкам та гідрофобним взаємодіям між 
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тімолом та золем. Цей аспект необхідно врахувати при створенні ароматизаторів на основі 
натуральних крохмалів. 

Новизною нашої роботи е експериментально підтвердження можливості використання в якості 
інертної матриці при створенні ароматизаторів дешевих і доступних натуральних харчових 
біополімерів – крохмалів. 

 
 
УДК 542.65: 669.295.721 

ДИОКСИД ТИТАНА – БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ 
Гаврилова Л.А., Корж Е.А. 

Запорожский национальный университет 

Защитные свойства лакокрасочных покрытий по отношению к металлу, бетону и другим 
материалам зависят как от связующего, так и от применяемого пигмента. Светлые тона 
обеспечиваются белыми пигментами (белилам).  

Диоксид титана рутильной и анатазной модификаций отличается достаточно высокими как 
оптическими, так и пигментными свойствами. Его высокая разбеливающая способность, низкая 
маслоемкость и другие показатели обуславливают его экономическую эффективность и 
приоритетность среди современных белил. 

Высокая фотохимическая активность диоксида титана снижает атмосферостойкость покрытий на 
его основе. Фотохимическая активность диоксида титана объясняется способностью 
четырехвалентного титана на свету восстанавливается обратимо до низших степеней окисления, 
имеющих темную окраску, снижая белизну окраски. Образовавшийся при реакции атомарный 
кислород окисляет необратимо органическое связующее, которое со временем разрушается, нарушая 
тем самым целостность покрытий (меление). Исследования показали, что поверхностная обработка 
диоксида титана оксидными соединениями алюминия и кремния не только блокирует активные 
центры на кристаллической поверхности, но и сохраняет высокие пигментные свойства диоксида 
титана (белил): (низкая маслоемкость, высокие укрывистость, разбеливающая способность и 
белизна). 

Свойства модифицированного диоксида титана зависят от способа поверхностной обработки 
пигмента (периодического и непрерывного). 

 
 

УДК 542.65: 669.295.721 
ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРЕ 
Голубенко А.В., Гаврилова Л.А. 

Запорожский национальный университет 

Интенсификация деятельности человека в последнее столетие привела к значительному 
нарушению сложившегося в природе равновесия. Основными источниками атмосферных 
загрязнений являются энергетические установки, в которых используется минеральное топливо, 
предприятия черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, 
авиационный и автомобильный транспорт.  

Попадая в атмосферу, многие загрязнения подвергаются химическим или фотохимическим 
превращениям с участием компонентов воздуха. На выбросы воздействуют физические факторы: 
температура, давление, скорость и направление ветра, динамические явления. 

Реакции, происходящие в атмосфере: превращение газов в твёрдые вещества, окисление, цепные 
фотохимические реакции. 

Перенос загрязнений на дальние расстояния – сложный динамический процесс. 



Розділ 6 Хімія та біохімія: стан та перспективи розвитку 

 171

Химические реакции с участием некоторых газообразных загрязняющих веществ, приводящие к 
образованию кислот или кислотных ионов, вызывают повышение кислотности осадков. Основным 
загрязняющим веществом, обусловливающим указанный процесс, является диоксид серы, дающий в 
сульфатную кислоту и гидросульфаты, а также оксиды нитрогена, которые превращаются в 
нитратную кислоту. При нормальных условиях чистая дождевая вода, содержащая растворенный 
атмосферный диоксид углерода, образующий угольную кислоту, имеет рН = 5,6. Кислотные осадки 
имеют рН<5,6. 

 
 

УДК: 547.857.4 : 547.293 
ПОИСК АНТИОКСИДАНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РЯДУ 1,8-ДИЗАМЕЩЕННЫХ 

ТЕОБРОМИНА 
Иванченко Д.Г., Романенко Н.И., Мартынюк О.А., Александрова Е.В., Крисанова Н.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Современные фармакологические препараты, помимо наличия сильной фармакологической 
активности, должны быть малотоксичными, иметь высокий фармакотерапевтический индекс, 
желательно не обладать побочным действием и, кроме того, весьма важным аспектом является 
возможность применения того или иного препарата в педиатрической и гериатрической практике. 

В последнее время много внимания уделяется проблеме свободно-радикального окисления. Так, 
в развитии ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда существенную роль играют 
свободнорадикальные процессы. 

Таким образом, синтез новых соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, является 
перспективным направлением для решения задач, связанных с возникновением ишемической 
болезни сердца и инфаркта миокарда. Следует отметить, что антиоксидантная активность ксантинов 
практически не изучена. 

В соответствии с выше изложенным нами синтезирован большой ряд неописанных ранее 1,8-
дизамещенных теобромина и изучена их антиоксидантная активность. Взаимодействием 8-
бромотеобромина с гидразингидратом был синтезирован 8-гидразинотеобромин, реакцией которого с 
ароматическими альдегидами и кетонами получены неописанные в литературе 8-
арилиденгидразинотеобромины. 

Алкилирование 8-бромотеобромина аллилгалогенидами в ДМФА в присутствии К2СО3 
синтезированы 1-аллил-8-бромотеобромины, которые при нагревании с гидразингидратом образуют 
8-гидразинозамещённые, на основе которых был синтезирован ряд 8-
арилиденгидразинотеоброминов. 

Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного анализа, ИК-, ПМР-
спектроскопии и масс-спектрометрии, а их индивидуальность и чистота контролировалась методом 
ТСХ. 

Антиоксидантная активность определялась методом неферментного инициирования 
свободнорадикального окисления липопротеидов куриного желтка ионами Fe2+. С последующим 
определением концентрации малонового диальдегида спектрофотометрическим методом по реакции 
с тиобарбитуровой кислотой.  

Эталоном сравнения выступали тиотриазолин и витамин С, которые проявляют АОА равную 
33% и 65% соответственно в концентрации 10-3 моль/л. Нами синтезированные вещества имеют 
широкий размах показателей по АОА. Наибольшая активность проявляется в концентрации 10-3 
моль/л и составляет до 78%, а в концентрации 10-7 моль/л – до 72%. 

Естественно для установления общих закономерностей о влиянии того или иного заместителя на 
АОА не хватает экспериментальных данных. Однако полученные данные свидетельствуют, что 
наиболее высокой АОА обладают 8-арилиденгидразинотеобромины, содержащие в положении 1 
хлорбутенильный заместитель. Исследования в данном направлении продолжаются. 
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УДК 57.02 
НУКЛЕОФІЛЬНЕ РОЗЩЕПЛЕННЯ ЗАМІЩЕНИХ [1,2,4]ТРІАЗОЛО[1,5-С]- ТА 

[1,2,4]ТРІАЗИНО[2,3-С]ХІНАЗОЛІНІВ 
С.І. Коваленко, Р.С.Синяк, В.О. Волошина*, Г.Г. Берест, Д.Ю. Скорина, Л.М. Антипенко, О.В. 

Карпенко, О.Ю.Воскобойнік, Л.К.Білий 
Запорізький державний медичний університет, 

*Кримський державний медичний університет ім. СІ. Георгієвського 

Відомо, що електронодефіцитні гетероциклічні системи під дією С-, О- та N-нуклеофілів здатні 
до розщеплення азинових або азольних циклів. Так, в літературі є повідомлення щодо розщеплення 
піримідинового циклу у тріазоло-та тетразолохіназолінах та їх заміщених, тріазольного або 
піримідинового циклу у заміщених тріазолопіримідинах тощо. З розщепленням піримідинового 
циклу у ([1,2,4]-тріазоло[1,5-с]хіназолін-2-ілтіо)карбонових кислот ми зіткнулись досліджуючи їх 
естерифікацію. Враховуючи зазначене, нами досліджена поведінка 2-R-[1,2,4]тріазоло[1,5-
с]хіназолінів та  
3-R-2H-[1,2,4]тріазино[2,3-с]хіназолін-2-онів в реакціях з нуклеофілами. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що більш повно і з кількісними виходами реакція 
розщеплення піримідинового циклу у зазначених гетероциклічних системах проходить при 
кислотному гідролізі, де нуклеофілом виступає молекула води. На нашу думку, на першому етапі 
реакції відбувається протонування N-1 піримідинового циклу (інтермедіат А), що в подальшому і 
сприяє розщепленню (схема). Результатом атаки нуклеофілом інтермедіату А є інтермедіат В, який 
внаслідок розриву зв'язку N-C утворює інтермедіат С, додаткова нуклеофільна атака якого 
супроводжується відщепленням мурашиної кислоти і утворенням відповідних 2-(5-R-2H-1,2,4-
тріазол-3-іл)- та  
2-(6-R-5-оксо-2H-1,2,4-тріазино-3-іл)феніламінів. 

Схема 
Реакції зазначених гетероциклічних сполук з іншими нуклеофілами (гідразин гідрат, 

натрію(калію) гідроксид у воді та спирті) також проходить за вищенаведеним гіпотетичним 
механізмом, але за відсутності першого етапу, а саме без утворення інтермедіату А. 

Структура синтезованих сполук підтверджена хромато-мас-, УФ-, ІЧ-, ЯМР- та мас-спектрами. 
Проведений відбір структур-кандидатів з використанням комп'ютерної програми РPASS С&Т і 

наступний фармакологічний скринінг дозволив виявити «сполуки-лідери» з антигіпоксичною, 
антйамнестичною, протираковою, протимікробною, фунгіцидною, антиоксидантною активностями. 

 
 

УДК 544.35 + 544.4 
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ВОДНО-СОЛЕВОГО РАСТВОРА НА СКОРОСТЬ 

БИМОЛЕКУЛЯРНОЙ ИОННОЙ РЕАКЦИИ 
Е.Н. Корж, Т.А. Меньшикова, Л.А. Яковишин 

Севастопольский национальный технический университет 

Одной из важных задач современной биофизики является изучение механизма и движущих сил 
процессов, происходящих в живом организме. Большинство биофизических реакций осуществляется 
в жидкой фазе, преимущественно в растворах. Вода, как растворитель, является сильным 
сольватирующим веществом; образует обширную ветвь водородных связей. Вода выступает также в 
роли активного участника химических процессов, оказывая существенное влияние на скорость, 
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селективность, а иногда и на направление реакции. Проблема влияния растворителя, состава жидкой 
среды на течение химической реакции является одним из основных содержанием исследований на 
сегодняшний день. 

В данной работе рассматривается электростатическое взаимодействие между ионами в растворах 
с различной ионной силой, а также кинетика протекания бимолекулярной ионной реакции в водно-
солевых растворах. 

Для выполнения экспериментальных исследований были приготовлены растворы основного 
красителя диметиламинотрифенилметана хлористого или малахитового зелёного (МЗ) на 
дистиллированной воде. Концентрации красителя составляли от 4,8·10-6 моль/л до 1,1·10-5 моль/л. 
Серия растворов с различной ионной силой (I) от 0 до 0,070 была получена путем введения хлорида 
калия KCl в раствор красителя МЗ. Электронные спектры поглощения на длине волны 620 нм 
регистрировались на спектрофотометре UNICO 4802H при температуре 16 °С. 

Для изучения электростатического взаимодействия между ионами измерены значения 
оптической плотности растворов красителя с различной ионной силой. Результаты представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 –Зависимость оптической плотности красителя МЗ от ионной силы раствора при температуре 16˚С 

Установлено, что при увеличении ионной силы возрастает оптическая плотность растворов, что 
обусловлено увеличением концентрации окрашенных катионов красителя МЗ в растворе. Это 
происходит в результате изменения толщины и структуры гидратной оболочки ионов, уменьшения 
расстояний между ионами и смещением равновесия гидролиза (1) влево по принципу Ле-Шателье − в 
сторону образования окрашенных катионов красителя МЗ. 

 

 (1) 
 
В ходе эксперимента была также изучена кинетика взаимодействия катиона красителя МЗ и ОН-

группы щелочи, определены константы скоростей реакций при различной ионной силе раствора. По 
результатам исследования получена зависимость логарифма константы скорости от вклада ионной 
силы в электростатическое взаимодействие ионов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Экспериментальный график зависимости константы скорости взаимодействия между ионами от вклада ионной 

силы в электростатическое взаимодействие ( ))1(2 IIАfkgl +⋅=  
 
При увеличении ионной силы раствора константа скорости исследуемой бимолекулярной ионной 

реакции уменьшается. Это объясняется тем, что при увеличении концентрации соли хлорида калия в 
растворе происходит увеличение общего содержания гидратированных ионов, что приводит к 
затруднению взаимодействия между катионами красителя и гидроксогруппами щелочи. Замедление 
скорости бимолекулярной реакции, как следует из рисунка 2, происходит линейно и описывается 
уравнением: y = – 0,574·x – 1,29. 

Для проверки совместимости теории Брёнстеда–Христиансена–Скэтчарда (уравнение 2) с 
экспериментальными данными были рассчитаны значения констант скорости реакции для различной 
ионной силы по формуле (3) при условии сохранения постоянства диэлектрической проницаемости 
раствора ε  = 81,54 (Амис Э., 1968). 
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По результатам расчетов установлено, что скорость бимолекулярной реакции взаимодействия 
катионов красителя с гидроксогруппами щелочи уменьшается линейно при увеличении содержания 
соли в водном растворе:  

y = – 0,574·x + 0,0257, а отклонения теоретически рассчитанных констант скоростей от 
экспериментальных значений объясняется особенностью электростатического взаимодействия ионов 
в исследуемых реальных растворах. 

 
 

УДК: 576.32./36:615.27 
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ N,S-БІС(2-МЕТИЛ(ФЕНІЛ)ХІНОЛІН-4-ІЛ)-

ЦИСТЕАМІНУ 
М.М. Корнет, І.В. Добродуб, О.А. Бражко, М.П. Завгородній, О.С. Богуславська  

Запорізький національний університет 

Використання похідних хіноліну для пошуку нових біологічно активних речовин обумовлено 
широкими синтетичними можливостями та відкритими за останні два десятиліття новими 
різнобічними видами біологічної активності, що характерні для похідних нітрогеновмісних 
гетероциклів. Похідні хіноліну проявляють значну біологічну та фармакологічну активність поряд з 
порівняно низькою токсичністю. Висока реакційна спроможність і можливість практично 
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нескінченних структурних модифікацій в їх рядах підкреслює великі потенційні можливості нових 
синтезів та цілеспрямованого молекулярного дизайну біорегуляторів серед похідних хіноліну. 

В якості нових перспективних біорегуляторів викликають інтерес похідні N,S-біс(2-
метил(феніл)хінолін-4-іл)-цистеаміну (рис 1.). Аналіз комп’ютерного прогнозу біологічної активності 
досліджуваних сполук за допомогою on-line програми PASS (Prediction Activitity Spectra for 
Substances) дає можливість розглядати ці сполуки в якості потенційних антиоксидантів, анальгетиків, 
нейро-, гепато-, радіо- та кардіопротекторів тощо. Попередній скринінг біологічної активності 
(цитотоксичність, гостра токсичність, протимікробна активність, дослідження сполук в якості пасток 
вільних радикалів) показав, що досліджувані сполуки є нетоксичними або проявляють помірну 
токсичність. Вони не проявляють протимікробної дії, але є досить ефективними пастками вільних 
радикалів і за своєю дією наближаються до рівня препаратів порівняння, або, навіть перевищують їх.  

Слід також відзначити, що синтез сполук, який проходить в одну стадію, дає високий практичний 
вихід – близько 90-95%. Структури синтезованих сполук підтверджено даними ПМР-, хромато-мас-
спектрів, незалежним синтезом, чистоту – тонкошаровою хроматографією.  
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R = CH3; C6H5 R’ = H; CH3O; F; Cl; Br 

Рис. 1 - Похідні N,S-біс(2-метил(феніл)хінолін-4-іл)-цистеаміну 
 
 

УДК: 543.544 : 664.2 : 035.85 
ВПЛИВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МОЛОКА НА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМАХ ВОДА – 

БІЛКИ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА – НАТРІЄВА СІЛЬ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗИ. 
А.Н. Литовченко, Н.П. Лашко 

Запорізький національний університет 

Актуальність теми полягає в тому, що фальсифікація молока є потенційно небезпечним фактором 
для здоров’я людини, і обумовлює низьку технологічність фальсифікованого молока (неможливість 
виготовлення якісної продукції). Одночасно фальсифікація молока зумовлює ініціювання негативних 
соціальних чинників; зокрема: 
– низьку якість молочної продукції; 
– витрачання енергоносіїв на продукцію, що має низький попит у населення; 
– девальвацію поживних якостей молочної продукції . 

Створення загальнодоступних та інформативних методів експрес-тестування фальсифікації 
молока зумовлює можливості: 
– своєчасного запобігання харчовим отруєнням; 
– зниження економічних збитків від низької технологічності фальсифікованого молока; 
– попередження економічних та технологічних зловживань у системі „виробництво молока – 

переробна промисловість”; 
– створення моніторингу якості молока на стадіях його виробництва, переробки та споживання; 
– забезпечення споживача молочної продукції своєчасною інформацією про її якісний стан; 
– розширення арсеналу методів оцінки якості молока спеціалізованими лабораторіями 

технохімічного контролю підприємств молочної промисловості. 
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В зв’язку з цим було досліджено вплив фальсифікації молока содою на основні його фізико-
хімічнч показники та на фазові рівноваги в системах вода-білки знежиреного молока-натрієва сіль 
карбоксиметилцеллюлози. Було встановлено, що фальсифікація молока содою, знижує титровану та 
зміщуючи активну кислотність молока в лужне середовище, подавляючи тим самим розвиток кисло – 
молочних бактерій і створючи умови для розмноження патогенної мікрофлори. Це призводить до 
порушень процесів гліколізу лактози та протеолізу казеїну, що сприяє виникненню пороків якості 
кисло – молочних продуктів (йогуртів, кефірів, сирів), виготовлених з такого молока. 

Значне зростання питомої електропровідності при підвищенні концентрації нейтралізуючої 
речовини дає можливість визначити вміст Na2CO3 в молоці з необхідною точністю, що дозволяє 
стверджувати, що величина електропровідності може використовуватись, як індикаторний показник 
фальсифікації молока. 

Фазові рівноваги у водних сумішах фальсифікованого і нефальсифікованого знежиреного молока 
та натрієвої солі карбоксиметилцеллюлози (КМЦ) вивчались з використанням КМЦ зі ступенем 
полімеризації 500 та ступенем заміщення 0,8.Знежирене молоко розглядали як одну фазу системи. 
Змішування водних розчинів КМЦ зі знежиреним молоком в різних вагових співвідношеннях, 
починаючи з певної концентрації полісахариду, приводило до розшарування суміші на 2 рідкі фази. 
Фазове розділення сумішей характеризували ізотермічними фазовими діаграмами системи вода – 
бідки знежиреного молока – КМЦ. Було показано, що при фальсифікації молока содою збільшувалась 
сумісність полісахариду з білками знежиреного молока. Так, гранична взаємна розчинність білка в 
розчині КМЦ зростала з 0,2 до 0,6%, критична точка фазової діаграми зміщувалась в бік складу з 
меншим вмістом білка, ступінь асиметрії діаграми значно зменшувалась. Це свідчило про зменшення 
ступеню концентрування білка та про значне зниження виходу білка в білкову фазу при 
фальсифікації молока при його переробці та зменшує вихід білка. 

 
 

УДК 543.426; 546.661;541.49. 
СОРБЦИОННО–ЛЮМИНЕСЦЕНТОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПАРФЛОКСАЦИНА 

Е.О. Ливенцова., С.В. Бельтюкова 
Одесская национальная академия пищевых технологий 

Спарфлоксацин относится к антибиотикам фторхинолонового ряда, оказывает 
антибактериальное, бактерицидное действие, ингибирует ДНК-гиразу, препятствует репликации 
бактериальной ДНК. Проявляет активность в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий, а также некоторых других микроорганизмов, широко используется в клинической практике 
при лечении многих инфекций. Эти препараты находят также применение для профилактики, 
лечения и стимулирования роста крупного рогатого скота и птицы. В связи с этим возникает 
необходимость определения этих препаратов для клинических исследований – определения 
фармакокинетики, фармакодинамики in vitro, для оценки эффективности против патогенов и 
возможного их подавления, а также их остаточных количеств в пищевых продуктах животного 
происхождения. 

Целью данной работы являлась разработка простой и доступной методики определения 
спарфлоксацина в лекарственных формах и питательных средах, основанной на использовании 
собственной люминесценции этого препарата, усиленной в присутствии ионов скандия (III). 

Изучены оптимальные условия комплексообразования. Найдено, что в присутствии ионов 
скандия (III) интенсивность люминесценции лиганда значительно возрастает, что связано с 
увеличением жесткости молекулы и уменьшением внутримолекулярных потерь энергии 
возбуждения. Интенсивность люминесценции комплекса в растворах невелика и значительно 
возрастает на твердой фазе. В качестве сорбентов были исследованы пенополиуретан, цеолиты (CaA, 
NaA), фосфат алюминия, силикагель, ксерогель. Максимальная интенсивность люминесценции 
обнаружена на ксерогеле, модифицированном ионами скандия (III). Выбраны оптимальные условия 
сорбции. Установлены зависимости интенсивности люминесценции сорбата комплекса от 
концентрации лиганда и ионов скандия (III), времени сорбции, кислотности раствора, из которого 
проводится сорбция, от температуры и времени высушивания сорбента. Изучено влияние 
растворителей и поверхностно-активных веществ на интенсивность люминесценции сорбата. 

Разработана методика сорбционно-люминесцентного определения спарфлоксацина в 
таблетированных формах этого препарата и в питательных средах. В качестве модельного 
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использован мясо-пептонный бульон. Люминесценцию возбуждали при λвозб.= 365 нм, интенсивность 
люминесценции сорбата измеряли при λизл.= 520 нм.  

Содержание спарфлоксацина определяют по градуировочному графику, либо визуально, 
сравнивая интенсивность люминесценции сорбата на ксерогеле с эталонными образцами. 

 
 

УДК:502.74 : 639.1.053 
СТІЙКІСТЬ ЕКСТРАКТІВ СОЛОДКИ ЯК СКЛАДОВОЇ 

ДІЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА НАПОЇВ 
Т.В. Лук’янова, Л.А. Данілевська, Н.П. Синяєва 

Запорізький національний університет  

В сучасних умовах в зв’язку з погіршенням екології, особливо у великих містах, з 
розповсюдженням виразкової хвороби шлунку, астми ,алергії зріс інтерес до продуктів, препаратів і 
біологічних добавок, що містять рослинні складові. 

Наприклад, на міжнародному фармацевтичному ринку кожний третій препарат, що 
використовувався в медицині має рослинне походження. Одним з таких рослинних препаратів є 
рослинні композиції на основі солодки голої або лакричника Glycyrrhiza glabra (Яковлева О. В. 
2006р.). 

Солодка гола або лакричник – Glycyrrhiza glabra багаторічна трав'яниста рослина з могутньою 
кореневою системою. Основні чагарники солодки голої знаходяться в Туркменії і Узбекистані. До 
складу входять гліцирризинова кислота, екстракти речовин, волога , зола. Використовується в 
харчовій промисловості для приготування лимонаду, у виробництві безалкогольних лікувально –
профілактичних напоїв. Гліцирризинова кислота проявляє противірусну дію (Бобкова І.А. 2006р.). 

Виходячи з вищесказаного, ми запропонували екстракт солодки голої ввести у безалкогольні 
напої. При виготовленні концентратів, та розчинів велике значення має стійкість. Вона залежить від 
рН і концентрації солодки. В наших дослідах особливу увагу ми приділили дослідженню впливу цих 
двох параметрів на стійкість. Для проведенння експерименту ми приготували декілька проб з різними 
концентраціями і рН. . За фізико-хімічною природою водні екстракти з лікарської рослинної 
сировини являють собою комбіновані системи з рідким дисперсійним середовищем і є поєднанням 
істинних, високомолекулярних і колоїдних розчинів екстрагованих речовин. Водні і водно-спиртові 
добування з рослинної сировини часто містять білки, крохмаль, камеді, слизи та ін. 

При підготовці відварів ми задавалися конкретними концентраціями – 0,01-0,1; 0,1-0,5; 0,5-2,0. 
Відвар із коренів солодки голої готувався згідно вимогам Фармакопеї. Подрібнену рослинну 
сировину помістили в попередньо прогріту фарфорову інфундирку, залили розрахованою кількістю 
холодної дистильованої води у співвідношенні 1:10 (10:100), з урахуванням коефіцієнту 
водопоглинання, який дорівнює 1,7 для коренів солодки голої згідно інструкції по виготовленню 
лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем до наказу МОЗ України № 197 від 07.09.93. 
Інфундирку закрили кришкою і нагрівали на киплячому водяному огрівнику впродовж 30 хвилин при 
періодичному струшуванні. Після цього інфундирку охолоджували при кімнатній температурі 
впродовж 10 хвилин. Надалі отриману витяжку процідили в мірний циліндр через подвійний шар 
марлі і ватний тампон в усті лійки, віджали залишок рослинного матеріалу та прибавили воду до 
100,0 мл. метою нашого дослідження було вибрати конкретні значення рН і концентрації, для 
забезпечення стійкості відварів (Погорелова В.И. 2002 р.).  Для підтримки певної величини рН в 
досліджуваному розчині користуються буферними системами. Як буферні системи використовували 
0,1 нормальний універсальний буфер на основі цитрату Na і соляної кислоти. Дослідження 
проводилося у градієнті 2,5-3,5; 3,5-4,5; 4,5-5,5; 5,5-6,5. Вимірювання рН проводилося на рН метрі 
150 МА. Електронна система, що складаеться з вимірювального- скляного електроду і допоміжного – 
хлорсрібного електроду. Градуювання проводилося за допомогою стандартних буферних розчинів з 
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рН 1,68; 3,65; 4,01; 6,86; за ДСТУ 8.134-98. Нами встановлено, що найстійкішою виявилося 
средовище з рН 2,5-4,0 і концентраціею 0,5-2,0. Час зберігання стабільності фізико-хімічних 
властивостей складає 50 діб.  
УДК 543:669  

АНАЛІЗ ПОРОШКІВ ТИТАНУ. ОЦІНКА ВМІСТУ ГАЗІВ В ОБ'ЄМІ І НА ПОВЕРХНІ 
О.Ю. Миронова, Н.П. Синяєва 

Запорізький національний університет 

Порошки титану використовують в сучасній техніці, зокрема для високоекономічного 
виробництва металокерамічних виробів, гетерів, палива 

Физико-химичні властивості дисперсних частинок титана залежать від валового вмісту кисню і 
від газів в об’ємі і на поверхні частинок титана  

Порошки як об’єкт аналізу володіють особливостями: вони неоднорідні по складу і вмісту газів; 
(загальний вміст газів в порошках1*10-2 мас %), володіють дуже розвиненою поверхнею, сорбують 
кисень у вигляді різних форм з навколишнього середовища 

Нашею задачею було визначити масовий вміст кисню на поверхні і в об'ємі частинок; оцінити 
цей вміст та виявити форму сполук на поверхні 

Ми спробували розділити об’ємний і поверхневий кисень та водень в дисперсних частинках 
порошку титану та його гідриду. В зв’язку з цією задачею був проведений наступний експеримент: на 
першому етапі ми визначили вміст валової кількості кисню в %мас, на другому- визначили питому 
поверхню дисперсних частинок. Для визначення кисню використано метод відновного плавлення в 
графітовому тиглі в струмі інертного газу(прилад RO-16). Питому поверхню визначали методом 
теплової десорбції азоту. Визначення водню проводили методом гарячої екстракції. 

Середній вміст газів в об’ємі частинок порошку ми спробували оцінити розрахунковим шляхом. 
Відомо, що загальна кількість кисню, виділеного із зразка, складається з газу, що міститься в об’ємі і 
на поверхні 

Qзаг=Qоб+Qпов 
Ми брали порошки різної дисперсності з різним відношенням питомої поверхні і вмістом кисню; 

Данні експерименту були оброблені по методу найменших квадратів, і розрахувані параметри 
лінійного рівняння регресії залежності загальної концентрації кисню від питомої поверхні. Рівняння 
мало вигляд y=a+bx. Вільний член рівняння відповідає об’ємній концентрації, а кутовий коефіцієнт-
концентрації кисню на поверхні 

В процесі визначення загального вмісту кисню була розділена поверхнева та об'ємна 
концентрації. Постійність об'ємної концентрації кисню ми підтвердили вимірюваннями 
мікротвердості в частинках різної дисперсності, при цьому в частинках різної дисперсності 
мікротвердість виявилася однаковою, що надало нам підставу прийняти можливість визначати 
об’ємний кисень графічно 

Форму знаходження кисню на поверхні визначили методом ІЧ-спектроскопії. Ми встановили, що 
гази на поверхні знаходяться у формі груп ОН та Н2О. Методом електронної мікроскопії на поверхні 
титану знайдені тонкі плівки оксиду титану TiO. 

Для визначення груп ОН та молекул Н2О досліджували спектри дифузійного відбитку від проб 
порошку в області 0,8-12 мкм, а спектри пропускання-5-25мкм.В ІЧ-спектрах дифузного відбиття 
порошків позначились дві смуги, зв’язані з поглинанням молекул води коло 3 і 6 мкм, що відповідає 
валентним і деформаційним коливанням води. В спектрах пропускання визначили поглинання при 
довжині хвиль коло 6(1650см-1) и 9 мкм ( 1100см-1). Смуга з максимумом 1650см-1 відповідає 
деформаційному коливанню води, а смуга 1100см-1 може відповідати коливанням груп ОН, 
координованих до поверхні частинок титану. 
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УДК: 57.083.12 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРООБЪЕКТОВ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ 

ОСНОВНОЙ МАССЫ ВЕЩЕСТВА 
Л.А. Омельянчик, Н.П. Синяева 

Запорожский национальный университет 

Для прогнозирования источников разрушения двигателей, как правило, исследуют отложения, 
смытые с фильтроєлементов масляного фильтра. В случаях, когда на маслофильтре обнаруживают 
смесь черного порошка с небольшим количеством мельчайших частиц желтого цвета, необходимо 
определить тип сплава, например, латунь или бронза. Точный ответ на этот вопрос конкретно 
указывал бы на изнашивающуюся деталь и значительно облегчал бы работу ремонтной 
эксплуатационной службы. 

Готовых разработок для нашей задачи в литературе нет, и они проводятся, как правило, на месте 
с учетом особенностей анализируемого объекта. Традиционный химический анализ требует 
выделения сплава из механической смеси. Известные методы выделения металлических частиц из 
основной массы вещества с последующим анализом очень трудоемки, длительны, требуют 
специального инструмента и высокой квалификации исполнителя [1]. 

Чаще всего бывает необходимо определить тип сплава, а не его количественный состав. В этом 
случае можно избежать трудной операции отделения интересующего объекта от смеси, применив 
следующую схему анализа. 

Отложения с фильтроэлементов маслофильтра обезжиривают, просушивают, осматривают под 
микроскопом с целью ориентировочной оценки количества металлического материала и его типа. 
Затем пробу растворяют в смеси кислот «Царская водка» упаривают до небольшого объема, 
растворяют в воде, переводят в мерную колбу объемом 50 мл, неметаллические 

частицы отфильтровывают. Аналогично растворяют контрольные образцы латуни и бронзы. 
Массой образцов пренебрегают и определяют абсолютные содержания меди и цинка атомно-
абсорбционным методом, учитывая его избирательность, экспрессность и высокую чувствительность 
[2,3] . 

Медь и цинк определяют в окислительном пламени. Поглощение атомов меди измеряют по 
резонансной длине волны 324,7 нм (Характеритическая концентрация равна 0,04 мкг/см3), а цинка по 
длине волны – 213, 9 нм (Характеритическая концентрация 0,02 мкг/см3). В качестве источника 
излучения применяют лампы с полым катодом ЛСПІ и ЛТ2, либо ксеноновую лампу 
(спекрофотометр CONTRAA 300). 

Абсолютные количества меди и цинка в исследуемых и контрольных образцах определяют с 
помощью градуировочного графика, построенного по чистым солям, а затем рассчитывают 
отношение медь: цинк (см. табл.1). 

Таблица 1 - Определение абсолютных содержаний меди и цинка в опытных образцах 

Сплав Содержание 
цинка, г 

Содержание 
меди, г  

Отношение 
медь/цинк 

Бронза 
Латунь 
Неизвестный 
сплав 

1,09 10- 4 

1,7 10- 3 

2,95 10-2 

3,93 10-3

3,21 10-3 
6,03 10-3 

36,1 
1,89 
2,05 

Как видно из таблицы отношение медь/цинк = 2,05, у неизвестного сплава ближе к отношению 
1,89, что дает возможность предположить, что исследуемый сплав – латунь. 

Литература: 
1. 1.И.П.Алимарин, М.П.Петрикова. Качественный и количественный ультрамикрохимический анализ. – М.: Химия, 1974. 
2. 2.Н.А.Канаев, Н.В. Трофимов. Атомно- абсорбционный и пламенно-фотометрический анализы сплавов.- М. : 

Металлургия, 1983.:-с.157. 
3. 3.И.Хавезов, Д.Цалев. Атомно-абсорбционный анализ. –Л. : Химия, Ленинградское отделение, 1983. – с.141. 
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УДК: 543.075.32 
ЕКСПРЕС ТЕСТУВАННЯ ЗАСОЛЕНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Є.А. Осіпова, Н.П.Лашко 
Запорізький національний університет 

Поваренна сіль надає продукту певний смак, також ії присутність значно підвищує зберігання 
продукту, але ії підвищенний вміст також як і недостатній є потенційною небезпекою для здоровья 
людини.  

Існуючі на сьогоднішній день фізико-хімічні методи аналізу, використовуються для визначення 
вмісту натрію хлориду, особливо в таких технологічних процесах, як виготовлення сипучих 
концервантів, концервів, бринзи, сичужних сирів, кващених овочів, фруктів, засоленой риби, 
ковбаси, тощо.  

Але ці методи потребують дорогих або токсичних хімічних реагентів, спеціального аналітичного 
обладнання, кваліфікованих кадрів. Це не дає можливості використовувати їх, як експрес методи 
моніторінгу вмісту солі в харчових продуктах, що є актуальним в умовах малих приватних 
фермерських підприємств, де налагоджений технологічний процес виготовлення деяких продуктів 
харчування, але відсутні лабораторії хімічного аналізу. 

В зв’язку з цим виникає необхідність створення методу, що дозволив би одержати 
попередню(сигнальну) інформацію, щодо вмісту солі в продуктах харчування, та не включав участі 
дорогих або токсичних реактивів, аналітичного обладнення. 

В основі розробленного нами методу експрес тестування лежить екзотермічний ефект реакції 
хлориду міді з алюмінієм, що складає 743КДЖ/моль. Експеремент проводили в спрощенному 
калориметрі, який виготовлений з пінопластового корпусу. 

З метою компенсувати неінформаційний вплив зовнішніх факторів, був застосований 
диференційний метод. Тобто одночасно реєстрували екзотермічний ефект реакції хлорид-іонів з 
алюмінієм та „контроль”, в якому відсутні хлорид-іони. 

Для порівняння визначили вміст натрію хлориду в таких харчових продуктах як: засолена риба, 
рибний маринад, аргентометричним методом та паралельно запропонованим нами експрес методом.  

Доцільно відмітити, що розроблений фізико-хімічний метод експрес тестування засоленості 
харчових продуктів, не претендує на метрологічний. За результатами досліджень були зроблені 
наступні висновки: 
– Теоритично обгрунтована та експериментально пітвержена можливість використання 

екзотермічного ефекту взаємодії хлориду міді з алюмінієм для експрес тестування вмісту хлорид-
іонів у харчових продуктах. 

– Порівняння результатів визначення вмісту солі в продуктах, одержаних стандартним 
аргентометричним методом та розробленим нами методом, вказує на можливість використання 
останього як індикаторного експрес-методу. 

– Позитивним аспектом розробки являється загальнодоступність реалізації та експресність 
одержання результатів контролю засоленості харчових продуктів. 

– За результатами дослідження готується література до оформлення заявки на видачу патента. 
Попередній аналіз літературних джерел аналогів не видав. 
 
 

УДК 577.112.386 
PASS-СКРИНІНГ S-ГЕТЕРИЛЗАМІЩЕНИХ L-ЦИСТЕЇНУ ТА ЇХ АНАЛОГІВ 

Ю.Ю. Петруша, Л.О. Омельянчик 
Запорізький національний університет 

Розробка нових малотоксичних хімічних сполук з різноманітними видами біологічної активності 
є достатньо актуальною у наш час [1, 2]. Велику зацікавленість в цьому плані викликають, зокрема, 
S-гетерилзаміщені L-цистеїну та N-ацетил-L-цистеїну, біологічна дія яких реалізується завдяки 
поєднанню ефекту фармакофорів сполуки. 
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Нами було створено комбінаторну бібліотеку сполук, що поєднують у собі структури 
гетероциклу (піридину, хіноліну, акридину чи тетрагідроакридину) та L-цистеїну або N-ацетил-L-
цистеїну, і проведено комп'ютерний прогноз з використанням програми PASS (Prediction of Activity 
Spectra for Substances), результати якого наведені в таблиці 1. 

Віртуальний скринінг біологічної активності здійснюється на основі структурної формули 
хімічної сполуки і тому може бути виконаним вже на стадії планування синтезу [3, 4]. На основі 
прогнозу можуть бути синтезовані тільки деякі з теоретично можливих похідних, які в найбільшій 
мірі відповідають критеріям поставленої задачі. 

Таблиця 1 – Результати прогнозу біологічної активності деяких S-гетерилзаміщених L-цистеїну та їх аналогів 
№ Хімічна структура 

сполуки 
Прогноз біологічної активності по PASS 

Рі* Ра* Вид біологічної дії 

1 

S

N

NH2

O

OH

 

0,004 
0,006 
0,019 
0,036 
0,006 
0,032 
0,019 
0,006 

0,827 
0,647 
0,741 
0,504 
0,567 
0,611 
0,741 
0,758 

Антибактеріальна 
Протизапальна 
Нейропротектор 
Радіопротектор 
Фунгіцидна 
Антитромботична 
Психотропна 
Лікування аутоімуних порушень 

2 

S

N

HN

O

OH

O

 

0,026 
0,052 
0,163 
0,026 
0,005 
0,124 

0,504 
0,556 
0,313 
0,716 
0,615 
0,577 

Лікування аутоімуних порушень 
Нейропротектор 
Антибактеріальна 
Дерматологічна 
Психотропна 
Противиразкова 
 

3 

N

S

NH2

OH

O

 

0,006 
0,048 
0,014 
0,014 
0,041 
0,007 
0,016 
0,017 
0,014 
0,243 

0,720 
0,487 
0,549 
0,594 
0,604 
0,920 
0,604 
0,614 
0,771 
0,509 

Антибактеріальна 
Антиоксидантна 
Протизапальна 
Лікування аутоімуних порушень 
Нейропротектор 
Дерматологічна 
Психотропна 
Антигельмінтна 
Лікування психосексуальних дисфункцій 
Кардіопротектор 

4 
 

N

S

HN

OH

O

O

 

0,006 
0,043 
0,010 
0,010 
0,022 
0,071 
0,045 

0,664 
0,503 
0,566 
0,573 
0,544 
0,470 
0,544 

Антибактеріальна 
Антиоксидантна 
Протизапальна 
Лікування аутоімуних порушень 
Нейропротектор 
Хемопротектор 
Антианемічна 

5 

N

S

NH2

OH

O

 

0,020 
0,028 
0,002 
0,037 
0,015 
0,037 

0,828 
0,836 
0,936 
0,528 
0,601 
0,523 

Противиразкова 
Дерматологічна 
Психотропна 
Нейропротектор 
Лікування аутоімуних порушень 
Антигельмінтна 
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№ Хімічна структура 
сполуки 

Прогноз біологічної активності по PASS 
Рі* Ра* Вид біологічної дії 

6 

N

S

H
N

OH

O

O

 

0,012 
0,017 
0,029 
0,002 
0,008 
0,085 
0,007 

0,548 
0,647 
0,570 
0,899 
0,726 
0,614 
0,605 

Протикашльова 
Антибактеріальна 
Антиоксидантна 
Психотропна 
Дерматологічна 
Антикоагулянт 
Протизапальна 
 

7 

N

S

HO

O

NH2

 

0,088 
0,049 
0,047 
0,014 
0,006 
0,014 

0,349 
0,575 
0,775 
0,839 
0,502 
0,501 

Антибактеріальна 
Лікування психосексуальних дисфункцій 
Противиразкова 
Дерматологічна 
Психотропна 
Імуномодулятор 

8 

N

S

HO

O

NH

O

 

0,011 
0,114 
0,001 
0,226 

0,405 
0,361 
0,956 
0,580 

Антибактеріальна 
Антиоксидантна 
Психотропна 
Лікування аутоімуних порушень 
 

  * – розрахункові оцінки вірогідності наявності (Ра) і відсутності (Рі) кожного виду активності 
 
Аналіз даних комп’ютерного прогнозу демонструє досить широкий спектр біологічної активності 

досліджуваних сполук, які є перспективними антиоксидантами, препаратами для лікування 
аутоімуних порушень, нейропротекторами. Також можуть мати антибактеріальну, протизапальну, 
дерматологічну, противиразкову та інші види корисної дії. 

За рахунок зміни гетероциклічної системи для кожної сполуки зникають та з'являються 
індивідуальні види біологічної активності, величина вірогідності яких для кожної сполуки також 
індивідуальна. 

Таким чином, синтез S-гетерилзаміщених L-цистеїну представляється перспективним, а 
створення комбінаторної бібліотеки оптимізує процес подальшої цілеспрямованої розробки 
досліджуваних сполук. 

Література: 
1. Бражко О.А. Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами: 

дис. на здобуття наук. ступеня док. біол. наук / Бражко О.А. – К., 2005. – 456 с. 
2. Омельянчик Л.О., Генчева В.І., Федоряк Д.М. та ін. Пошук біорегуляторів з антиоксидантною дією серед S-похідних 4-

меркаптохінолінів / Омельянчик Л.О., Генчева В.І., Федоряк Д.М. // Ucrainica Bioorganica Acta. – 2007. – № 2. – С. 17-
24. 

3. Колесніков О.В., Черних В.П., Шемчук Л.А. PASS-скринінг похідних піримідину / Актуальні питання фармацевтичної 
та медичної науки та практики: матеріали міжнарод. наукової конф. – Запоріжжя, 2004. – С. 192-199.  

4. Омельянчик Л.О., Новосад Н.В. Прогнозування можливих видів біологічної активності в рядах S- та N-похідних 
акридину / Л.О. Омельянчик, Н.В. Новосад // Ліки. – 1998. – № 1. – С. 60-61.  
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УДК: 547.857.4 : 547.293 
ПОИСК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РЯДУ  

N-МЕТИЛИРОВАННЫХ КСАНТИНОВ 
Романенко Н.И., Мартынюк О.А., Александрова Е.В., Романенко И.Н., Евсеева Л.В., Самура Б.А., 

Корниенко В.И. 
Запорожский государственный медицинский университет 

В настоящее время практическое здравоохранение Украины остро нуждается в 
высокоэффективных и малотоксичных отечественных оригинальных препаратах: сердечно-
сосудистого, диуретического, бронхолитического, психотропного, противовирусного и других видов 
ценного фармакологического действия. 

В практической медицине давно применяются как природные пурины и ксантины, так и их 
производные – дипрофилин, компламин, пентоксифиллин, ацикловир и др. 

Достоинством данной группы препаратов является их низкая токсичность, что объясняется тем, 
что производные пуринов и ксантинов являются структурными фрагментами нуклеиновых кислот, 
нуклеопротеидов, ферментов и участвуют в широком спектре биохимических процессов, т.е. 
метаболизм пуринов в ходе эволюции в достаточной степени отработан. 

Из выше сказанного следует, что поиск новых биологически активных соединений – 
потенциальных лекарственных средств является весьма важным и актуальным. 

С целью получения новых синтетических биологически активных веществ нами изучены реакции 
метилированных ксантинов с различными электрофильными и нуклеофильными реагентами. В 
качестве исходных соединений были взяты 8-бром-3-метилксантин и 8-бромтеофиллин. 

Было установлено, что их непродолжительное нагревание в среде диметилформамида в 
присутствии эквимолярных количеств гидрокарбоната натрия с 7-окси(фенокси)алкилгалогенидами 
реализуется образованием соответствующих 7-окси(фенокси)алкилзамещенных. 

На основе 7-окси(фенокси)алкилзамещённых 8-бромоксантинов нами изучено взаимодействие 
указанных веществ с различными азотсодержащими нуклеофильными агентами. Было установлено, 
что нагревание феноксиалкилзамещённых 8-бром-3-метилксантина с 10-кратным избытком 
гидразингидрата в н-пропаноле реализуется образованием соответствующих 8-
гидразинозамещённых. Последние являются перспективными исходными соединениями для синтеза 
различных производных гидразина (гидразоны, основания Шиффа, гидразиды и др.). 

Также изучено взаимодействие 7-замещённых 8-бром-3-метилксантина и 8-бромтеофиллина с 
аминами. Реакция исходных соединений с низкокипящими и летучими аминами протекает в этаноле 
в замкнутой системе (автоклаве) при достаточно высокой температуре и приводит к образованию 8-
аминопроизводных. Взаимодействие со вторичными высококипящими аминами протекает в более 
мягких условиях – непродолжительное нагревание в диметилформамиде с более чем двукратным 
избытком амина. Строение всех синтезированных соединений подтверждено данными элементного 
анализа, ИК- и ПМР-спектроскопии. Индивидуальность полученных веществ контролировалась 
методами тонкослойной хроматографии. Изучены некоторые физические константы. 

Первичный фармакологический скрининг показал, что многие соединения обладают низкой 
токсичностью, выраженной диуретической и гиполипидемической активностью, в некоторых случаях 
сравнимой с активностью фуросемида и клофибрата соответственно. 

 
 

УДК: 544.6 + 541.138.3: 539.2: 539.216 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМ ІЗ ЕЛЕКТРОПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ 

П’ЯТИЧЛЕННИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК З ОДНИМ ГЕТЕРОАТОМОМ 
В.В. Ткач, О.А.Боштан, В.В. Нечипорук 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 

Цікавість до провідних полімерних матеріалів швидко зростає[I.Das, N.R.Agrawal, S.A.Ansari, 
S.K.Gupta// Indian Journal of Chemistry. – 2008.- V 47A.- рр.1798-1803., S.Sadki, P.Schottland, N. Brodie, 
G.Saboraud // Chemical Society Review. – 2000. – N 29. – рр. 283-293., K.Kaneto, K.Yoshino, Y.Iniushi 
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//Solid State Communications .– 1983. – V. 46. – №5. – pp 389-391]. Провідні полімери наразі 
інтенсивно вивчаються через своє потенційно широке технологічне застосування і набувають 
важливості в нанотехнології. Нанорозмірні провідні полімери можуть бути використані в якості 
біосенсорів, електрохімічних приладів та схем, одноелектронних транзисторів, нанорозмірних 
наконечників для відображення емісії поля та хімічних сенсорів. Серед численних провідних 
полімерів похідні п’ятичленних ароматичних гетероциклів, наприклад політіофен та поліпірол, стали 
предметом виключного інтересу. Хоча їх можна отримати двома способами, тобто хімічно та 
електрохімічно, саме електрохімічне приготування спряжених полімерів є корисним методом для 
отримання якісних полімерів високої провідності. Реакція полімеризації є по суті реакцією 
електрофільного заміщення із збереженням ароматичності протікає через проміжний катіон-радикал 
(сигма-комплекс, або сигма-радикал  

[S.Sadki, P.Schottland, N. Brodie, G.Saboraud // Chemical Society Review. – 2000. – N 29. – рр. 283-
293.]). Огляд про синтез, механізм, структуру та властивості політіофену було вже опубліковано. 
Поліпірол застосовується як провідний полімер, а також для захисту від корозії [M.S.Ba-Shammakh, 
S.U.Rahman, M.A. Abul-Hamayel, R. Kahraman // AC 1 – Organic and Bioorganic electrochemistry general 
session. – Paris. – 27th of April – 2nd of May 2003. – No 2468, 3. T.F.Otero, A.H. Arévalo // Journal 
of Brazilian Chemical Society. – 1994.-V 5. - N 3.- рр.183-189., 4. S.Sadki, P.Schottland, N. Brodie, 
G.Saboraud // Chemical Society Review. – 2000. – N 29. – рр. 283-293]. Політіофен так само 
застосовується для побудови біосенсорів та для захисту від корозії. 

Хоча наявність осциляцій та структурування в хімічних та електрохімічних системах відома вже 
тривалий час, таке явище при електрополімеризації спряжених систем різної природи 
маловідоме[I.Das, N.R.Agrawal, S.A.Ansari, S.K.Gupta// Indian Journal of Chemistry. – 2008.- V 47A.- 
рр.1798-1803.]. Останнім часом було знайдено значну кількість систем із електрополімеризацією 
п’ятичленних гетероциклічних сполук (як ізольованих, так і конденсованих), в яких відбувалися 
осциляції струму в потенціостатичному та потенціалу в гальваностатичному режимах. Авторами 
роботи [I.Das, N.R.Agrawal, S.A.Ansari, S.K.Gupta// Indian Journal of Chemistry. – 2008.- V 47A.- 
рр.1798-1803.] було знайдено залежність амплітуди осциляцій від природи допоміжного 
комплексоутворювача з окисними властивостями, а також залежність морфології кристалів 
політіофену від відстані миттєвого термодинамічного стану цих кристалів від стану термодинамічної 
рівноваги, вказавши на наявність поверхневої нестійкості в цьому процесі. Проте опис даних 
осциляцій був феноменологічним і математичної моделі, яка б адекватно відобразила осциляторну 
поведінку в таких системах ще не побудовано.  

Щоб теоретично вивчити можливість існування осциляцій у даній системі, необхідно побудувати 
та дослідити (з допомогою лінійної теорії стійкості та біфуркаційного аналізу) її адекватну 
математичну модель. 

Оскільки фуран, пірол та тіофен є відносно стійкими ароматичними системами, потенціал їх 
полімеризації є доволі високим і щоби його понизити, до системи додають різного роду допоміжні 
аніони-комплексоутворювачі, бажано із власними окисними властивостями, які стабілізують катіон-
радикал, виконуючи роль протийону. 

Механізм реакції електрополімеризації п’ятичленних гетероциклічних сполук в присутності 
комплексоутворювачів (напр.. 4-толуенсульфосрібла (4-ТСС) та перхлоратної кислоти) ще точно не 
встановлено [S.Sadki, P.Schottland, N. Brodie, G.Saboraud // Chemical Society Review. – 2000. – N 29. – 
рр. 283-293] і пропонується 4 способи протікання цієї реакції. Однією із принципових складностей 
його встановлення є швидкість полімеризації. Нерозчинність поліфурану, поліпіролу та політіофену у 
багатьох розчинниках разом із некристалічною природою електрохімічно осаджених гетероциклічних 
полімерів у деяких середовищах [S.Sadki, P.Schottland, N. Brodie, G.Saboraud // Chemical Society 
Review. – 2000. – N 29. – рр. 283-293] робить характеризування структур та аналіз фізичних 
властивостей таких полімерів складним.  

В літературі найбільше дотримуються механізму Діаса[S.Sadki, P.Schottland, N. Brodie, 
G.Saboraud // Chemical Society Review. – 2000. – N 29. – рр. 283-293], підтвердженому більшістю 
досліджень. Останній представляється наступними стадіями[I.Das, N.R.Agrawal, S.A.Ansari, 
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S.K.Gupta// Indian Journal of Chemistry. – 2008.- V 47A.- рр.1798-1803., T.F.Otero, A.H. Arévalo // 
Journal of Brazilian Chemical Society. – 1994.-V 5. - N 3.- рр.183-189.]: 
1)  окиснення гетероциклу електричним струмом з утворенням катіон-радикалу 
2) Взаємодія електрону із катіоном срібла для 4-ТСС та гідрогену із перхлоратної кислоти (продукт 

реакції виділяється на катоді) 
3) Утворення димеру із катіон-радикалу двома способами: 

– взаємодією катіон-радикалу з мономером (електрофільне заміщення) (перший спосіб) 
– взаємодією катіон радикалів між собою (рекомбінація) (другий спосіб) 
Ріст ланцюга через покрокове анодне окиснення макромолекули, що зростає. 
Динаміка системи в гальваностатичному режимі моделюється наступними рівняннями: 
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 (1) 
Де w,w-1– швидкості адсорбції та десорбції процесів (1), w2 - швидкість електрохімічної 

полімеризації гетероциклічної сполуки, D –коефіцієнт дифузії гетероциклічної сполуки в даному 
середовищі , δ – товщина дифузійного шару, ch, ch,об – концентрації гетероциклу біля поверхні 
електроду і в об’ємі розчину відповідно, q – густина заряду металічної обкладки електрода, на якому 

відбувається полімеризація ∑=
n

Fnпол ii
 – густина струму полімеризації, що дорівнює сумі густин 

фарадеївських струмів кожної із електрохімічних стадій полімеризації що пройшла на даний момент 
часу, θp –ступінь заповнення поверхні електроду полімером на даний момент часу, θh –ступінь 
заповнення поверхні електроду гетероциклом, включно з молекулами, що вже прийняли участь у 
полімеризації, на даний момент часу.  

Осциляційна поведінка в даній системі може спостерігатися у випадку наявності притягуючої 
адсорбат-адсорбат взаємодії гетероцикл-гетероцикл, гетероцикл-полімер та полімер-полімер, а також 
якщо в процесі полімеризації відбувається окиснення сильних відновників, що утворюються на 
протязі всього процесу полімеризації.  

Множинність стаціонарних станів може відбутися, якщо весь гетероцикл, що адсорбувався на 
поверхні до даного моменту часу перетворився на полімер. 

Висувається гіпотеза, що осцилятивна поведінка походить із дисипативної структури, існування 
якої підтримується достатнім обсягом адсорбції гетероциклічної сполуки на поверхню електроду та 
наявністю достатньої кількості вакантних місць і достатнім переміщенням ряду вже полімеризованих 
молекул гетероциклічної сполуки вглиб полімеру. Аналіз моделі підтверджує гіпотезу наявності 
поверхневої нестійкості, висловлену у роботі [I.Das, N.R.Agrawal, S.A.Ansari, S.K.Gupta// Indian 
Journal of Chemistry. – 2008.- V 47A.- рр.1798-1803.].  

 
 

УДК. 547.831.1:544.433.21 
МОДЕЛЮВАННЯ SN1 МЕХАНІЗМУ РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОАРОМАТИЧНОГО 

НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ У СИНТЕЗІ 4-ТІОПОХІДНИХ 2-МЕТИЛХІНОЛІНУ 
Є.О.Уліщенко, О.А. Бражко, Л.О.Омельянчик, М.П. Завгородній 

Запорізький національний університет 

 Вперше були побудовані математичні моделі деяких стадій механізмів реакції 
гетероароматичного нуклеофільного заміщення у синтезі 4-тіопохідних 2-метилхіноліну. 
Проаналізовано SN1 шлях реакції: 
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Розглянуто наступні стадії механізму (табл. 1): 
Таблиця 1 – Стадії механізму реакції та відповідні кінетичні схеми 

№ ст. Стадія механізму Кінетична схема 

 
1. 

N

R

Cl

N

R

kp

km
+ Cl-

A P1 P2  

 

A
kp

km

P1 + P2

 

 
2. HS R' H+ + S R'-
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S F C

S
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F + C

 
 
 
3. 

N

R + S R'- kl
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S
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P1 C D

 
 
 

kl
C DP1 +  

4. 

P2 F E

H+ + Cl
kz

kc

HCl
kz

kc

P2 F+ E

 
 
Моделюючи механізм припускали, що константи лімітуючих та “швидких” стадій реакції 

відрізняються на порядки (табл. 2): 
Таблиця 2 – Умовні значення констант швидкостей реакцій  

№ Константа Значення константи 

1 
pk

 
0.1 

2 
mk

 
100 

3 
tk

 
1 

4 
ek

 
100 

5 
lk

 
1000 

6 
zk

 
0.01 

7 
ck

 
1000 

Похідні концентрацій кожного компоненту по часу зведено у систему диференціальних рівнянь: 

1 2

1
1 2 1

2
1 2 2

1

1

2

2

p m

m p l

m p z c

l

e t l

e t z c

t e
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dA k A k P P
dt
dP

k P P k A k P C
dt
dP

k P P k A k P F k E
dt

dD k P C
dt
dC k C F k S k P C
dt
dF k C F k S k P F k E
dt
dS k S k C F
dt
dE k E k P F
dt

⎧ = − + ⋅⎪
⎪
⎪ = − ⋅ + − ⋅⎪
⎪
⎪ = − ⋅ + − ⋅ +
⎪
⎪
⎪ = ⋅
⎪
⎨
⎪ = − ⋅ + − ⋅
⎪
⎪
⎪ = − ⋅ + − ⋅ +
⎪
⎪

= − + ⋅⎪
⎪
⎪

= − + ⋅⎪⎩  
Чисельним розв’язком даної системи (алгоритм Radaus пакету Mathcad) отримані кінетичні криві 

по кожному компоненту реакції. Проміжок часу – 5 умовних одиниць, крок інтегрування – 10000. 
Приведені деякі значення концентрацій, що відповідають кінетичним кривим для кожного 
компонента SN1 механізму реакції (табл.3):  
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Таблиця 3 – Значення концентрацій речовин у різні моменти часу 

 
Порівняльний аналіз теоретичних моделей з результатами кінетичного експерименту дозволяє 

поглибити уявлення про механізми реакції з метою виявлення ключових факторів, що впливають на 
швидкість та кількісний вихід продукту реакції, сприяють прогнозуванню шляхів синтезу у пошуку 
нових біологічно активних речовин.  

 
 

УДК: 547.857.4 : 547.293 
ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД ПОХІДНИХ 8-АМІНОКСАНТИНІВ 

Юрченко Д.М., Александрова К.В., Романенко М.І., Мартинюк О.А., Макоїд О.Б. 
Запорізький державний медичний університет 

Зважаючи на високу та різнобічну фармакологічну дію похідних ксантину, багато з яких 
використовуються в медичній практиці в якості ефективних лікарських засобів, нами був 
синтезований значний ряд 8-аміноксантинів та їх 7-заміщених похідних за схемою.  

8-Аміноксантини (І, ІІ) отримані при нагріванні відповідних бромопохідних з надлишком 
первинного чи вторинного циклічного аміну. Взаємодією аміноксантинів з естерами 
галогеноетанових кислот в ДМФА в присутності соди були синтезовані відповідні естери (ІІІ), 
короткочасним нагріванням яких з надлишком гідразингідрату одержані гідразиди 8-аміноксантиніл-
7-етанових кислот (ІV). На основі гідразидів ІV з ароматичними альдегідами були одержані 
забарвлені іліденгідразиди структури V. 
Схема: 
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Індивідуальність синтезованих сполук контролювалась методами ТШХ, а їх будова доведена на 
основі даних ІЧ- та ПМР-спектроскопії та мас-спектрометрії.  

Вивчена антиоксидантна (in vitro) та антигіпоксична (in vivo) дія одержаних речовин, встановлені 
деякі закономірності біологічної дії в залежності від їх будови та показана перспектива для 
подальшого пошуку біоактивних сполук в даному ряді. 

 
 

УДК: 547.918 : 543.421/.424 : 577.112.37 : 581.142 
МОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРИТЕРПЕНОВЫХ ГЛИКОЗИДОВ С 

ФЕНИЛАЛАНИНОМ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
Л.А. Яковишин, В.И. Гришковец*, И.С. Куртаметов, Н.В. Епишина, Ю.И. Сергиенко, В.А. Шрам 

Севастопольский национальный технический университет, 
*Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 

В последнее время много внимания уделяется молекулярному комплексообразованию сапонинов 
(стероидных и тритерпеновых гликозидов) с различными биологически активными веществами, в 
частности, с протеиногенными аминокислотами. Ранее такие комплексы были получены для 
стероидных гликозидов (Пилипенко В.В. и др., 2000). Для тритерпеновых гликозидов 
комплексообразование с аминокислотами рассмотрено эпизодически. Была синтезирована новая соль 
эсцина – L-лизина эсцинат, которая используется в качестве противоотечного лекарственного 
препарата (Спасиченко П.В., 1997). Разработан ветеринарный препарат «Клатирам», 
представляющий собой комплекс глицирризиновой кислоты с клопростенолом и L-тирозином 
(Толстиков А.Г. и др., 1998). Недавно рассмотрено комплексообразование α-хедерина с глицином, 
аланином, валином, аспарагином, аспарагиновой кислотой и гистидином (Яковишин Л.А. и др., 
2009). 

Для исследования комплексообразования с ароматической аминокислотой фенилаланином в 
качестве модельных гликозидов использовали α-хедерин (сапиндозид А, калопанакссапонин А, 
гликозид 1) и хедеракозид С (хедерасапонин С, калопанакссапонин В, каулозид D, гликозид 2), 
представляющие собой, соответственно, 3-О-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-арабинопиранозид 
хедерагенина и его 28-О-α-L-рамнопиранозил-(1→4)-О-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-О-β-D-
глюкопиранозиловый эфир. Гликозиды 1 и 2 выделяли из листьев плющей крымского Hedera taurica 
Carr. и канарского Hedera canariensis Willd. (Araliaceae). 

При анализе УФ-спектров установлено, что максимум поглощения L-фенилаланина 257 нм (10–3 
М раствор) при увеличении концентрации гликозида с 0,50⋅10–4 М до 10–3 М практически не 
изменяется и в итоге составляет 256 нм для гликозида 1 и 255 нм для гликозида 2, однако, 
наблюдается гиперхромный эффект. 

Тритерпеновые гликозиды проявляют разнообразную биологическую активность. В частности, 
они являются факторами аллелопатического взаимодействия в фитоценозах (Анисимов М.М., Чирва 
В.Я., 1980), что связано с их токсическим действием, приводящим к подавлению роста и развития 
растений. Известно, что бисдесмозидные гликозиды обладают низкой токсичностью, что объясняется 
отсутствием свободной карбоксильной группы в их агликонах. Наоборот, гликозиды со свободной 
(негликозилированной) карбоксильной группой высокоактивны (Анисимов М.М., Чирва В.Я., 1980; 
Hostettmann K., Marston A., 1995). Гликозид 1 обладает свободной группой СООН у атома С-17 
агликона хедерагенина, поэтому должен активно подавлять всхожесть семян. 

Нами изучено влияние растворов гликозида 1, фенилаланина и их комплекса на всхожесть овса 
посевного Avena sativa L. (семейство Poaceae (Gramineae)). К семенам в количестве 50 штук 
добавляли 5 мл исследуемого раствора и выдерживали в нем 20 часов при температуре 20 °C. 
Растворы сливали, семена промывали дистиллированной водой и помещали в чашки Петри на вату, 
смоченную дистиллированной водой. Всхожесть семян определяли через 24, 48 и 72 ч. 

Всхожесть семян, предварительно обработанных раствором гликозида 1, через 24, 48 и 72 ч 
оказалась меньше по сравнению с необработанными семенами. Гликозид тормозит не только 
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всхожесть, но и дальнейшее формирование ростка. Так, нами отмечено, что ростки семян, 
обработанных гликозидом, отстают по длине, а корни оказались короче. 

После обработки раствором аминокислоты не было отмечено проростание семян спустя 24 ч. 
Однако, комплекс с фенилаланином его повысил. Но через 72 ч всхожесть семян, обработанных 
раствором гликозида 1 и комплексом гликозид 1–фенилаланин, оказалась практически одинаковой. 
Длины ростков к этому времени также примерно одинаковы, но длина корня у семян после обработки 
комплексом оказалась больше. 

 
 

УДК: 547.918 : 543.51 : 547.922 : 547.857 : 661.167.7 
САМОАССОЦИАЦИЯ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ТРИТЕРПЕНОВЫХ ГЛИКОЗИДОВ, 

ХОЛЕСТЕРИНА И КОФЕИНА 
Л.А. Яковишин, Н.И. Борисенко*, М.И. Руднев*, Е.В. Ветрова*, В.И. Гришковец** 

Севастопольский национальный технический университет, 
*Эколого-аналитический центр Южного федерального университета, 

**Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 

Одним из динамично развивающихся направлений современной химии является клатрирование 
фармаконов различными тритерпеновыми сапонинами. При этом молекулярное капсулирование 
лекарственных веществ наиболее подробно исследовано в основном только для глицирризиновой 
кислоты (Толстикова Т.Г. и др., 2007). Она является основным тритерпеновым гликозидом растений 
видов рода Glycyrrhyza. 

В качестве перспективных комплексообразователей нами рассмотрены одни из самых 
распространенных тритерпеновых гликозидов растений семейства аралиевых (Araliaceae) – 
гликозиды α-хедерин (гликозид 1) и хедеракозид С (гликозид 2). Гликозид 1 представляет собой 3-О-
α-L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-арабинопиранозид хедерагенина, а 2 – 3-О-α-L-рамнопиранозил-
(1→2)-О-α-L-арабинопиранозил-28-О-α-L-рамнопиранозил-(1→4)-О-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-О-
β-D-глюкопиранозид хедерагенина. 
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1: R=Н; 2: R=←βGlcp-(6←1)-βGlcp-(4←1)-αRhap 

 
Гликозиды 1 и 2 входят в состав широко известных лекарственных препаратов для лечения 

кашля геделикса® и проспана®, созданных на основе листьев Hedera helix (Зузук Б.М. и др., 2003; 
Яковишин Л.А. и др., 2003, 2005). 

Характерной особенностью сапонинов является их способность образовывать комплексы со 
стеринами клеточных мембран (Анисимов М.М., Чирва В.Я., 1980; Hostettmann K., Marston A., 1995). 
Однако, в литературе нет однозначного мнения о возможности комплексообразования гликозида 1 с 
холестерином. 

Самоассоциация кофеина была исследована методами ЯМР-, УФ- и ИК-спектроскопии (Davies 
D.B. et al., 2001; Веселков Д.А. и др., 2000; Falk M. et al., 1990; Falk M. et al., 1998). Было установлено, 
что кофеин в водных растворах дает устойчивые димеры, в образовании которых участвуют стэкинг-
взаимодействия. В последнее время широко изучается гетероассоциация кофеина с различными 
веществами, в том числе и фармаконами. 
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Самоассоциацию и способность к комплексообразованию изучали масс-спектрометрически c 
электроспрей-ионизацией (ESI-MS). 

Режим отрицательных ионов. Анализ спектральных данных показал, что для 1 характерна 
самоассоциация. Наибольшее зарегистрированное значение коэффициента ассоциации для него 
составляет 6 (самоассоциат [6М(1)-2Н]2– с m/z 2250.479). Достоверных доказательств образования 
самоассоциатов гликозида 2 в выбранных условиях ионизации не обнаружено. 

Для холестерина не характерно образование псевдомолекулярного иона [М(холестерин)-H]– с m/z 
385.35 или ассоциатов [2М(холестерин)-H]–, что подтверждает его высокую липофильность. 

Поиск комплексов 1 с холестерином проведен для моно-, ди-, три- и тетраанионов состава 1:1, 
1:2, 2:1, 3:1, 4:1, 3:2 и 2:3. Соответствующих пиков не обнаружено. Гликозид 2 и холестерин также не 
образуют совместных комплексов. В масс-спектре найден пик дигидрата аниона гликозида 2 [(M(2)-
H)+2Н2О]– и пик соответствующего дианиона [(M(2)-2H)+4Н2О]2–. 

В режиме отрицательных ионов преобладает пик двухзарядного аниона комплекса шести 
молекул кофеина и семи молекул воды [6M(кофеин)+7Н2О]2– c m/z 645,421. 

В масс-спектре смеси гликозида 1 и кофеина есть основные пики [(М(1)-Н)+2Н2О]–, [(М(1)-
Н)+М(1)+2Н2О]– и [6M(кофеин)+7Н2О]2–. Пиков комплексов не обнаружено. 

Аналогично, гликозид 2 не образует комплексов с кофеином, т.к. масс-спектр их смеси содержит 
главный пик [(М(2)-Н)+2Н2О]– и двухзарядный пик [(М(2)-2Н)+М(2)+4Н2О]2–. 

Режим положительных ионов. В режиме положительных ионов масс-спектр содержит пик 
димерного ассоциата гликозида 1 и катиона натрия [2M(1)+Na]+, а также пик димерного комплекса 
гликозида 1, холестерина и протона [2M(1)+H+2M(холестерин)]+ c m/z 2274.445. Небезынтересно, что 
другие ассоциаты 1, холестерина и катионов натрия или водорода отсутствуют, что говорит о 
требуемой стехиометрии и размере катиона. Интенсивность пика комплекса [2M(1)+Na]+ в 20.4 раза 
больше, чем интенсивность комплекса [2M(1)+H+2M(холестерин)]+. Следовательно, концентрация 
комплекса гликозида 1 и липофильного холестерина на порядок уступает комплексам с ион-
дипольным связыванием. 

При анализе масс-спектра установлено, что все основные пики соответствуют комплексам 2 с 
катионами натрия и калия. Зарегистрированы пики дикатионов комплексов [2М(2)+Na+К]2+ и 
[3М(2)+Na+К]2+. Сравнение их интенсивностей показало, что комплекс [2М(2)+Na+К]2+ в 5 раз 
устойчивее комплекса [3М(2)+Na+К]2+. 

Для холестерина обнаружен псевдомолекулярный пик [М+H]+ с m/z 387.41. Предполагаемый для 
циклоалифатического спирта пик дефрагментации [(М-Н2О)+H]+ с m/z 369 отсутствует. 
Самоассоциаты холестерина также не обнаружены. 

При поиске комплекса гликозида 2 и холестерина найдено, что в масс-спектре смеси этих 
соединений есть пик [M(2)+Na]+, но нет пиков [nM(2)+zH+mM(холестерин)]z+, где n, m и z – 
натуральные числа. 

Ранее указывалось, что наряду с димерами, кофеин может образовывать агрегаты более сложного 
состава, в частности тримеры (Falk M. et al., 1990). Действительно, в режиме положительных ионов 
основными пиками масс-спектра кофеина являются комплексы его трех молекул, молекулы воды и 
катионов натрия (m/z 623,385) или калия (m/z 639,360), то есть [3M(кофеин)+Н2О+Na(K)]+. 

Установлено, что гликозид 1 не дает комплексов с кофеином, так как все основные пики 
соответствуют комплексам 1 с катионами водорода или натрия и комплексам трех молекул кофеина с 
катионами натрия или калия и молекулой воды. Кроме того, отсутствуют пики катионов с зарядом 
z=+1, +2 или +3 для сочетаний гликозида 1 и кофеина от 4:1 до 1:6. 

В режиме положительных ионов все основные пики соответствуют комплексам 2 с катионами 
натрия и калия [2М(2)+Na+К]2+ и [3М(2)+Na+К]2+. Как и в случае гликозида 1, пики катионов с 
зарядом z=1, 2 или 3 для сочетаний гликозида 2 и кофеина от 4:1 до 1:6 отсутствуют. Размер полости, 
образованной двумя или тремя молекулами гликозида 2, очевидно, также недостаточен для 
включения ассоциата из трех молекул кофеина. 

Биологическая активность. Для подтверждения выводов о комплексообразовании 1 и 2 с 
холестерином рассмотрено их токсическое действие на рыб Barbus fefrozona (семейство Cyprinidae), 
распространенных в водоемах Азии, Европы и Африки. Отмечено существенное уменьшение 
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токсичности комплекса гликозида 1 по сравнению с индивидуальным гликозидом. Напротив, 
активность гликозида 2 в смеси с холестерином практически не изменилась, что связано с 
отсутствием устойчивого комплексообразования между ними. Очевидно, холестерин связывается с 
монодесмозидными тритерпеновыми гликозидами, имеющими углеводную цепь у С-3 агликона и 
свободную группу СООН у С-17 хедерагенина. Причем положение группы СООН в другом месте 
агликона не исключает комплексообразования с холестерином, что было недавно показано для 
глицирризиновой кислоты, у которой карбоксильная группа в агликоне (глицирретиновой кислоте) 
расположена у С-20 (Яковишин Л.А. и др., 2006). 

 
 

УДК: 543.546.412 
ВЗАЄМОДІЯ Cr(III) З ЕРІОХРОМЦІАНОМ R ЗА НАЯВНОСТІ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ Cr(VI) 

ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ Сr(III) У 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНАХ 

О.С. Яцків, І.О. Пацай 
Львівський національний університет ім. Івана Франка 

Хром потрапляє в навколишнє середовище в основному внаслідок діяльності людини – із 
стічними водами гальванічних цехів хромування, дубильної промисловості, металургії, виробництва 
барвників. У цих об’єктах домінують дві основні форми – Cr(III) та Cr(VI) (Kotaś J, Stasicka Z., 2000). 
Тривалентний хром є життєво необхідним для регуляції рівня глюкози та холестеролу в крові, бере 
участь в ліпідному обміні. Шестивалентний хром вважається канцерогенним, мутагенним та 
токсичним (Toepfer E.W., Mertz N. et al, 1977; International Agency For Research on Cancer (IARC), 
1997). Звідси й потреба в аналізі не загального вмісту хрому, а окремих форм. Однак практичне 
розв’язання цієї задачі є дещо утрудненим, оскільки у більшості випадків вимагає залучення 
хроматографічних, екстракційних, сорбційних методів попереднього розділення Cr(III) та Cr(VI). У 
свою чергу це призводить до зростання тривалості експерименту, меншої точності визначення, 
використання додаткових реагентів, нерідко дорогої або недоступної апаратури. Найпоширенішим та 
доволі простим методом аналізу є спектрофотометрія.  

Як відомо, визначення Cr(III) з допомогою фотометричних реагентів можна проводити лише, 
коли вміст Cr(VI) не перевищує 1 порядок (Моросанова Е. И., Козлов М. А. и др, 2000). Через 
кінетичну інертність гідроксиаквакомплексів Cr(ІІI) для пришвидшення взаємодії слід 
використовувати термічну активацію шляхом нагрівання у киплячій водяній бані, дію електричним 
струмом, мікрохвильовим, ультрафіолетовим випромінюванням. Ми з’ясували, що за таких умов 
реакція комплексоутворення Cr(ІІI) з реагентами трифенілметанового ряду супроводжується 
побічною окисно-відновною взаємодією Cr(VI), у результаті якої концентрація реагенту поступово 
знижується, Cr(VI) відновлюється до Cr(III), який утворює з реагентом забарвлений продукт. 
Порівнянням спектрів розчинів еріохромціаніну R за наявності 100-кратного вмісту Cr(VI) до і після 
термічної обробки встановлено, що реагент є досить стійким до окиснення (рис. 1). 

Визначено константи кислотної дисоціації еріохромціаніну R, отримано спектри поглинання 
окремих форм, досліджено склад продуктууу взаємодії із Cr(ІІI) та обчислено константу стійкості. 

Нами знайдено оптимальні умови взаємодії ECR із Cr(III) за наявності Cr(VI) та розроблено 
селективну щодо Cr(VI) методику спектрофотометричного визначення Cr(ІІI). Для мінімізації 
заважаючого впливу хромату запропоновано вносити наперед у розчини для побудови градуйованого 
графіка значні кількості Cr(VI), таким чином можна досягнути високої селективності при аналізі 
реального об’єкту, що містить Cr(VI). Для покращення контрастності взаємодії та усунення 
заважаючого впливу катіонів, що утворюють комплекси з еріохромціаніном R, варто взаємодію 
Cr(ІІI) з ECR проводити за найбільш сприятливого рН 4,5, а перед фотометруванням підкислювати 
розчини 1 М HCl. Таким чином, у сильно кислому середовищі незв’язаний реагент змінює кислотну 
форму на форму із гіпсохромно зміщеним максимумом оглинання, комплекси заважаючих катіонів 
руйнуються.  
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Рисунок 1 – Спектри поглинання розчинів ECR у присутності 100-кратного вмісту Сr(VI) за час термічної обробки (0-90 хв) 

при різних рН (l=1,0 см; СECR=2·10-5 моль/л; 0,04 моль/л CH3COOH+CH3COONa; 0,16 моль/л NaCl) 

Запропонована методика визначення Cr(ІІІ) (Сн=1,1·10–6 моль/л) є дуже простою, 
характеризується доброю відтворюваністю, селективна щодо Cr(VI) (CCr(III):СCr(VI)=1:150) та ряду 
інших йонів, не потребує попереднього розділення форм хрому і є перспективною для аналізу 
технологічних розчинів на Cr(III). 
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УДК:599.742.11:630*15(477) 
ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ВОВКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА 37-РІЧНИЙ ПЕРІОД 

В. І. Домніч, І. О. Смірнова 
Запорізький національний університет 

Для території Україні характерна наявність дуже сприятливих умов для існування такого виду як, 
вовк (Canis lupus). Це було відмічено, ще у середині ХХ ст. А. П Корнєєвим (1950), який зазначав, що 
легкість пересування хижака у зимовий період обумовлює доступність харчових ресурсів і завдяки 
цьому вид в тій чи іншій мірі заселює всі області. Окрім погодного не менш важливим чинником 
являється ступінь захисних ландшафтів, які дуже відрізняються по всій території України. Згідно 
районування – Україна поділяється на 7 лісомисливських областей (Чернявский, 1993), що при 
аналізі чисельного складу досліджуваних мисливських видів, були об’єднані нами в 5 основних 
одиниць (Карпатська, Поліська, Лісостепова, Степова і Кримська). Сюди входять різні типи угідь: 
лісові, змішані, степові і гірські та таким чином формуються різні умови для існування такого 
пластичного виду як вовк. 

За період 1971-2007 рр. для всієї території України було відмічено два піка чисельності, перший 
на кінці 70 - початку 80-хх рр., а другий майже через 20 років, в кінці 90 – початку 2000-х рр. ХХ ст. 
(рис.) Так за перший 11-річний період з 1971 по 1981 р. включно чисельність вовка на Україні 
збільшується на 81% (до 1758 особин).  
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Рисунок Зміни чисельності вовка на території Україні за період 1971-2007 рр. 

Наступні 8 років 1982-1990 рр., відбувається переважне зменшення поголів’я, але вже у 1991 р. 
починається стрімкий ріст показників кількісного складу вовка. Так за період 1991-2000 рр. 
чисельність хижака на території України становить 2825 особин, що дорівнювало максимальної 
щільності 0,1 особина/1000 га.  

Що стосується чисельності вовка згідно окремих лісомисливських областей, то у 70х - початку 
80х рр. вона збільшується на всіх територіях: у Карпатській до 1979 р. у 2,3 рази, у Поліській до 
1980 р. у 4,7 рази, у Лісостеповий до 1982 р. у 5,8 разів. Особливо відзначимо Степову область, де 
даний процес спостерігається до 1991 р. і поголів’я зростає в 27 разів.  

Другий період збільшення кількісного складу починається в різні роки, у Карпатах і Лісостепу 
відразу після розпаду СРСР, з 1991 р., а у Поліссі і Степовій області з 1993 р. Максимальні значення 
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відзначені в Карпатській і Поліській областях у 1999 р., у Лісостеповій і Степовій у 2000 р., після 
чого почалися коливання кількісного складу. Окремо відзначимо 2007 р. для Карпатської області, 
коли чисельність вовка за рік збільшилася на 48% і досягла 645 особин. Для всіх областей України 
характерний ріст вовка у 90-х рр. ХХ ст. і тільки в Степовій лісомисливській області було відзначено 
поступове збільшення кількості виду на протязі всього періоду аналізу. 

Найбільша середня щільність вовка за 35 років була відмічена у Карпатській (0,09 особин/1000 
га) та Поліській лісомисливських областях (0,07 особин/1000 га). Для Лісостепу та Степу характерні 
однакові показники, 0,02 особин/1000 га і відповідно найменші значення середньої щільності 
спостерігаються у Криму, де вид зовсім недавно почав активно освоювати територію. Таким чином в 
останні роки дикі й домашні копитні у Криму, потрапили під вплив хижацтва вовка. Це відбувається 
тому що хижак стабільно влаштувався на півострові тільки в останні роки і його чисельність з 2005 р. 
поступово збільшується, з 5 до 17 особин у 2007 р. До цього заходи на територію кримської 
лісомисливської області по А.І.Дулицькому (2001) спостерігалися в 1982, 1985, 1987 і 1993 р., коли 
було враховано 3, 1, 1і 2 особин, відповідно. 

Взагалі відмітимо, що найбільші темпи приросту поголів’я вовка були відмічені після розпаду 
Радянського Союзу у 1991 р., що було обумовлено зміною загального державного устрою і 
зменшенням ступеня контролю у різних галузях суспільства, в тому числі у мисливському 
господарстві. Вид розселився у тих місцях де раніше він майже не зустрічався ще у 80-х роках 
(Гурський, 1985). Процес росту поголів’я вовків у 90-х – початку 2000-х рр. (Волох, 2004) 
спостерігався не тільки у західному районі Палеарктики, до якого відноситься Україна, а також і у 
північному (Домніч, 2007). Порівняно з іншими видами для вовка, як найбільш великого хижака сем. 
Canіdae, що мешкає на території України, характерні порівняно невеликі запаси чисельності, при 
максимальних значеннях відсотка вилучення. На Україні найбільший відсоток вилучення з популяції 
вовка відзначений у перший період 1983-1991 р., за винятком Степової області, де максимальні 
середні значення характерні для 2000-2007 р. 

 
 

УДК 630*15 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВОЛЬЄРНОГО РОЗВЕДЕННЯ ДИКОЇ СВИНІ 

Білий В.В. 
Національний лісотехнічний університет України 

Основна мета сучасного мисливського господарства – підвищення ефективності 
мисливськогосподарської діяльності, створення інфраструктури для належного сервісного 
обслуговування мисливців, забезпечення раціонального використання і відтворення мисливських 
ресурсів. Гарантувати мисливцю результативне полювання на диких свиней можна в системі 
комплексного мисливського господарства, складовою частиною якого є вольєрне розведення тварин. 

В лісгоспах і мисливських господарствах України створені або створюються вольєри переважно 
невеликої площі – не більше 10 га. Фактично це допоміжні мисливськогосподарські об’єкти, 
призначені для тимчасового утримання (перетримки) тварин, або ж для одержання приплоду від 
маточного поголів’я з наступною реалізацією приплоду (випуск в угіддя, розведення в інших 
господарствах, збут закладам харчування тощо). Великих вольерних господарств в Україні два: “Нове 
село”, Закарпатська область, 1470 га, “Хотимир”, Івано-Франківська область, 1378 га. Всього 
розводять дику свиню більш ніж у 70-ти мисливських господарств. 

Природні умови Рівненської обл., висока її лісистість (38,5 %), помірна (порівняно з іншими 
областями України) щільність населення забезпечують сприятливі умови для існування мисливської 
фауни і розвитку мисливського господарства. Однак, мисливське господарство не стало тут, як і в 
інших областях України, високоефективною сферою лісогосподарської діяльності. Соціальні та 
економічні причини такої ситуації потребують окремого розгляду. В цьому повідомленні ми 
торкаємось тільки одного з багатьох аспектів проблеми. 
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На даний час в лісогосподарських підприємствах Рівненщини функціонує 12 вольєрів для 
розведення дикої свині площею в межах від 2 до 4 (за невеликим винятком) гектарів. Кількість 
поголів’я, яке утримується в вольєрах, перевищує 150 особин. В області нагромаджено певний досвід 
вольєрного розведення дикої свині, суть якого полягає в наступному. 

Дика свиня є найбільш перспективним об’єктом для вольєрного розведення. Основні риси її 
біології, що обумовлюють цю перспективність такі: плодючість, всеїдність, що дає можливість 
використовувати для годівлі найрізноманітніші органічні та комбіновані корми; швидка адаптація до 
умов напіввільного утримання; стійкість до транспортування при перевезенні в місця випуску та ін. 
Разом з тим, при неналежному утриманні ефективність вольєрного розведення дикої свині може 
виявитись незначною. Тому важливим аспектом вольєрного розведення дикої свині є відповідність 
вольєра біолого-екологічним особливостям життєдіяльності виду. 

Ареал дикої свині доволі великий – Европа, Азия, Північна Америка. Вид об’єднує більше 20 
підвидів. В Україні трапляються два з них: європейський (Sus scrofa scrofa L., 1758) – в північних, 
центральних та східных областях; руминський (Sus scrofa attila Thomas, 1912) – в Карпатах, в 
південно-західних та західних областях. П.Г. Козло стик ареалів цих двох подвидів відносить до 
території Бєларусі (Козло, 1975). 

Загальні вимоги до вольєрів будь-якої площі і призначення такі: відповідність 
природоохоронному і мисливському законодавству, одержання дозволу навольєрне розведення 
тварин, подбір і подготовка персоналу, завезення маточного поголів’я, проведення необхідных 
санітарно-эпідемологічних заходів, ведення відповідної документації. При виборі місця під вольєр 
для дикої свині аналізуються природно-кліматичні умови території, її санітарний стан (земля, вода, 
радіаційний фон, гельмінти тощо), ймовірні стресові фактори та можливість їх нейтралізації, 
достатність та якість водозабезпечення. Перезволожених місць (з гельмінтами і слимаками) слід 
уникати. Відстань від магістралі з інтенсивним транспортним рухом - не менше 100 м.  

Основними компонентами вибраного місця повинні бути: різновіковий деревостан з 
домінуванням зімкнутого молодняку і присутністю в його складі хвойних порід; водний джерело, яке 
може використовуватися тваринами як водопій і як купальня; фрагмент галявини або узлісся. 

При виборі місця під вольєр перевага надається горбистому рельєфу. Для огорожі вольєру 
використовується металева сітка або жердини. Металеву сітку по всьому периметру вольєра 
вкопують на глибину 30 см, нижній край сітки фіксують стовпами, найкраще бетонними. Висота 
огорожі 1,3-1,5 м. Площа вольєра розраховується виходячи з кількості тварин, яку планується 
помістити у вольєрі. Орієнтовний її розмір щодо дикої свині - не менше 0,5 га на дорослу особину. У 
межах вольєра, розміщують підгодівельний майданчик з годівницею для молодняка, солонець, 
укриття від негоди та інші необхідні біотехнічні споруди. У період, що передує опоросу, у вольєрі 
викладають матеріал, переважно свіжий дрібний хмиз - для спорудження самкою виводковогоі лігва 
(якщо подібного матеріалу немає в межах вольєра). Викладається такий матеріал і в період сильних 
морозів. Складовою частиною вольєра повинна бути живоловка для відлову тварин, призначених на 
реалізацію. За межами вольєра розміщують споруди для зберігання кормів та обслуговування 
вольєра.  

Територію вольєра треба систематично оглядати на предмет її санітарно-епідеміологічного стану, 
ремонту огорожі і біотехнічних споруд, проведення дегельмінтизації та інших періодичних робіт. 
Еколого-гігієнічні проблеми необхідно розглядати у форматі до і після створення вольєра. Всі 
виконані роботи документуються в спеціальному журналі із зазначенням їх виду, часу і обсягів, 
виконавців.  

Істотним чинником, який впливає на стан, чисельність, темпи приросту поголів’я дикої свині є 
хвороби. Особливо небезпечні інфекційні захворювання, методи їх профілактики включають 
правильний підбір і доброякісність кормів, систематичний ветеринарний контроль, карантинні 
заходи, санітарне вибраковування заражених особин, вакцинацію. У межах вольєра потрібний 
постійний контроль за станом здоров’я тварин, реєстрація та аналіз всіх випадків захворювання та 
загибелі. Доступ у вольєр персоналу - тільки через дезбар’єр.Особливої уваги потребують місця 
викладання корму, обов’язкові заходи тут: прибирання залишків корму і посліду, щорічна 
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дезинфекція грунту шляхом перекопування і посипання землі гашеним вапном або іншим 
дезинфекційним засобом.  

Тварини, привезені для випуску у вольєр, повинні пройти 15-денний карантин за межами 
вольєра. У вольєрі необхідно передбачити ізольоване місце для обстеження тварин. Обов’язковим є 
також відстеження санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні, в мисливських і тваринницьких 
господарствах, які межують з територією вольєра.  

Природний спосіб добування корму дикою свинею – риття, тому найчастіше корм викладають 
просто на землю, але раціональніше мати для цього спеціальні жолоби. 

При вольєрне розведення може відбуватися трансформація поведінки тварин. Тому, вольєр 
повинен мати всі умови для формування типової, так званої стереотипної, форми їх поведінки. Тому 
технологія утримання звірів повинна враховувати їх біологію. Обов’язкові заходи щодо адаптації 
призначених для випуску тварин до існування в природних умовах.  

В сучасних умовах найбільш перспективними є мисливські господарства, що можуть надавати 
мисливцям комплекс мисливських і сервісних послуг, запропонувати вибір способів полювання, 
гарантувати можливість реалізації вибору. Вольєр для розведення і утримання дикої свині - 
обов’язковий підрозділ таких господарств. 

 
 

УДК 639.1.053/055 
ПРОПОЗИЦІЇ ДО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАЧЕНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ КОРИСТУВАЧЕМ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 
В.Ю. Вовченко  

Запорізький національний університет 

Стан природних екосистем, це сучасний показник культури цивілізації, який вказує на якісний 
склад середовища мешкання для диких тварин і людини. До індикаторів умов мешкання відносяться 
різноманітність природних систем, рівень чисельності живих організмів та стабільне функціонування 
їх популяцій. В роки переходу держави до європейських норм, проходять не зворотні зміни 
навколишнього природного середовища – місця мешкання об’єктів мисливської фауни скорочуються, 
трансформуються в напрямку надання шкоди лісовому та сільськогосподарському виробництву. 

В зв’язку з цим Держекомлісгоспом України сумісно з Укр. НДІЛГА (м. Харків) була розроблена 
Методика і порядок відшкодування збитків, нанесених дикими тваринами лісовому і 
сільськогосподарському господарству України (2008 р.). 

В цій методиці практично відсутні рекомендації з економічної оцінки збитковості ресурсам 
мисливських ссавців в результаті сільськогосподарської та лісомисливської діяльності юридичних 
осіб. На наш погляд вказані пропуски не відповідають збалансованому консенсусу 
природокористування. 

Ми пропонуємо наступні підходи: 
Ссавці. 
Економічна оцінка збитку ресурсам ссавців (Yc): 

[ ]1000
)(∑ ⋅+

=
ZTHsNnRia

SrmYc , де 

Srm - Площа постійних сімейних наділів по типам мисливських угідь; 
Ria - оптимальна чисельність на 1 площі; 
N - число стад (груп) на одиницю площі; 
C – ссавці; 
T - кількість років з впливом господарської діяльності; 
N - число молоді у групі; 
r- коефіцієнт для особливо охоронних територій; 
H - таксова собівартість об’єктів тваринного світу. 



Розділ 7. Правові та економічні засади поліфункціонального 
ведення лісового та мисливського господарства 

 197

УДК 639.1.953:332.012.32 
ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ НАДАННЯ У КОРИСТУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 

У ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ 
В.Ю. Вовченко, В.І. Домніч 

Запорізький національний університет 

На сьогодення окрім державних та громадських користувачів мисливських угідь, значне місце 
займають інші користувачі (переважно громадські мисливські організації та приватні підприємства). 
Відсоток угідь, де ведеться мисливське господарство, значний - 14,8% (7 млн га), а кількість 
користувачів понад 267. Форми господарювання для мисливської галузі передбачають в першу чергу 
- отримання продукції дикої природи на умовах підтримки оптимальної природної чисельності 
об’єктів мисливської фауни у відповідності від природного лісомисливського районування, а також 
надання послуг мисливцям. 

Схема отримання у користування формувалась у декілька етапів - від оренди територій лісництв, 
лісомисливських підприємств, а також підприємств громадських організацій - обласних (районних) 
товариств мисливців та рибалок, до прийняття рішень Обласних рад, щодо закріплення земельних 
територій, де домінуюча складова їх використання - мисливське господарство. 

В різних областях отримання територій (особливо погодження відповідної документації з 
сільськими радами) призупиняло мрію створення підприємства мисливського спрямування, а якщо 
воно і створювалося, то користувач (орендатор на 49 років) стояв перед проблемою, які кошти 
вкладати для того, щоб їх повернути в найближчому майбутньому, причому ще із прибутковим 
відсотком. При цьому жодний з користувачів мисливських угідь не ставить перед собою 
першочергове завдання - яким чином на отриманій території (мисливських угіддях) популяції 
аборигенних видів об’єктів мисливської фауни продуцюють, а їхня щільність відповідає тим 
природним умовам, де вказані об’єкти повинні стати виробничими ресурсами, а антропогенний вплив 
на отримання урожаю шляхом вилучення об’єктів мисливської фауни прогнозований з існуючими 
біотичними, абіотичними та антропогенними чинниками. 

Погляди на вирішення зазначеної проблеми різні. Деякі (приватні) користувачі мисливських 
угідь вважають, що полювання (одне зі складових інструментів ведення мисливського господарства) - 
це особлива форма господарської діяльності комплексного природокористування, є найбільш 
ефективним при наявності формування охоронних заходів територій (мисливських угідь) з об’єктами 
мисливської фауни. Такий підхід має сенс на умовах, коли використання природного ресурсу має 
науково-господарський підхід, до складових якого слід віднести: відповідність чисельності та 
щільності об’єктів мисливської фауни в минулий період ведення господарства іншим користувачем 
мисливських угідь, а також сучасний стан антропогенного фактору – біотичного і абіотичного та 
об’єктів мисливської фауни. При цьому слід прораховувати фінансові заходи, направлені на 
досягнення оптимальної чисельності в ньому майбутніх мисливських ресурсів. Для цього слід 
визначитись по території, яка є неподільною, для нормального існування місцевих популяцій, в 
комплексі із зонами відтворення та дичерозплідниками відповідного стандарту. Отримавши 
об’єктивні відповіді на поставлені проблеми, користувач (орендатор) формує майбутній колектив 
підприємства, в який в обов’язковому порядку повинні входити фахівці галузі – єгеря (з дипломами 
молодших спеціалістів лісогосподарських коледжів), мисливствознавець (начальник дільниці) з 
дипломом бакалавра, спеціаліста за фахом «біолог-мисливствознавець». Такий колектив у змозі в 
установлений термін якісно, з урахуванням всіх виникаючих проблем, сприяти у проведенні 
мисливського впорядкування організаціями, які мають державне право на проведення цих робіт, або 
іншими навчально-виробничими структурами, з галузевою експертною оцінкою проведених робіт. 
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Для того, щоб повернути вкладені кошти, користувач мисливських угідь повинен у першу чергу 
підвищити чисельність об’єктів мисливської фауни в межах оптимальної ємкості. Правила 
напіввільного розведення об’єктів мисливської фауни, як основа покращення стану угідь, повинні 
бути затверджені на законодавчому рівні. Вирощені у напіввільних умовах види мисливської фауни 
(тільки ті, які зазначені в Законі «Про мисливське господарство та полювання») повинні стати 
об’єктами господарської діяльності, а власність на них повинна відповідати чинному законодавству. 

Відтворивши природну територію, власник в першу чергу набуде етичну наснагу спілкування з 
природою і отримає навики ведення природного бізнесу, а також внесе свій вклад у суспільне 
виробництво. Тільки на таких умовах така форма господарювання може стати прибутковою. Діюче 
природоохоронне законодавство треба вдосконалювати не тільки в напрямку отримання прибутків 
від ресурсів дикої природи, а і в створенні природних благ для людини, диких тварин та середовищ їх 
мешкання. 

 
 

УДК 639.1.053.003.5:349.414(477) 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ В АСПЕКТІ НАДАННЯ У 

КОРИСТУВАННІ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 
В.Ю. Вовченко, В.І. Петриченко  

Запорізький національний університет 

Відповідно земельного-кодексу землі, які призначені до ведення мисливського господарства - це 
землі лісового фонду, рекреаційні землі природно-заповідного фонду та водні, а також землі 
сільськогосподарського призначення, Так, в статті 22 пункту 2 Кодексу землі сільськогосподарського 
призначення вказано, що до угідь мисливських угідь не відносяться сільськогосподарські угіддя 
(полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження), а також сіножаті, пасовища, перегони. На наш 
погляд полезахисні смуги лісу для степових (північних та південних природних зон) є якісним для 
виконання робіт в мисливському господарстві а саме: будівництва дичерозплідників для 
різноманітних об’єктів мисливської фауни. 

Існуюча сільськогосподарська діяльність згідно статті 30 земельного кодексу дає можливість 
розподілу «паювання» юридичним особам. Наслідки цієї діяльності жахливі, так понад 300 пайщиків 
сільськогоспокористування при своїй діяльності звели нанівець популяцію степового оленя ДЛМГ 
«Гаврилівське» в Херсонській області: Більше того, так звані «пайовики» знизили родючість ґрунтів 
нехтуючи заходами по знищенню та боротьбі зі смітною трав’янистою рослинністю, що позитивно 
вплинуло на підвищення чисельності вовків та бродячих собак в угіддях. 

Відповідно аналізу існуючого юридичного простору правового регулювання земельних відносин 
в аспекті ведення мисливського господарства та фактів пропонуємо: 
1. Перед заходами з перезакріплення мисливських угідь за існуючим користувачем, в першу чергу 

слід користуватися існуючими актами, які інформують про його діяльність в сфері ведення 
мисливського господарства. 

2. Створити діючу науково-виважену систему аудиторства земельних площ для ведення 
мисливського господарства. 

3. Сформувати правову базу з дичерозведення (ранчо, дичерозплідники), яка відповідає Кодексу 
про землю, Законам: «Про ветеринарну медицину», «Про мисливське господарство та 
полювання». 

4. Відпрацювати дієві підзаконні акти направлені на покращення механізму діяльності сільських 
рад в аспекті Закону «Про місцеве самоврядування», в напрямку надання у користування 
земельних ресурсів, що мають відношення до ведення мисливського господарства. 
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УДК: 639.1.032:(636.7.08+599.742.11) 
ПРОБЛЕМЫ ГИБРИДИЗАЦИИ ЛАЕК С ВОЛКАМИ И ДРУГИМИ ПОРОДАМИ СОБАК 

Домнич В.И., Петриченко В.В., Шестопалова Т.В. 
Запорожский национальный университет 

25-28 мая 2009 года в городе Кирове, на базе Всероссийского научно-исследовательского 
института охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова Российской 
академии сельскохозяйственных наук совместно и при активной поддержке Фонда возрождения 
охотничьих традиций Национального фонда Святого Трифона, покровителя охотников и рыболовов 
прошла 2 Международная научно-практическая конференция на тему: «Современные проблемы 
охотничьего собаководства».  

Нами представлены на обсуждение проблемы разведения ряда заводских пород лаек на 
постсоветском пространстве (в том числе и на Украине), которые были учтены в Резолюции 
конференции. 

Одной из самих основных и важных проблем является факт кровосмешания в чистокровном 
разведении охотничьих собак. Близкое генетическое родство волков и собак общеизвестно. 
Поведение волко-собачих гибридов считается чрезвычайно непредсказуемым. Одни ученые считают, 
что скрещивание с волком не даст желательных результатов, так как волк стойко передает потомству 
нежелательные признаки: пугливость, осторожность, недоверчивость, из-за чего гибриды бывают 
неуправляемы, тогда как другие полагают, что можно получить гибридов с новыми хозяйственными 
свойствами, способных хорошо работать (Войлочникова С.Д. , 2007). Многие охотники считают, что 
скрещивание лаек с волками даст им сильное и выносливое потомство, обладающее лучшими 
рабочими качествами чем у лаек.  

Но это приводит только к проблемному и опасному поведению гибрида и к заметному 
ухудшению экстерьера: больший индекс растянутости, прямой хвост, светлый глаз. К тому же, 
последующая реализация таких волко-собачих щенков сопровождается поддельными документами, 
подтверждающими “породность” помета. В современной сети интернета можно без проблем найти 
объявления о продаже щенков таких волкособов. А в дальнейшем эти “собаки” идут в племенное 
разведение, тем самым вырождая породу и убивая в ней самобытную красоту и охотничьи качества 
настоящей зверовой лайки России. В связи с этим можно сделать вывод, что заниматься 
гибридизацией лаек с волком не имеет смысла, так как есть ряд четко сформированных заводских 
пород, в которых есть много хорошо работающих собак.  

В качестве отдельной проблемы рассматривались проблемы скрещивания лаек с бойцовыми 
породами собак, в основном с бультерьерами. Получаемые гибриды, среди охотников, именуемые 
как лайтеры, используются в качестве смертельного оружия при охоте на кабана. Они также имеют 
поддельные свидетельства о происхождении. Для меньшего подозрения из помета выбираются 
щенки наиболее подходящие под тип лайки: со стоящими ушами, кольцеобразным хвостом, 
соответствующим шерстным покровом. Но при детальном рассмотрении грамотный эксперт-кинолог 
может отличить лайку от, так называемого, лайтера. Помеси лаек и бойцовых терьеров отличаются 
другой анатомией: широкий постав конечностей; «бочкообразность» грудной клетки; небольшие, 
глубоко сидящие и близко расположенные, но при этом с косым разрезом век глаза; не типичный для 
породы голос. Если лайки обладают злобным, звонким, доносчивым, постоянным — без больших 
перемолчек, голосом при облаивании зверя, то лайтеры, как правило, вообще не лают, а если это и 
происходит, то лай их отрывистый, нервный и резкий. Но лучше всего лайтера от лайки можно 
отличить по манере работы (на испытаниях, состязаниях или охоте). Лайка по своей природе 
универсальна и может работать по любому виду дичи или зверя. Хорошо работает в паре. Лайтер же 
в стае работают плохо, он не лает, молча бросается, причем атака может быть не предсказуема и не 
знаешь на кого он пойдёт в следующий момент, то ли на зверя то ли на собаку, то ли на человека. 

Пара опытных лаек обычно старается разъединить табун на отдельные группы. Если табун 
кабанов пытается уйти, остановить их непросто, удается это только паре злобных и сильных собак, 
делающих болевые хватки сзади — за гачи. Если собаки останавливают одиночного секача, он 
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обычно вертится на месте, прижимается задом к толстому дереву или камню и следит за собакой. 
Часто вепрь сам атакует, причем так стремительно, что даже опытные собаки не успевают увернуться 
от его страшных клыков.  

Работа лайтеров полностью отличается от работы лаек. Лайтер атакует почти всегда молча и 
практически «висит» на своей добыче, делая «мертвую хватку» (если брать для примера кабана). Рвёт 
его, а при попытках дикого кабана сбросить с себя собаку, не отступает для самосохранения, а 
наоборот идет напрямую и пытается сделать хватку в область «рыла». 

Зачем же выводятся гибриды? Некие любители ярких зрелищ и шоу способствуют их 
разведению, отдавая предпочтение не свойственной работе лаек по кабану и медведю, а смертельным 
схваткам вольерных зверей и лайтеров, что порой часто заканчивается гибелью для последних. 

Вопросы о разведении такой охотничьей группы как лайки, на исконной родине в России, так и в 
ряде других славянских стран с каждым годом требуют все более тщательного внимания и контроля. 
А проблемы, которые создают «горе-собаководы» приходится решать кинологам-лайчатникам. 
Остается только одно – быть крайне внимательными при подборе племенных пар. Жестко пресекать 
новые появления «чудо-гибридов» с помощью административной ответственности за разведение и 
распространение (реализацию) волко-собачих гибридов и нечистопородных особей с фальшивыми 
документами о происхождении.  

 
 

УДК630*15 
СТАН ПОПУЛЯЦІЇ БОБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО В МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ 

БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
І.А.  Захарчук, В.І. Захарчук  

Надслучанський інститут, НАУБРіП 

Бобер європейський (Castor fiber Linnaeus, Castoridae Hemprich, 1820) – найбільший гризун і 
цінний хутровий звір нашої фауни України. Довжина тіла 83-100 см, хвоста – 30 – 38см, маса – 20-
35кг. Найхарактернішою ознакою бобра є широкий, сплющений у горизонтальній площині, 
масивний, вкритий роговою лускою хвіст. Нижня частина тіла має ясніше забарвлення з сріблястими 
відтінками. Хвіст і кінцівки чорні. Сосків 2 пари. Череп грубий, дещо сплюснутий зверху, широкий з 
міцними великими різцями. Тільки у бобра з поміж усіх гризунів на основній потиличній кістці є 
досить велика округла заглибина. Нижня щелепа сильна зі слабо розвинутим відростком, нижній 
край якого не загнутий до середини. 

Зубна формула: і 1/1; с 0/0; рm 1/1; m 3/3 – всього 20 зубів. Кутні і передкутні зуби не мають 
коренів. На плоскій жуйній поверхні їх виразно помітні емалеві петлі. Кондилобазальна довжина 
черепа дорослих 125-155 мм. Вікова мінливість черепа добре виражена. 

Поширений бобер річковий на Поліссі і в Лісостепу, річковими долинами може проникати навіть 
в Степ. Моногам. Живе сім’ями, поодинці, а іноді колоніями на водоймах ( річки, струмки, озера, 
ставки і меліоративні канали ), узбережжя яких багаті на деревну рослинність. Пересічно сім’я 
складається з 3-6 особин. Якщо береги водойм круті, то риє у них довгі нори. 

Таблиця 1 – Стан популяції Бобра європейського в мисливських угіддях Березнівського району Рівненської області 

Роки 
Чисель- 
ність,  голів 

1964 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Фактично 36 190 130 180 215 188 235 255 319 368 
Добуто        3 6 6 

Як видно із таблиці 1чисельність бобра європейського за 45 років зросла на 332 голови, внаслідок 
проведеної реакліматизації та охорони. Цінними є хутро, мускусні залози, їстівними – м’ясо, хвіст. 
Звір швидко відтворюється, даючи потомство. Цінним є «коричневе золото» (хутро), зносостійкість 
хутра низька. Вершиною будівельної майстерності є «хатки» та загати. Бобри виступають як 
годувальники та напувальники фауни. Бобри «гасять» підземні лісові та торф’яні пожежі. Збитком 
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для лісу є те, що маючи міцні зуби, гризуть дерева, діаметром до 113 см, затоплюють ліс, сінокоси, 
городи. Навіть крадуть великі кормові буряки, овес, гарбузи в збіднених кормом бобрових угіддях.  

Виходячи із вище сказаного рекомендуємо наступне щодо ведення мисливського господарства 
по бобру: 
1. Провести облік та бонітування всіх бобрових угідь, не тільки в межах Рівненщини та України. 
2. Посилити боротьбу з браконьєрством. 
3. Заборонити вирубування населенням кормової, деревно-чагарникової рослинності вздовж 

меліоративних каналів, по берегах річок, озер і боліт, де живуть бобри. 
4. Дозволити добування бобрів за ліцензіями згідно науково-обгрунтованих норм у відповідності з 

«Настанов з упорядкування мисливських угідь України». 
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УДК 636.7 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК 

ПО КРОВ’ЯНОМУ СЛІДУ 
Б.П. Коваленко, З.Г. Дмитрієва, Авдєєв А.С., О.П. Таран 

Харківська державна зооветеринарна академія 

Полювання – це стародавнє захоплення людини, її первинний фах. Воно не тільки збереглося до 
наших часів, але й розвинулося по-новому, набуло нового змісту. Розумним і витривалим помічником 
мисливців став собака. Правильно підготовлений мисливський собака є добрим, надійним і 
найчастіше незамінним помічником мисливця. Полюванн із собакою властиві свої етика, естетика й 
культура. Важливо, щоб полювання на лоні нашої чарівної природи в супроводі слухняного 
чотириногого друга пробудило в душі мисливця совість і заклало безцінну якість – полювати заради 
вражень Не схилятися перед торбою з м’ясом! 

На перший погляд парадоксально, але саме мисливець бореться з браконьєрством, охороняє 
природу, зберігає та примножує дику фауну наших угідь. А той, хто полює з собакою, годує її, 
роками пестить і тренує, завжди піклується про день прийдешній, про багатства наших угідь По 
кров’яному сліду можуть випробовуватися собаки різних мисливських порід, які мають навики 
висліджування підранків копитних. Це можуть бути континентальні лягаві, прибалтійські гончаки, 
лайки, нірні, спанієлі. Випробування проводяться в лісовому масиві по чорнотропу. 

Вікові обмеження: мінімальний вік – 1 рік, максимальний вік - повних 10 років. 
Польові випробування проводяться по кров’яному сліду 2-3-годинної давності. По одному і тому 

ж кров’яному сліду випробовуються не більше трьох собак. 
Час роботи одного собаки встановлюється експертною комісією і оголошується учасникам до 

початку випробувань. 
Пошук звіра на випробуваннях собака може бути як при вільному переміщенні, так і на повідці у 

ведучого. При роботі на повідці собаці може бути присуджений польовий диплом не вище II ступеня. 
До початку випробувань ведучий обов’язково повинен попередити експертну комісію, яким 

чином собака робить доповідь – оповіщає гавканням, знаходячись біля туші звіра, або повертається 
до ведучого. При роботі собаки по сліду на повідці доповідь, природно, не потрібна. 

Перевірка собак на слухняність, включаючи позивистість, ходіння біля ноги, виконання команд 
ведучого, проводиться до початку випробування. Пущеного в пошук собаку супроводжують ведучий 
і суддя. Звичайно до першого лежання звіра собаку, навіть при проведенні пошуку при вільному 
переміщенні, ведуть на довгому, до 5 метрів, повідці, а потім пускають рухатися вільно. 
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Ведучий лише стежить за пошуком собаки. Направляти її пошук або якось спонукати до цього 
він не має права. Навмисний напрям ведучим пошуку собаки по застругах на деревах карається. 
Після першого попередження судді з приводу таких дій ведучого з оцінок собаки з показників 
«чуття» і «пошук» знімають по 5 штрафних балів. Друге зауваження із цього приводу 
супроводжується зняттям собаки з випробувань. 

При втраті собакою сліду по вказівці судді ведучий повертається з собакою до початку сліду і 
знову пускає її в пошук. Якщо собака повторно слід не втрачає і швидко таі упевнено знаходить звіра, 
то бали за «чуття» і «пошук» не знімаються. Якщо ж втрати сліду повторюватимуться, то кожного 
разу за нове наведення на початок сліду з оцінок собаки за „чуття” і „пошук” знімається по 5 балів. 

Оцінку поведінки собаки поблизу туші звіра при вільному її пошуку проводить один з членів 
експертної комісії, що знаходиться близько, але тільки так, щоб собака не міг його бачити або чути, 
наприклад на переносній вишці або приставним сходам. 

Причини зняття собак з випробувань: 1. Після пуску в пошук собака протягом двох хвилин не 
зацікавився кров’яним слідом і не пішов по ньому або зацікавився, але не пішов по ньому в пошук; 2. 
Собака рве в кінці сліду знайденого мертвого звіра і не віддає при цьому голосу. 

Деякі відмінності проведення змагань по кров’яному сліду: 1. Брати участь в змаганнях можуть 
лише собаки, що мають польові дипломи по цьому виду роботи; 2. Кров’яні сліди повинні бути не 
менше ніж 10-12-годинної давності; 3. Кожному собаці, який приймає участь в змаганнях, 
обов’язково прокладається окремий кров’яний слід; 4. Час роботи одного собаки на змаганнях - 30 
хвилин; 5. Будь-який повторний прохід собакою по сліду або ж повернення до початку його у разі 
втрати сліду не допускаються. 

 
 

УДК: 577.4 
ПРО ІНДЕКС ПЕТТОНА 

О.Л. Кратюк 
Житомирський національний агроекологічний університет 

Визначення ступеня мозаїчності угідь, впливу лінійних об’єктів, вивчення поєднання окремих 
стацій між собою є запорукою пізнання закономірностей біотопічного розподілу птахів і звірів. Під 
час вивчення еколого-лісівничих закономірностей біотопічного розподілу тетерука та глушця для 
порівняння стацій ми спробували застосувати індекс різноманіття запропонований Девідом 
Петтоном. Він передставлений у другому томі роботи Ю. Одума «Екологія» (Одум Ю. Экология: В 2 
т.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – Т.2. – 376 с.) на сторінці 156. Цитую: 

«Дэвид Пэттон (David Patton, 1975) предложил один из вариантов индекса разнообразия для 
сравнения отношения протяженности границ к площади в разных ситуациях. Поскольку наименьшее 
отношение к площади характерно для окружности, именно это π отношение принимается за единицу. 
Исходя из этого, краевой индекс (EI) можно вычислить следующим образом: 

πA
TPEI

2
=

, 
где ТР – общий периметр площади плюс длина всех линейных границ внутри этой площади, А – 

площадь и π = 3,14. Квадратная площадка с одним типом растительности характеризуется индексом 
1,13. Если на этой площадке четыре разных типа растительности, занимающие одинаковые площади, 
то дополнительные внутренние границы увеличат значение индекса до 1,69. Если два из четырех 
типов растительности разделить еще дополнительной границей, то индекс возрастет до 1,97. 

Перед застосуванням ми перевірили формулу. Виявилося, що індекс для ділянки квадратної 
форми з одним типом рослинності за нашими розрахунками становив не 1,13, а 0,63. Не співпадали 
також і інші дані: 1,69 (0,96 за нашими даними) та 1,97 (1,11). Тоді ми вирішили розшукати оригінал 
статті Девіда Петтона. Нам вдалося це зробити у бібліотеці університету штату Орегон. Бібліографія 
цієї статті наступна: Patton D.R. A diversity index for quantifying habitat “еdge” // Wildlife Soc. Bull. – 
1975. – Vol. 3, №4. – P. 171-173. Ознайомившись з нею ми знайшли такі невідповідності. По-перше, 
Петтон використовує позначення індекса як DI (diversity index – див. назву статті Петтона), а не 
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ЕІ. По-друге, у формулі визначення індекса у знаменнику присутній знак квадратного кореня. В 
оригіналі формула має наступний вигляд: 

πA
TPDI

2
=

 
По-третє, не доведена до логічного завершення думка Петтона про вплив конфігурації площі на 

індекс різноманіття. Речення «Если два из четырех типов растительности разделить еще 
дополнительной границей, то индекс возрастет до 1,97.» відсутнє у статті Петтона, натомість 
говориться, що якщо взяти прямокутну ділянку, відношення сторін якої 1:4, з одним типом 
рослинності, то індекс буде дорівнювати 1,41. Якщо ж її розділити на 4 рівних квадрати у довжину, 
то індекс зросте до 1,83. Автор вказує на вплив конфігурації досліджуваної території на індекс 
різноманіття через порівняння трьох ділянок однакової площі (круглої, квадратної та прямокутної). 
За умови, коли вони зайняті одним типом рослинності індекс різноманіття для них буде дорівнювати 
відповідно 1,0; 1,13 та 1,41. 

На завершення хотілося б сказати, як би не банально це звучало, але наукову літературу читати 
необхідно в оригіналі. 

 
 

УДК 591.531.1+543.4 
СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ САЙГАКОВ И ОВЕЦ 

НА ПОЛУПУСТЫННОМ ПАСТБИЩЕ В СЕВЕРНОМ ПРИКАСПИИ 
Ларионов К.О., Никонова О.А., Абатуров Б.Д. 
Институт проблем экологии и эволюции РАН 

Влияние температуры воздуха на активность. В различные сезоны года с неодинаковыми 
условиями среды продолжительность активной пастьбы у сайгаков колеблется в широких пределах: 
от 27.8±0.8% до 44.1±1.3% суточного времени. Однако в оптимальных кормовых и температурных 
условиях (при обилии кормовой растительности и дневной температуре воздуха не выше 30°С) в 
летнее время (конец мая - начало июня) пастьба у сайгаков занимает от 27.8±0.8 до 31.9±2.0%. Отдых 
лежа во все сезоны колеблется от 48.1±0.7 до 60.6±1.2%, свободное перемещение – от 1.5±0.8 до 
19.9±2.7%. Овцы в оптимальных условиях в летнее время пасутся дольше - 37.8±0.3%, а затраты на 
отдых и прогулку сходны с сайгаком - 46,2±14,1% и 16,7±9,6% соответственно.  

В кормовом поведении и манере питания у сайгаков и овец есть различия. Во время пастбищных 
экспериментов мы наблюдали, что сайгаки скусывали только верхние части растений и, не 
задерживаясь на одном месте, активно перемещались по пастбищу. Овцы медленнее передвигались 
во время пастьбы, и в отличие от сайгаков более полно выщипывали растения. Характерные 
особенности в поведении есть у овец и при отдыхе. Ложатся овцы на длительное время, в течение 
которого не поднимаются. Такие периоды в светлое время суток могут длиться до 3-4 часов подряд, 
но обычно отдых составляет около 2 часов. У сайгаков длительный отдых обычно прерывается 
частыми краткими подъемами для перехода на новое место или короткой пастьбы. Общая 
длительность отдыха с такими краткими перерывами может продолжаться до 4 часов, но обычно 
отдых продолжается около 1 часа. 

Для сайгаков и овец характерен круглосуточный ритм активности. В наших экспериментах мы 
наблюдали ночную пастьбу как у сайгаков, так и у овец. У сайгаков в мае при благоприятных 
погодных условиях с невысокими дневными температурами воздуха (не более 30°С) пастьба в темное 
(ночное) время суток занимает 4.9±0.6%, отдых – 19.7±0.5%, свободное перемещение – 0.5±0.1% от 
всего суточного времени.  

У овец в таких же условиях окружающей среды ночная продолжительность пастьбы занимает 
больше времени, чем у сайгаков. Так, весной (май) доля пастьбы ночью у овец составила около 
12.2±1.7% против 4.9±0.6% у сайгаков, длительность отдыха сходна с таковой у сайгаков – 21.5±6.2% 
и 19.7±0.5%, соответственно, а затраты времени на перемещение значительно больше – 6.6±4.5% от 
всего суточного времени. Важно отметить, что овцы в отличие от сайгаков отдыхают как лежа, так и 
стоя. 
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При повышенной температуре окружающего воздуха распределение времени на различные 
виды активности у сайгаков меняется. При температуре 42°С сокращается дневная 
продолжительность пастьбы. В самое жаркое время (полуденные часы) сайгаки прекращали пастьбу 
и проводили все жаркое время лежа. В конце июля до середины августа дневная температура воздуха 
часто достигала 42°С и сайгаки в дневное время суток полностью останавливали пастьбу. 
Восстанавливается активная пастьба только при снижении температуры до 30-34°С вечером к 17-18 
часам. Ночью при жаркой погоде активность сайгаков и овец достаточно высокая и животные 
интенсивно пасутся. Такая активность сохраняется до рассвета.  

Следует отметить, что общая суточная длительность кормления (пастьбы) у сайгаков в таких 
условиях, несмотря на резкое снижение дневной активности, остается неизменной. Сокращение 
продолжительности дневной пастьбы в жаркое время у сайгаков влечет увеличение длительности 
пастьбы в ночное время суток, в результате чего происходит компенсация потерь времени пастьбы в 
малоактивный период днем. В течение летнего пастбищного эксперимента (июнь) дневная 
температура воздуха колебалась от 28°С до 40°С. Суточная длительность пастьбы сайгаков при 
дневной температуре 28-34°С изменялась в пределах 33-43%, при достижении температуры 40°С 
составила 43%, т.е. осталась практически без изменения.  

Представляет интерес сравнение длительности различных видов активности у сайгаков в дневной 
и ночной периоды. В светлое время суток при температуре окружающего воздуха 28°С дневная 
продолжительность пастьбы у самок сайгака достигает 45%, при повышении температуры до 34-40°С 
доля пастьбы в светлое время суток закономерно снижается до 20-23% (рис.1). В темное (ночное) 
прохладное время суток активность сайгака повышается пропорционально повышению температуры 
воздуха в полуденное время суток. Такая закономерность характерна для сайгаков и, как отмечено 
выше, выступает в качестве компенсации снижения длительности пастьбы в дневное жаркое время 
суток.  

В целом сайгакам характерна постоянная круглосуточная активность, при этом с повышением 
температуры воздуха питание животного смещается с жаркого дневного времени суток на более 
прохладное ночное. По-видимому, круглосуточная активность, характерная как сайгакам, так и 
овцам, является общим условием для копытных аридных территорий. При этом пастьба в ночное 
время играет существенную роль, за счет которой животное может компенсировать потери времени 
на сбор корма в дневное жаркое время суток. 

Суточное распределение различных категорий активности в оптимальных условиях (начало лета 
в полупустыне при дневной температуре воздуха не выше 32°С) у сайгаков сходно с большинством 
других копытных: активная пастьба занимает около 30% суточного бюджета времени, отдых – не 
менее 50%. Остальное время используется для прогулки (9-16% от суточного бюджета времени).  

 
Рисунок 1 – Динамика продолжительности активности (пастьбы) сайгака при изменении температуры воздуха, 

(%) от всего суточного времени. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 

В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ КОРИДОРЕ 
В.И.Лысенко 

Мелитопольский институт экологии и социальных технологий 

Проблема управления популяциями охотничьих животных многогранна в силу разнообразия 
требований видов к среде обитания, интенсивности использования вида как ресурса и уровня 
разработки методов и технологий управления популяциями. Водоплавающие птицы испытывают 
наибольший пресс антропогенных факторов, проявляющихся в значительной степени в 
непосредственном изъятии части популяций за счет охоты на протяжении сезона 
продолжительностью около 5,5 месяцев и гибели некоторой части популяций (преимущественно 
нырковых уток и крохалей) в сетях во время рыбного промысла. Значительно также воздействие 
фактора беспокойства во все сезоны года, а также острых и хронических отравлений ядохимикатами, 
тяжелыми металлами и другими токсическими веществами.  

В действительности охота является совокупностью факторов, сложность влияния которых на 
популяции водоплавающих птиц представлена прямым и косвенным воздействиями. Так, наряду с 
изъятием части популяций суммирующее воздействие усиливает фактор беспокойства, особенно 
сильный на ВБУ Азово-Черноморского региона. Синергизм воздействий в миграционный период в 
ряде случаев в приводит вначале к перемещению птиц на менее кормные водоемы, а затем к переходу 
к транзитным миграциям. В целом воздействие охоты приводит к сокращению численности 
популяции, перераспределению птиц в пределах ареала и по биотопам, изменению суточных циклов. 

Существенное значение для ряда видов имеют изменения в сельскохозяйственном производстве. 
В прошлом веке это было выявлено на Каспии: переход на культуры, пожнивные остатки которых 
непригодны как корма, привели даже к изменениям миграционных путей (Лысенко, 1991). В 
настоящее время прекращение возделывания кукурузы и сокращение площадей под озимью в 
северном Приазовье и в Крыму привело к общему резкому сокращению численности зимующих 
здесь гусей (Лысенко, 2004). Это же обусловило в значительной мере более чем 10-кратное 
сокращение численности серого гуся Орельско-Самарской популяции (Лысенко, 2001,2004), для 
которого пожнивные остатки кукурузы были основным кормом в осеннее-зимний период. На 
правильность такого мнения указывает уменьшение массовых показателей добываемых серых гусей 
при практически неизменных размерных. По полученным нами сведениям, масса тела птиц на 
протяжении всего сезона охоты в последние годы меньше, чем в 70- 80- ые (когда кукуруза 
составляла до 20% посевных площадей) в соответствующих возрастных группах на 12-16 %, а 
упитанность птиц не превышает по 5-балльной шкале 3 даже в позднеосенний период.  

Главные условия при разработке стратегии использования ВБУ – комплексность и 
компромиссность. Не следует выделять только некоторые, возможно и самые важные с точки зрения 
орнитолога, стороны использования ВБУ. Кроме того, в современном мире усиливается значение 
местных общин в охране и использовании ВБУ, поэтому нахождение экономических и социальных 
региональных компромиссов – перспективный путь для разработки стратегий использования ВБУ и 
ресурсов водоплавающих птиц как их части. Нами предложены пути оптимизации использования 
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ресурсов водоплавающих птиц для условий Украины в связи с некоторыми специфическими 
особенностями, обусловленными нашими экономическими и социальными условиями. 

 Первоочередным является повышение образовательного уровня охотников и работников 
охотничьих хозяйств. Важной частью решения проблемы оптимизации использования ресурсов 
является соблюдение расчетной квоты на отстрел птиц. Существующая регламентация добычи путем 
установления дневной нормы практически не работает. В этом случае результат непредсказуем, так 
как он зависит от многих факторов: количества охотников и частоты их посещений хозяйства, 
погодных условий, эффективности контроля за соблюдением норм отстрела, наличия птиц на 
водоеме и т.д. Более действенным было бы введение квот на изъятие для хозяйства. Преимущества 
такого подхода очевидны: квота позволяет изымать расчетную часть популяции независимо от 
различных ранее перечисленных факторов. Существенным будет и возможность маневрировать 
хозяйству объемом добычи в разные периоды охотничьего сезона, что позволит уменьшить пресс 
охоты на малочисленные местные популяции, а также упростит ведение контроля за изъятием 
(вследствие того, что в каждой путевке указывается число добытых птиц).  

Координацию выполняемых мероприятий и мониторинг за состоянием ресурсов птиц должна 
выполнять специальная служба дичи, финансирование которой должно осуществляться разными 
путями. Кроме средств госбюджета, эта служба обеспечивается отчислениями охотпользователей, 
для которых служба дичи определяет размер квоты на текущий сезон, составляет прогнозы динамики 
численности основных видов, предлагает оптимальные сроки и методы охоты, создает методические 
пособия по биотехнии, новациям по технологии охоты и зонированию территорий и акваторий ВБУ.  

Особое значение в последние годы приобретает разработка и реализация международных 
мероприятий по оптимизации использования ресурсов водоплавающих птиц. Это обусловлено 
пониманием того, что эти ресурсы можно использовать успешно только совместными усилиями 
стран, на территории которых находятся различные части жизненных арен птиц, на которых птицы 
пребывают в разные сезоны года. Большинство водоплавающих птиц, пребывающих в период сезона 
охоты на территории Украины, размножаются за ее пределами в Российской Федерации, Казахстане, 
Беларуси, а зимуют в странах западной Европы. Эта ситуация обязывает Украину координировать 
свои действия с другими странами (например, совместно на паритетных началах определять размеры 
квот на изъятие, создавать программы управления ресурсами) и вести мониторинговые работы.  

 
 

УДК.598.412.2:591.5 
ПОТЕНЦІЙНІ РІВНІ АДАПТАЦІЙ ГУСЕПОДІБНИХ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ 

В.І. Лисенко, С.В. Малько* 
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 

*Таврійський державний агротехнологічний університет 

Життєвий цикл гусеподібних помірних широт та полярних зон має обв’язкові фази: гніздування, 
линяння, міграції та зимівля. В різні сезони року птахи різних видів перебувають не на однакових 
фазах біологічного циклу, тому для визначення потенційної здатності до адаптацій і оцінки її 
реалізації за різних екологічних умов нами застосоване комплексне оцінювання цих потенцій за 
допомогою бальної системи.  

Для отримання адекватних результатів нами використовувались різні методи: лабораторних 
досліджень, польових спостережень та аналізу літературних даних. 

Загально-топічні, репродуктивно-топічні, а також адаптації для перебування на зимівлях та під 
час міграцій і пристосування до антропогенного тиску оцінювали за 3-х бальною системою, в якій 
балом 3 оцінювались уподобання до відповідного біотопу, 2 - якщо вид не виказує особливих 
вподобань до конкретного біотопу, 1- вид перебуває в біотопі в продовж незначного часу (для 
відпочинку та ін.). 
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Аналогічно оцінені пристосування до антропогенних змін навколишнього середовища, 
можливість перебування на штучних водоймах, використання штучних гнізд і можливості штучного 
розведення.  

Живлення є найважливішим чинником, який обумовлює енергетику організму і тому 
адаптивність в значній мірі обумовлено широтою його спектру. Нами було взято дві складові спектру 
живлення: тваринного та рослинного походження та більш диференційовану оцінку.  

Ми припускаємо, що потенційні можливості адаптуватися обумовлюють стадії біологічного 
прогресу, біологічної стабілізації або біологічного регресу видів, що проявляється в розмірах ареалу 
та чисельності. 

Слід зазначити, що винайдений підхід дозволяє оцінити лише потенційні можливості, тоді як їх 
реалізація в природі може дещо відрізнятися. Це пояснюється тим, що в багатьох випадках потужні 
екологічні фактори, серед яки домінують антропогенні, можуть видозмінювати або спотворювати 
адаптаційні можливості. В зв’язку з тим, що зазначені чинники, на відміну від природних, досить 
сильно варіюють і їх вплив має незначний термін, адаптуватися до них тваринам значно важче. 
Відповідь птахів на антропогенні некатастрофічні фактори, вірогідно, можна оцінити за відповідною 
кількістю балів. 

Нами найважливіші адаптаційні можливості розподілено на загальнотопічні, 
репродуктивнотопічні, трофічні та антропогенні. 

Нами використані особливості гніздування: широта спектру місць, які обирають види (береги 
водойм, заломи очерету, дерева та їх дупла, можливості використання гнізд інших птахів, нори та 
ніші на узбережжі) В останньому випадку нами прийнято оцінювати відстань 0-50 м. в 1 бал, від 50 
до 500 м. – 2 бали). Найбільш адаптовані до використання різних біотопів сіра гуска та крижень (26 
балів), менш пристосованими виявились огар, морська та червоноголова черні (25 балів), Досить 
цікавою виявилась використання значної кількості біотопів гускою білолобою, червоноволою 
казаркою та чубатою черню (24 бали). Ці види виявляють значний консерватизм під час гніздування, 
але під час міграцій вони використовують морські та прісні водойми помірної і навіть аридної зони.  

За трофічними особливостями визначались кормові стації а також диференціювали види за 
спектром живлення.  

В регіоні наших досліджень гусеподібні використовують для харчування 7 основних біотопів, які 
розрізняються за глибиною та кормовою цінністю. Цікаво, що такі досить поширені види, як 
широконіска та чирок-свистунок набрали невелику кількість балів (відповідно: 6 та 9), що свідчить 
про їх меншу екологічну валентність, а значить і більшу залежність від довкілля.  

Взагалі види, що мають широкий спектр живлення, вірогідно, повинні мати високі адаптаційні 
можливості, а видам з вузькою спеціалізацією у трофіці притаманні низькі адаптаційні потенції по 
цьому показнику. 

Зі збільшенням антропогенного тиску визначальним є можливості йому протистояти, а також 
використовувати штучні покращення умов. Відсутність позитивного результату біотехнії в деяких 
випадках обумовлено різними можливостями видів гусеподібних адаптуватися до відповідних 
біотехнічних заходів.  

В таблиці дано загальну оцінку, що являє собою суму балів по основних показниках. Завдяки 
тому, що в основі життя лежать біохімічні реакції це дає можливість прогнозувати ріні біохімічної 
стратегії, що обумовлюють екологічні особливості. Попередніми дослідженнями нами також 
виявлено, що вузькоспеціалізовані види, які за одним з визначених критеріїв отримали малу кількість 
балів, мають малоефективну антиоксидантну систему (Лисенко, Малько, 2001). Важливо, що оцінка 
потенційних можливостей адаптуватися корелює з рівнем ефективності антиоксидантної системи і її 
статус визначає можливість адаптуватись.  

Загальна бальна оцінка дозволяє визначити вузькоспеціалізовані види. Так, чернь білоока має 
46,5 бали, але за оцінкою репродуктивних адаптацій цей вид отримав лише 1,5 бали тому, що 
потребує специфічних біотопів для гніздування (ділянки лісових озер з чагарниками на узбережжі). 
На наш погляд, одна з найважливіших умов, що призвела до скорочення чисельності цього виду – 
дефіцит репродуктивних біотопів.  
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Таблиця 1 - Загальний відносний рівень адаптаційних можливостей (бали) 

Види 
Оцінка рівня 
топічних 
адаптацій 

Оцінка рівня 
репродуктивних 
адаптацій 

Оцінка рівня 
трофічних 
адаптацій 

Пристосування до 
антропогенних змін 

Разом  
балів 

Гуска сіра  26 6 26 9 67 
Гуска білолоба  24 4 25 6 59 
Казарка червоновола  24 3 25 5 57 
Галагаз 21 5,5 7,5 3 37 
Огар 25 5 11 8,5 49,5 
Крижень 26 11 37 16 90 
Широконіска 21 3 18 1 43 
Чирок-свистунок 18 3 21 6 48 
Чернь червоноголова  25 5 23 8 61 
Чернь білоока 20 1,5 22 3 46,5 
Чернь морська 25 3 23,25 1 52,3 
Чернь чубата 24 3 21,75 2 50,8 
Гоголь 23 4 20 3 50 
Гага 23 3 18 2 46 

Вузькоспеціалізованим у трофіці є галагаз; він має найменшу кількість балів за цим параметром – 
6,5, що у 2 рази менше, ніж у огара. 

Відносно важко пристосуватися до антропогенних змін таким видам як широконіска (1бал), 
чернь морська (1бал), чернь чубата(2 бали), гага (2 бали), гоголь (3 бали) та чернь білоока (3бали). 
Запропонована нами диференційована оцінка дає можливість виявити вузькоспеціалізовані види та 
види з обмеженими адаптаційними можливостями і обґрунтувати заходи щодо їх збереження та 
відтворення. 

Отже, специфіка річного циклу гусеподібних вимагає від організму цих тварин значної 
витривалості і значних адаптаційних можливостей: витривалість до низьких температур, значні 
енергетичні витрати під час міграцій (зимівлі знаходяться на відстані 2,5-3,0 тис. км. від області 
гніздування). Враховуючи значну морфологічну гомогенність цієї групи можна припустити, що 
основні адаптаційні процеси реалізуються на етологічному, фізіологічному та біохімічному рівні. 

Таким чином, використання бальної оцінки потенційних можливостей до адаптацій дозволяє 
прогнозувати еволюційну долю птахів. 

 
 

УДК 599.742.3 
МОРФОФІЗІОЛОІГЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСЦІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА 

СОБАКИ ЕНОТОПОДІНОГО ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 
О.Ю. Мазай, Н.І. Лебедєва 

Запорізький національний університет 

Морфофізіологічний стан певної популяції дозволяє оцінити значення для організму будь-яких 
змін зовнішнього середовища, вивчити певні механізми реакції популяції на зовнішні умови. Це 
пояснює необхідність досліджень морфологічних, анатомічних і краніологічних особливостей 
тварин. Більше того, постійна зміна екологічних умов, особливо у регіонах зі значним антропогенним 
навантаженням, вимагає постійного моніторингу представників різних ланок трофічних ланцюгів. 
Особливого значення подібні дослідження набувають для хижаків, які наближені до вершини 
трофічної піраміди. Тому метою роботи було визначення анатомо-морфологічної характеристики 
двох найбільш поширених на території Запорізького регіону хижаків – лисиці звичайної (Vulpes 
vulpes L., 1758) та собаки єнотоподібного (Nyctereutes procyonoides, Gray, 1834). 

Було досліджено 64 тушки лисиць та 30 тушок собаки єнотоподібного. Для аналізу органометричних 
ознак було використано метод морфофізіологічних індикаторів Шварта С.С. та ін (1968). 

Наші дослідження свідчать що у лисиці на території досліджень в середньому самці мають трохи 
більші індекси серця (12,05 ‰) та селезінки (5,33 ‰) порівняно з самицями (11,18 ‰; 5,24 ‰ 
відповідно). Індекси нирок (правої та лівої), печінки та внутрішнього жиру дещо більші у самиць, але 
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достовірних статевих відмінностей виявлено не було. Треба зазначити, що варіативність 
морфофізіологічних індексів більша у самиць порівняно з самцями лисиці. Для собаки 
єнотоподібного спостерігається дещо інша картина. Так, трохи більшими у самців є індекси серця 
(7,01 ‰) та нирок (правої – 3,68 ‰ й лівої – 3,92 ‰), а індекси печінки, селезінки та внутрішнього 
жиру більші у самиць. Варіативність морфофізіологічних індексів також більша у самиць. 

Порівняльний аналіз морфофізіологічних індексів лисиці та єнотоподібного собаки свідчить, що 
майже за всіма показниками (за винятком індексів нирок) існують статистично достовірні 
відмінності. Розміри нирок є чітким показником рівня метаболізму. Усі умови, які потребують 
посилення обмінних процесів в організмі, викликають збільшення їх ваги. Індекси нирок дещо більші 
у собаки єнотоподібного, але ці відмінності не достовірні. Таким чином, за рівнем метаболізму 
досліджувані види принципово не відрізняються. 

У лисиці порівняно з собакою єнотоподібним достовірно більші, як у самців так і у самиць, 
індекси серця та селезінки. Це можна пояснити тим, що розмір серця має прямий зв’язок з активністю 
тварин. Більш активні, рухливі особини як правило мають більші індекси серця. Лисиця активна 
протягом всього року, вона рухлива, а під час розшуку та здобування їжі може долати значні відстані. 
До того ж, на відміну від єнотоподібного собаки, вона більше пристосована до активного здобування 
корму. Індекси печінки та внутрішнього жиру більші у собаки єнотоподібного. Відносна вага печінки 
є чітким індикатором інтенсивності обміну речовин в організмі. Внутрішній жир має значення як 
«депо» енергетичних запасів. Його відносна вага свідчить про вгодованість особин та їх підготовку 
до зимового періоду. 

Наші дослідження показали, що як самці, так і самиці обох досліджуваних видів 
характеризуються досить значною інтенсивністю обмінних процесів. Також, отримані дані свідчать 
про суттєву індивідуальну мінливість особин. Не дивлячись на те що досліджувані види дуже 
близьки за біологічними особливостями, між ними існують достовірні відмінності 
морфофізіологічних показників. 

 
 
УДК [599.735.3:591.526]:639.1.052 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ЩІЛЬНОСТІ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРИ 

ВИКОНАННІ РОБІТ З УПОРЯДКУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 
В.В. Петриченко, Я.М. Карташова 
Запорізький національний університет 
Сучасне мисливське господарство вимагає такої організації системи експлуатації мисливських 

ресурсів, яка забезпечує збереження їх видового різноманіття і підтримання стійкого балансу між 
приростом та вилученням у кожній місцевій популяції. Вирішення проблеми оптимізації чисельності 
диких тварин та раціонального використання мисливської фауни у різних регіонах України 
неможливе без аналізу динаміки чисельності та стану популяцій кожного виду. 

Автори цієї роботи на протязі багатьох років займаються розробкою «Проектів організації і 
розвитку мисливських господарств» різних форм власності та неодноразово стикалися з необхідність 
прогнозування чисельності популяцій деяких видів тварин, зокрема козулі європейської. 

Козуля європейська (Capreolus capreolus L.) - найбільш розповсюджений і найчисельніший вид 
оленячих, який є типовим представником мисливської фауни України. Завдяки широкому ареалу 
поширення та пластичності в пристосуванні до умов середовища, цей вид краще, ніж інші дикі 
копитні, пристосувався до урбанізованих екосистем та є важливим об’єктом розведення в 
інтенсивному мисливському господарстві. 

При проведенні робіт з упорядкування мисливських угідь був проведений аналіз динаміка 
чисельності козулі європейської місцевих популяцій, що перебувають на території мисливсько-
рибальського підприємства «Новгород-Сіверське» Чернігівської обласної організації УТМР (загальна 
площа 138632 га) та Великоолександрiвської районної організації УТМР Херсонської обласної 
організації УТМР (загальна площа 137872,4 га), які по своїм характеристикам є типовими для 
Поліської та Степової (південної) лісомисливських зон України відповідно. 
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Площа угідь придатних для козулі європейської на території МРП “Новгород-Сіверське” складає 
52665,8 га, з яких угіддя I класу бонітету складають 0,9%, II класу бонітету – 18,1%, III класу 
бонітету – 44,6%. 

На території мисливського господарства Великоолександрівської районної організації УТМР 
площа угідь придатних для козулі європейської складає 12368,2 га, з яких угіддя I класу бонітету 
складають 8,7%, II класу бонітету – 22,9%, III класу бонітету - 37,4%. Але враховуючи значну 
перевагу агроценозів (93,4% загальної площі господарства), чисельність цього виду та його 
розподілення по біотопам завжди буде перебувати у великій залежності від особливостей ведення 
господарської діяльності. 

Для аналізу динаміки чисельності козулі на території досліджень в період 2000 – 2009 р.р. було 
використано матеріали Державного комітету статистики (Форма 2-ТП-(мисливство)) (рисунок 1).  

Для опису динаміки чисельності місцевих популяцій козулі європейської була розрахована 
«кінцева швидкість росту» λ, яка склала для популяцій на території угідь МРП «Новгород-Сіверське» 
ЧОО УТМР та Великоолександрiвської районної організації УТМР Херсонської обласної організації 
УТМР 1,28 та 0,09 відповідно. 
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Рисунок 1 – Динаміка чисельності козулі європейської на території досліджень у 2000-2009 роках 

Мірою швидкості росту була обрана експоненціальна r, яка склала для популяції на території 
угідь МРП «Новгород-Сіверське» ЧОО УТМР 0,25 та для популяції на території угідь 
Великоолександрiвської районної організації УТМР Херсонської обласної організації УТМР -2,4. 

Далі авторами було проведено обчислювання часу подвоєння чисельності популяцій на території 
угідь МРП «Новгород-Сіверське» ЧОО УТМР та на території угідь Великоолександрiвської районної 
організації УТМР Херсонської обласної організації УТМР, який склав 0,6931/0,25=2,8 роки та 
0,6931/-2,4=-0,3 роки відповідно. 

Щільність популяції козулі європейської в значної мірі є показником успішності ведення 
мисливського господарства. 

На територій угідь МРП “Новгород-Сіверське” ЧОО УТМР у 2009 р. щільність козулі 
європейської склала 5,2 голів на 1000 га. Згідно розрахунків, за 2,8 роки чисельність популяція козулі 
подвоїться та фактична щільність перевищить оптимальну щільність, яка складає 8,5 голів на 1000 га. 
Це дасть можливість відновити експлуатацію виду в розмірі до 10% від фактичної чисельності. 

На територій угідь Великоолександрiвської районної організації УТМР Херсонської обласної 
організації УТМР у 2009 р. щільність козулі європейської склала 2,2 голови на 1000 га, при тому, що 
оптимальна щільність козулі складає 22,5 голів на 1000 га. Згідно розрахунків у 2010 році чисельність 
козулі на даній території в двічі зменшиться. 

Отримані данні наочно відображають потенційні можливості ведення мисливського господарства 
на досліджених територіях та можуть бути використані в практиці мисливських господарств при 
плануванні експлуатаційних та біотехнічних заходів, які спрямовані на підтримання життєдіяльності 
тварин, поліпшення загального стану популяції у господарстві та збільшення чисельності поголів’я 
козулі європейської. 

 



Розділ 7. Правові та економічні засади поліфункціонального 
ведення лісового та мисливського господарства 

 211

УДК 338.242.4.025.2:639 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИСЛИВСЬКОЇ ОХОРОНИ 

В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
О.Р. Проців, П.Б. Хоєцький* 

Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства, 
*Національний лісотехнічний університет України 

Діяльність мисливського господарства в Галичині на початку ХХ ст. регулювалося 
законодавчими актами Австро-Угорської імперії та Польщі. У березні 1897 р. ухвалено мисливський 
закон для Галичини і Лодомерії та Краківського князівства, в якому встановлювався порядок 
організації мисливських господарств, оренди мисливських угідь, відшкодування збитків завданих 
мисливськими звірами, зазначалися терміни полювання та ін. Наступний закон від 1909 р. 
(проіснував до 1927 р.) забороняв протягом трьох років полювати на бобра, лося, визначив покарання 
за браконьєрство (штраф від 10 до 100 злотих), яке в цей період досягло значних масштабів.  

Після першої світової війни чисельність мисливських звірів та птахів значно зменшилась, а 
випадки браконьєрства – почастішали. Тому в 1927 р. у прийнятому у Польщі «Мисливському 
законі» значну увагу приділено охороні мисливських угідь. Стаття 22 цього закону зобов’язала 
власників та орендарів мисливських угідь (ревірів) за власні кошти утримувати мисливську охорону. 
До осіб, які мали б виконувати функції мисливської охорони, ставили наступні вимоги: 
повнолітність, польське громадянство, вміння прийняти самостійне рішення, та щоб вони раніше не 
притягалися до відповідальності за порушення правил полювання, економічні правопорушення. 
Охоронці затверджувалися старостою повіту і після прийняття присяги отримували посвідчення та 
значок, які повинні були носити при виконні своїх обов’язків. Присягу та зразок значка затверджував 
Міністр сільського господарства при погодженні з Міністром внутрішніш справ Польщі. 

Мисливський охоронець працював за контрактом, який укладався між ним і власником ревіра або 
орендарем мисливських угідь, у контракті обумовлювався період, на який охоронець наймався. 
Староста повіту за невиконання охоронцем покладених на нього обов’язків мав право в будь-який 
момент відстронити його від роботи, вилучити посвідчення та значок. 

Згідно статті 24 згаданого «Мисливського закону» охоронець при виконанні своїх повноважень 
мав право вимагати від осіб, яких він зустрів в мисливських угіддях з вогнепальною зброєю (іншими 
знаряддями полювання) або дичиною, пред’явити мисливське посвідчення, а в час полювання також 
письмову згоду власника або орендара мисливських угідь на полювання. Не вимагався письмовий 
дозвід про допуск до полювання, якщо воно відбувалося у присутності власника (орендара) 
мисливських угідь. 

Мисливський охоронець мав право вилучити у браконьєра вогнепальну зброю, видати при цьому 
відповідну розписку. Також підлягала конфіскації добута браконьєром дичина, не вогнепальні 
знаряддя добування (петлі, капкани тощо). Конфіскована зброя, вилучені знаряддя полювання 
протягом 24 годин доставлялись ним з відповідним рапортом до найближчого відділу поліції, а 
дичину віддавали власнику або орендарю мисливських угідь. Також доставлялись до представників 
влади затриманні браконьєри для з’ясування особистості, при умові неможливості встановити на 
місці правопорушення їх прізвищ.  

Чисельність охоронців у господарстві визначалася в залежності від площі мисливських угідь. 
Один працівник повинен був забезпечувати належний порядок на площі 600-800 моргів ревіру. До 
обов’язків охоронця входило пильне обстеження мисливських угідь, щотижневе подання доповідної 
лісничому або орендарю угідь. Чисельність не тільки мисливської, але й лісової охорони в Галичині, 
в порівнянні з іншими регіонами, була меншою від необхідної. В Галичині існувало лише дві школи 
для лісової охорони (Львів, Болехів). В школах мисливство вивчалося в обмеженому обсязі, тому 
фаховий рівень лісової охорони був низьким. У зв’язку з незначною заробітною платою лісові 
охоронці змушені були поповнювати свій бюджет в інший, не зовсім чесний спосіб. Найкраще 
виконували свої обов’язки працівники, які займалися лише охороною мисливських угідь. Однак, на 
західноукраїнських землях таких було надзвичайно мало. В найкращому випадку обов’язки 
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мисливського охоронця виконував гайовий. Часто мисливських охоронців залучали до робіт, не 
пов’язаних з безпосередніми їхніми обов’язками. Були випадки залучення до охорони браконьєрів. 

Частина власників мисливських угідь стверджували, що найкраще у мисливську охорону 
набирати місцеве населення, інші схилялись до думки, що найкращими охоронцями є чехи. Власники 
великих мисливських господарств зазвичай брали на роботу працівників за меж Галичини. На 
сторінках польської преси були заклики, з патріотичних поглядів, брати на роботу поляків. 

Багато охоронців лісу та дичини не мали відповідної фахової підготовки, не могли проводити на 
належному рівні біотехнічні заходи. Тому актуальними виявилися курси для мисливської та лісової 
охорони, організовані під Краковим після першої світової війни. В період бойових дій багато солдатів 
отримали поранення, травми, але після війни за станом здоров’я могли працювати мисливськими 
охоронцями. Крім них на курси потрапляли особи, які до війни працювали у лісовій галузі. У 1916 р. 
курси закінчили перших 26 кандидатів і отримали добре оплачувану роботу. Потреба у таких курсах 
була досить істотною, лише із західної Галичини було отримано 100 заяв від власників лісів та 
мисливських господарств з проханням підготувати працівників. 

Охорона мисливських угідь відносилась до небезпечної роботи, пов’язаної з ризиком для життя. 
Погрози браконьєрів, сутички з ними не сприяли кращому виконанню мисливськими охоронцями 
своїх обов’язків. Підтримку мисливській та лісовій охороні надавали товариства мисливців. Вони 
опікувалися працівниками, які при виконанні своїх обов’язків отримали травми, а також вдовами і 
сиротами тих охоронців, які загинули при виконанні службових обов’язків, надавали відповідну 
фінансову допомогу. Кращих мисливських охоронців заохочували. Так, Галицьке мисливське 
товариство проводило конкурс ім. Графа Йозефа Потоцького на кращого охоронця мисливських 
угідь. Участь у конкурсі могли взяти лише працівники, які були членами товариства. Охоронці, які 
найзаповзятіше виконували свої обов’язки, отримували винагороду. З цією метою товариство 
виділило дві нагороди по 30 крон, дві - по 20 крон та дві - по 10 крон. 
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Современный охотничий туризм, ориентированный на трофеи благородного оленя выше 9 кг (1 
тыс. в год) получает из природы только 10-15% трофеев, а большая часть трофеев – 85-90% 
выращивается на огороженной территории. Рынок оленины, как диетического продукта, только в 
Европе превышает 100 тыс. тонн. Спрос на оленину, ранее покрывавшийся за счет северного оленя из 
СССР, из-за сокращения домашних северных оленей с 2,5 млн (1969) до 1,2 млн (2001) позволяет 
сохранять ликвидность продукции даже с учетом доставки из Новой Зеландии и формирует типы 
оленеводства и логистику данного направления. 

В СССР масштабность природопользования требовала развития наиболее передовых и 
востребованных его тенденций. Относилось это и к реконструкции ареала благородного и пятнистого 
оленя, овцебыка, дикого северного оленя и традиционного домашнего оленеводства на Севере 
(Данилкин, 1999). После распада СССР, использование возобновимых природных ресурсов, 
каковыми и являются дикие копытные, без полноценного научного обеспечения, становится 
бессистемным и противоречащим принципам рационального (естественного) использования 
конкретных (региональных) ландшафтно-климатических условий (Тышкевич, 2009).  

Беларуси, как центру Европы, вне мнения была уготована роль «легких Европы» и полигона для 
вторичного заболачивания. Волко и рысе любие, и необдуманная ратификация всевозможных 
«Конвенций» (по сути прозападных концессий) щедро оплачиваемое из-за рубежа, фактически 
упраздняют суверенитет (в использовании возобновимых природных ресурсов) и становится 
тяжелым бременем охотничьего хозяйства. По сути, во благо общества перестают использоваться 
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сезонная и многолетняя смены растительного покрова и процессы сукцессии. Ландшафты, лишенные 
потребителей фитомассы, теряют устойчивость и начинают деградировать. Пойменные луга и 
обособленные агроценозы заболачиваются и зарастают малоценными деревьями и кустарниками.  

Кардинальная смена курса в природопользовании сменила поступательные процессы укрупнения 
популяций благородного оленя (для массового расселения из Беловежской пущи), на истребление и в 
1994 г. Идея восстановления его ареала была забыта (Бабинок, 1984; Данилкин, 1999; Тышкевич, 2002) 
и расселение в леса Беларуси, свободные от оленя (5 млн. га) более не проводилось. Популяционные 
группировки формируются за счет выселения оленей из первоначальных очагов реакклиматизации и 
лишь в ограниченном числе охотничьих хозяйств (Тышкевич, 2002; 2004; 2007-2009). 

Необходимость развития охотничьего хозяйства Беларуси в XXI веке заставила вспомнить об 
олене, и уже как о виде, без которого невозможно оптимальное использование естественных и 
трансформированных ландшафтов (Бабинок, 1984; Данилкин, 1999; Тышкевич, 2002; 2006-2007). 
Значительные площади выведенных из сельскохозяйственного оборота пойменных лугов (в целях 
«защиты» рек для потребителей водных ресурсов Беларуси), малопродуктивных и зарастающих 
рудеральной растительностью агроценозов, являют собой огромный по потенциалу резерв для 
охотничьего и фермерского оленеводства. По предварительным расчетам (Тышкевич, 2009) 
подобных угодий в Беларуси более 1 млн га и как пастбища 0,5 млн оленей, они вполне сопоставимы 
с передовой в оленеводстве Новой Зеландией.  

Устройство оленеводческих хозяйств способно решить проблему рекультивации заброшенных 
земель и представляет собой альтернативу пропагандируемому Западом «вторичному 
заболачиванию» земель сельскохозяйственного назначения, как в Беларуси, так и в России. Развитие 
оленеводства не требует капитальных комплексов и «механизации», большого количества рабочих 
рук, а его формирование ограничивается только площадью земель, пригодных для огораживания и 
залужения. На оленеводство не распространяются запреты на содержание в водоохранных зонах и на 
подверженных эрозии почвах. Экономические расчеты оправданности вложения в мясное 
животноводство (КРС) и оленеводство, говорят о выигрышности последнего. 

В Восточной Европе существует более 5000 огороженных участков для выращивания дичи, но 
проблема получения продуктивных линий европейского благородного оленя, требуемого для 
вселения в природную среду, остается неразрешимой. На рынке племенных оленей уже встречаются 
особи с невыясненным генетическим статусом (гибриды) различного разведения. В соответствии с 
конвенцией «О биологическом разнообразии» вселять в природную среду Европы, как вид можно 
только европейского благородного оленя (Кузнецова и др. 2007; Тышкевич, 2008; Тyshkevich et. al., 
2009) и это требует предварительных исследований для подбора животных для основания новых 
популяций. 

200 лет возрождения и использования европейского благородного оленя в Беларуси позволяет 
дать оценку перспектив использования как хозяйственно ценного вида. Изучение сохранившихся 
популяций оленя выявило их малочисленность из-за высокого уровня хищничества, применения 
неэффективных методов управления популяциями и вселения оленей с заведомо низкой 
продуктивностью (неизвестного происхождения) Тышкевич, 2007-2009; Тyshkevich et. al., 2009).  

К 2007г. одной из последних популяцией Беларуси, сохранившей высокие трофейные и 
размерные характеристики оленей, стала Тетеринская популяция (Тышкевич, 2007-2009; Тyshkevich 
et. al., 2009). К 2008г. создан генетический банк и были обработаны результаты морфометрических 
исследований оленей. Тетеринские олени превзошли популяцию-основателя и сохранили лучшие 
черты т.н. Воронежских оленей, на генетической основе которых и возможно формирование 
заводских линий благородного оленя. Молекулярно-генетические исследования подтвердили их 
пригодность для создания новых популяций оленя с выдающимися трофейными и весовыми 
характеристиками, но проблемой использования для массового расселения стало изначальное 
происхождение популяции (1980) всего от 50 оленей. Малочисленность основателей существенно 
сократила уровень гетерозиготности и без вселения группы оленей с ее более высоким уровнем, 
возможность утраты одной из последних природных популяций европейского благородного оленя (с 
высокой массой рогов и тела) скорее, дело времени, чем приоритет селекции и науки. Проблему 
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можно решить за счет вселения дополнительного числа оленей с аналогичными или более высокими 
трофейными (весовыми) признаками и более высоким уровнем гетерозиготности.  

Использование европейского благородного оленя наиболее продуктивных линий позволяет 
гарантировать ликвидность разводимого поголовья по следующим причинам: 
1. Высокие темпы роста молодняка и крупные размеры оленей; 
2. Стабильные трофейные качества позволяют производить редукцию производителей 

(прекративших репродукцию) уже как охотничьих трофеев; 
3. Востребованость молодняка для организации новых оленеводческих хозяйств. 

С учетом изложенных требований укрупнения Тетеринской популяции была подобрана 
популяция-донор (культивируемая при строгом санитарном и генетическом контроле). В перспективе 
доведение численности оленя Тетеринской популяции до 1 тыс. особей позволяет сформировать 
собственную аборигенную линию европейского благородного оленя. Наличие аборигенной и 
высокопродуктивной породы оленей, наиболее полно приспособленных к условиям Беларуси, 
безусловное требование дальнейшего развития трофейного и промышленного оленеводства и 
повышения конкурентоспособности национального природопользования. 

Растущая закрытость рынков для сбыта продукции животноводства (рост поголовья КРС в 
Беларуси и России до 20% в год, ограничения на ввоз баранины и свинины из-за заболеваний), при 
практически неограниченном спросе на оленину, требует экстренных мер для развития оленеводства. 
Его доходность давно подтвердила Новая Зеландия, Аргентина и др. страны. 

Для азиатской части России, Казахстана и др. стран региона, проблема развития оленеводства 
фактически снята с выведением в 2008 г. НИИ оленеводства – Алтае-Саянского марала (самого 
крупного подвида благородного оленя), а вот Беларусь и Нечерноземная часть России практически 
остановились в исторически эволюционном включении малоиспользуемых сельскохозяйственных 
земель в развитие интенсивного оленеводства.  

Основная проблема – вполне обоснованное утверждение потенциальных инвесторов, о том, что 
все известные им вольерные хозяйства СНГ высокозатратны и в больше степени пригодны для 
охоты, чем выращивания диких животных. На примере Беларуси, можно объяснить причины высокой 
затратности самодеятельного оленеводства в вольерах, которое, с 2006 года (за бюджетные средства), 
пытаются наладить лесхозы. Искусственных популяций оленя, способных существовать в состоянии 
свободы, так и не было создано. Олени, использовавшихся для создания новых популяций, 
неизвестного происхождения (генетический статус не известен) и ввиду низкого трофейного 
потенциала не гарантируют окупаемости затрат. Стратегический просчет в обустройстве оленников – 
огораживание лесов с низкой долей земель пригодных для залужения. Естественная кормовая база, 
истощаясь, делает оленей полностью зависящими от подкормки. Ограниченные площади земель, 
пригодных в качестве искусственных лугов, деградируют (вследствие затравливания) и 
существование вольерных хозяйств, расположенных в лесных угодьях становится излишне 
затратным (Тышкевич, 2008).  

В завершение отмечу, что частные инвесторы, применяя передовые технологии и биотехнию, 
создают популяции оленя на порядок дешевле и эффективнее, а по прошествии 3 лет начинают 
проводить эксплуатацию (Тышкевич, 2007; 2008). Согласно уже устоявшимся канонам оленеводства 
получение земель сельскохозяйственного назначения для его развития подразумевает вовлечение в 
оборот в значительной мере закустаренных (заброшенных) сенокосов, выработанных торфяников, 
земель с низким баллом пашни (пустошей), т.е. любых территорий, пригодных для залужения. 

Логистика формирования оленеводческих хозяйств относительно проста (основана на отборе 
урочищ, пригодных для огораживания и залужения), не требует коммуникаций в виде 
электроэнергии или улучшенных дорог. Подбор и формирование племенных групп оленей 
(необходимо исключить инбридинг и завозить только здоровых животных) позволяет, при 
изолированном содержании, сократить расходы на ветеринарное обслуживание и базируется на 
мероприятиях по поддержанию интенсивной вегетации пастбищ. 

Важное преимущество оленеводства – на порядок сокращающаяся, в сравнении с 
животноводством, потребность в обслуживающем персонале и материально-техническом 
обеспечении. Возврат целевых кредитов на развитие оленеводства вероятен по прошествии 4-5 лет с 
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момента организации хозяйства (племенное 3 года) и наименее затратными являются хозяйства 
большой площади с секторами пастбищных культур.  

Оленеводство – идеальное направление развития фермерских хозяйств (при минимуме 
начальных дотаций) и столь важного для Беларуси, России и Украины местного туризма 
(агротуризма), возможность создания рабочих мест с низкой долей физического труда для 
стареющего сельского населения и мало квалифицированных горожан (сторожа).  

Один из оптимальных вариантов использования отдаленных и изолированно расположенных 
земель сельскохозяйственного назначения, возрождения хуторов и крестьянских хозяйств, реальная 
возможность охраны земель от деградации и зарастания рудеральной растительностью.  

Площади, длительный период времени использовавшиеся под пастбища для оленя пригодны для 
воссоздания агроценозов, выращивания твердолиственных пород деревьев и считаются 
защищенными от эрозии почв.  

Опыт подбора урочищ для организации оленеводческих хозяйств, основанный на специфике 
питания оленей, показывает, что их можно создавать за 10-14 мес. и практически везде, где 
существует проблема использования земель с низким баллом пашни или требующих рекультивации – 
нужна лишь адаптированная к региональным условиям линия благородного оленя. 

 
 

УДК 639.111 
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ (УКРУПНЕНИЕ) ПОПУЛЯЦИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (CERVUS ELAPHUS L.) 

В.Е.Тышкевич, А.А.Шимчук 
Институт природопользования НАН Беларуси 

Проблема улучшения трофеев благородного оленя известна для Европы с 18 века (для Беларуси с 
19 в. Карцев, Врублевский, Козло, Шостак, Данилкин, Павлов и др. 1904-1999). Ведя селекцию оленя, 
в Австро-Венгрии получают выдающиеся трофейные линии и создают в пределах Империи парки для 
оленей, но крах монархии, позволяет сберечь оленя, со значительными размерами рогов в основном 
за счет смешения с местными популяциями.  

Для восстановления оленя в Налибокской пуще (Зап. Беларусь 1928 г.) получают самцов оленя из 
Венгрии, что дает трофеи-чемпионы до 1939 г., созданную популяцию оленя (и лани) сохраняют в 
специально созданном резервате (Вяловичском заповеднике) до 1953 г., пока его ликвидация не 
приводит к ее исчезновению. Фауну Березинского заповедника в 1956 г. обогащают уже 
Воронежскими оленями (превосходят Беловежских, Павлов, 1999). С 60-х XX в., впоследствии уже 
массово расселяют Беловежских оленей (после 1985г. в основном из пущи, Тышкевич, 2004), пока 
тотальный отстрел не сменил проводившуюся 100 лет селекцию и отлов для расселения на 
«оптимизацию» копытных Беловежской Пущи. Кардинальное изменение порядка использования 
Беловежских оленей быстро вызвали их измельчание и деградацию трофеев.  

Несколько ранее, благородный олень стал наиболее востребованным трофеем Европы – 
требования к основателям популяций ужесточились, успех вселения определяют окупаемостью 
затрат (по трофейным качествам Тышкевич, 2002; 2006) и в охотничье хозяйство приходит генетика. 
Изучение популяций оленя позволило узнать происхождение, объяснить причину снижения массы 
трофеев и плодовитости – малоценные олени, утрачивают свое значение (как племенные) и только 
несколько популяций приобретают мировую известность. Как носители уникальных наследственных 
признаков они впоследствии и становятся объектами селекции. Потенциальные возможности 
искусственно выводимых линий благородного оленя объекты дальнейших исследований, 
развивающихся по канонам породного оленеводства.  

Проведение интродукции оленей невыясненного происхождения, вызвала появление нетипичной 
виду формы рогов. Молекулярно-генетические исследования выявили смешение подвидов оленя у 
целого ряда популяций (с ДНК др. подвидов), последние, в качестве доноров непригодны (не имеют 
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установленного генетического статуса – Украина, Молдавия, Прибалтика и др., Кузнецова, Волох, 
Домнич 2007; Павлов, 1999; Тышкевич, 2008; Тyshkevich et. al., 2009). 

В 1995-2006 гг. осуществлен поиск мест отбора оленей в Беларуси, основанный на единой для 
европейского благородного оленя оценке трофейных качеств самцов, размеров тела самок и их 
потомства (оценка плодовитости и факторов ее определяющих, Данилкин, 1999; Тышкевич, 2004; 
Тyshkevich et. al., 2009). Исследования позволили выявить потенциального донора племенных оленей 
– тетеринскую популяцию (генетическую идентичность подтвердили молекулярно-генетические 
исследования), культивируемую по технологии, исключающей отстрел самцов в движении. 
Аналогичный подход 40 лет действует в Венгрии (выбраковка и отстрел самцов, разрешен только в 
неподвижном положении для необходимого отбора).  

Оценка Тетеринской популяции на массе тела животных, позволяет дать оценку ее состояния. 
Средняя масса тела 59 трофейных самцов оленя (n=59) составляет 229 кг (от 172 до 299 кг), вес рогов 
7,72 кг (от 5,5 до 10,3 кг). Произведя отбраковку добытых в конце гона (истощенных) самцов, 
средняя масса тела трофейного оленя на середину сентября (n=53) составляет 233 кг, вес рогов 8 кг, 
что является рекордными для свободноживущих популяций Европы (кроме Венгрии) показателями. 
Популяция оленя, дающая трофеи большой массы и их устойчивая востребованность – залог 
ликвидности трофеев и услуг охотничьего хозяйства (многолетние контракты с аутфиттерами – табл. 
1, 2). 

Сравнение массы тела тетеринского оленя и ближайших регионов, основатели которых из 
Беловежской пущи и Воронежского заповедника (родоначальник Осиповичской популяции – донора 
для «Тетеринского»), выявили, что средняя масса тела самцов Тетеринских оленей, достоверно выше, 
оленей Латвии – 208 кг (Скриба, 1975) и Беловежья – 185-203 кг (за 1957-1967гг. – 203 (Козло, 1983) 
и за 1968-1982 гг. – 185 кг Шостак, 1983). Проведенные сравнения такого важного признака как масса 
тела оленей, убедительно доказывает прогрессирующее измельчание беловежских оленей 
(Тышкевич, 2008; Тyshkevich et. al., 2009). 

При сравнении средней массы тела самцов оленей из Воронежского заповедника можно 
констатировать ее сокращение с 1953 по 1996гг. (по исследованиям 1953г. – 230 кг (вес рогов 8 кг, 
Мертц, 1953); 1996 года – 204 кг (Простаков, 1996). Это позволяет нам утверждать о сохранении 
тетеринскими оленями лучших признаков родоначальников – воронежской популяции, а низкая 
ценность Беловежских оленей не позволяет использовать их для основания популяций, как несущих 
угрозу деградации. Латвийских оленей использовать для вселения в угодья рискованно – по причине 
не изученности параметров их массы после 1975 года, а также не выясненного генетического статуса 
(Кузнецова и др., 2007; Тышкевич, 2008; Тyshkevich et. al., 2009). Существенные опасения вызывает и 
бессистемное вселение в Латвию (Прибалтику) различных по происхождению оленей, включая 
самых мелких в Европе (по массе и размерам тела) из Шотландии. 

Не вдаваясь в подробности создания популяций оленя в Беларуси за 2006-2008гг., отмечу, что 
лесхозы использовали любое имеющееся поголовье. Использование малоценных оленей-основателей, 
изначально лишает проводимые мероприятия видимой окупаемости вложений. Введенное в практику 
вселение оленей неизвестного происхождения, на наш взгляд, несет серьезную угрозу деградации 
имеющегося поголовья оленей при их смешении, более того, «засоряет» среду обитания аборигенных 
оленей, а выпуск новых животных, без детализации их происхождения (молекулярно-генетических 
исследований), чреват серьезной популяционной катастрофой. Разведение оленей, в дальнейшем 
следует вести методами, применяемыми в развитых странах (после детального изучения имеющихся 
популяций, по аналогии с исследованиями зубра). Это позволит получить полное представление об 
их происхождении и, вероятно, выяснить причины прогрессирующего ухудшения трофейных 
качеств. Непонимание важности исследований благородного оленя молекулярно-генетическими 
методами и использование технологии далекого 19 века при создании новых популяций 
благородного оленя, ввоз на территорию республики для содержания в состоянии естественной 
свободы оленей неизвестной видовой (подвидовой) принадлежности требует принятия кардинальных 
решений. Завоз сомнительных по происхождению оленей является прямым нарушением конвенции 
«О биологическом разнообразии». 
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Выдающиеся параметры Тетеринской популяции, ее территориальная изолированность от 

бессистемно вселенных (созданных) популяций оленя делают абсолютно оправданным разработку 
мероприятий по ее укрупнению с применением пригодных только для неё критериев отбора 
(отличных от разработанных для измельчавших европейских оленей).  

Вероятно, наилучшими с точки зрения охотоведения и генетики, перспективами использования 
поголовья являются мероприятия по увеличению уровня гетерозиготности тетеринского оленя, за 
счет вселения оленей с ее наиболее высоким уровнем (с учетом трофейных качеств) и всемерное 
содействие росту численности и экспансии оленей в незаселенные смежные угодья (Тышкевич, 2007-
2009; Тyshkevich et. al., 2009). 

 



Розділ 8 РАЦІОНАЛЬНЕ  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ .  
ПРОМИСЛОВА  ЕКОЛОГІЯ  

 
 

УДК 628.356 
РЕКОСТРУКЦИЯ АЭРИРУЕМОГО ОБЪЕМА ПО ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 
ГИДРОСТРУЙНОГО ЭЖЕКТОРНОГО АЭРАТОРА 

А.И. Барыбин 
Донецкий национальный университет 

Аэрация является неотъемлемым процессом для большинства сооружений по очистке сточных 
вод и так же требует 45-75 % расхода энергии всего очистного сооружения (Rosso D., 2006.). В 
больших промышленных очистных сооружениях аэрация в основном происходит либо 
механическими аэраторами, либо газожидкостными струйными эжекторными аэраторами (Fonade C., 
2001). Использование таких аэраторов способствует образованию как аэрированных, так и 
неаэрированных областей, что, в свою очередь, позволяет проводить процессы нитрификации и 
денитрификации в одном резервуаре. По всему миру функционирует более 2000 очистных 
сооружений, в которых используются струйные эжекторные аэраторы(Whittaker A., 2007). 

Одним из основных параметров определяющих работу очистного сооружения является 
аэрируемый объем. Определяется он, как объем части камеры, содержащей пузырьки воздуха 
(остальная часть камеры содержит только сточные воды). При этом исследователи зачастую 
рассматривают плоскостные, а не трехмерные распределения пузырьков. Так, в качестве двумерной 
альтернативы аэрируемому объему вводят такую характеристику, как зона аэрации. Однако 
двумерные распределения одного и того же трехмерного параметра все равно приходиться 
рассматривать по отдельности. Поэтому задача реконструкции аэрируемого объема имеет важное 
значение с точки зрения целостного восприятия картины распределения пузырьков. 

В ходе обработки результатов проведенного лабораторного модельного эксперимента по 
методике обработки фотоснимков описанной в (Барыбин А. И., 2009) были получены двумерные 
распределения вероятности появления пузырьков воздуха в объеме воды в виде градации серого от 0 
до 1 (рис 1). 

 
  а)  б) 

Рисунок 1 – Двумерные распределения вероятности появления пузырьков: 
а) фотографирование проводилось над течением; б) фотографирофание проводилось сбоку течения. 

Естественно, для восстановления трехмерной картины, при использовании стандартной 
декартовой системы координат, необходимы три проекции исследуемого течения на плоскости XOY 
(рис. 1а), YOZ(рис. 1б) и XOZ. Существующая экспериментальная установка не позволяет 
производить фотографирование в недостающей плоскости XOZ. Однако, несмотря на отсутствие 
одной из проекций можно попытаться осуществить трехмерную реконструкцию аэрируемого объема. 
Возьмем две точки A(y,z) и B(y,x) на имеющихся двумерных распределениях таким образом, чтобы 
их у-координаты совпадали. Тогда по отношению к точке C(x,y,z) точки А и В будут проекциями на 
соответствующие плоскости (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Расположение двумерных распределений в трехмерной системе координат 

Для определения значения вероятности появления газовой фазы в точке С предлагается 
использовать следующую функцию: 
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где рА, рВ и рС – вероятности появления газовой фазы в точках А, В и С соответственно. В (1) 

реализуется условие того, что лишь тогда когда в обоих точках-проекциях А и В будет ненулевое 
значение вероятности появления газовой фазы, то и в точке С значение будет ненулевым. Так как 

вероятности не могут быть отрицательными, то вариант 0<× BA pp  не рассматривается. В качестве 
значения рС для ненулевого значения рА и рВ взято обычное среднее арифметическое. 

Расчеты по всему объему с использованием (1) для определения значения в точке были 
проведены на базе системы MATLAB. На рис. 3 представлена визуализированная полученная 
трехмерная матрица. При этом выделено 3 поверхности, каждая из которых ограничивает объем, в 
котором вероятность появления газовой фазы больше определенного наперед заданного значения. По 
осям отложены значения координат нормированные по диаметру выходного сопла D0. 

 

 
Рисунок 3 – Трехмерное реконструированное изображение аэрируемого объема: 

1 – рС > 0.9; 2 – рС >0.6; 3 – рС > 0.1. 

Таким образом, показана возможность трехмерной реконструкции аэрируемого объема даже при 
наличии двух проекций. Дальнейшая обработка полученных результатов позволит получить 
количественные результаты. 

 
 

УДК 615.074;543.426 
ТЕСТ-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА КОФЕ 

А.А. Бычкова, С.В. Бельтюкова  
Одесская национальная академия пищевых технологий 

Каждому виду и сорту сырого кофе свойственны свои характерные особенности. Они зависят от 
района произростания, почвенно-климатических условий, высоты расположения плантаций над 
уровнем моря, применяемых органических и минеральных удобрений, первичной переработки 
кофейных плодов, условий хранения и т. д. С учетом этих факторов, а также генетической 
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принадлежности кофе к тому или иному виду качество сырья сильно изменяется, поэтому долгое 
время предъявлялись собственные технические требования к сырью в каждой кофепроизводящей 
стране. 

Полифенолы, антиоксиданты кофейной ягоды, обладают самой высокой способностью к 
нейтрализации свободно-радикальных форм кислорода и антиканцерогенной эффективностью. 
Основные органические кислоты – источники полифенолов – в составе экстракта кофейной ягоды: 
хлорогеновая, хининовая, феруловая кислоты. 

Хлорогеновая кислота. 

 

Зерна сырого кофе содержат примерно 7-10% хлорогеновых кислот. Полифенолы кофейных ягод 
двух видов Arabica и Robusta обладают широким спектром биологической активности. Хлорогеновая 
кислота является стимулятором центральной нервной системы (ЦНС). Экспериментально 
установлено у хлорогеновой кислоты кофеиноподобное, но более слабое действие, способность 
усиливать интенсивность белкового обмена в мозговой ткани. Хлорогеновая кислота ингибирует 
всасывание глюкозы в организме, чем способствует регулированию уровня сахара в крови. Кроме 
стимуляции деятельности ЦНС хлорогеновая кислота способствует изменению тонуса кровеносных 
сосудов головного мозга и сердца, является одним из лучших средств уменьшения и предупреждения 
утомления и головной боли. 

Содержание хлорогеновых кислот устанавливают методами газовой и тонкослойной 
хроматографии, колориметрическим методом. Ввиду большого интереса к фенилпропаноидам, как 
важным природным антиоксидантам, разработка простых экспрессных и воспроизводимых методик 
определения АО в растительном сырье представляет собой актуальную задачу. Нами разработана 
тест-методика сорбционно-люминесцентного определения хлорогеновой кислоты в зернах кофе, 
основанная на регистрации собственной люминесценции этого препарата, усиленной в присутствии 
ионов иттрия (ІІІ). Изучены оптимальные условия комплексообразования. 

Кофе Содержание хлорогеновой 
кислоты, мг/г зерен кофе 

Espresso (Италия) 12,4 
Carte Noir Expresso (Франция) 13,4 
Elite Fort (Польша) 28,0 
Jacobs (Польша) 16,8 
Espresso Оriginale Paulig (Финляндия) 9,5 
Melitta Bella Crema (Германия) 20,8 
Carte Noir Arabica Exclusive(Франция) 16,0 
Зерна сырого кофе сорта «Робуста» 85,0 

Установлены зависимости интенсивности люминесценции комплекса от концентрации лиганда, 
иттрия (III). Исследована сорбция комплекса на различных сорбентах: пенополиуретане, цеолитах 
(СаА, NаА), фосфате алюминия, силикагеле, Sephadex G-50, G-75, G-150. Установлено, что 
максимальная интенсивность люминесценции комплекса наблюдается на фосфате алюминия. 
Рассмотрено влияние растворителя, поверхностно-активных веществ на люминесцентные 
характеристики сорбата комплекса. Подобраны оптимальные условия сорбции. Показано, что 
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максимальная интенсивность люминесценции наблюдается в присутствии уротропина 4%-ного при 
рН=6. Интенсивность люминесценции сорбата возрастает в 2 раза в присутствии донорно-активной 
добавки – триоктилфосфиноксида и анионного поверхностно-активного вещества – лаурилсульфата 
натрия. На основании полученных результатов разработана методика сорбционно-люминесцентного 
определения хлорогеновой кислоты в растительном сырье. Определено содержание хлорогеновой 
кислоты в кофе. 

 
 

УДК: 613 : 543.544 : 632.95 : 628.1 
ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ ТА ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

ТЕФЛУТРИНУ У ВОДІ ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
О.П. Вавріневич, Т.В. Гиренко, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук 

Інститут гігієни та екології  
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  

Інтенсивне застосування у народному господарстві засобів хімізації є одним з найбільш значимих 
факторів забруднення поверхневих водоймищ, куди вони стікають з оброблених територій в період 
паводків з дощовими та талими водами. Вклад поверхневого стоку в забруднення річок та озер 
складає 60-80 %. Винесення пестицидів зі стоком складає десятки, сотні грамів з 1 гектара обробленої 
площі, що призводить до виражених змін водних екосистем. Здатність пестицидів до циркуляції в 
об’єктах навколишнього середовища (повітря, вода, ґрунт) та їх наявність в сільськогосподарській 
продукції обумовлює можливість хронічного несприятливого впливу пестицидів на живий організм. 

Тому для первинної профілактики екологообумовлених захворювань та покращення екологічної 
ситуації, в державі є обов’язковим гігієнічне нормування шкідливих речовин у об’єктах 
навколишнього середовища.  

Метою роботи було обґрунтування гранично допустимої концентрації (ГДК) тефлутрину у воді 
водойм господарсько-питного призначення та розробка хроматографічного методу визначення 
залишкових кількостей тефлутрину у воді. 

Проведено експериментальне дослідження впливу на санітарній режим водойм нового 
синтетичного піретроїду тефлутрину – діючої речовини препаратів ФОРС 200 SC, к.с. та 
ФОРС 1,5 G, г., які застосовуються в якості хімічних засобів захисту посівів цукрового буряка.  

В ході роботи встановлені порогові рівні тефлутрину виходячи з особливостей впливу на 
органолептичні властивості води та санітарно-хімічні показники води, а також розрахована 
максимально недіюча концентрація цієї речовини за санітарно-токсикологічним показником 
шкідливості. На основі отриманих даних встановлений лімітуючий показник шкідливості 
(загальносанітарний) та науково обґрунтована ГДК тефлутрину у воді водойм на рівні – 0,001 мг/дм3. 

Для контролю обґрунтованої величини гігієнічного нормативу тефлутрину у воді нами була 
розроблена методика визначення тефлутрину у воді методом газорідинної хроматографії. На етапі 
розробки методу підготовки проби нами було встановлено, що найбільш ефективно проходить 
екстракція тефлутрину із води хлороформом. Визначені оптимальні умови хроматографування 
тефлутрину на колонках з різними рухомими фазами при використанні електронно-захватного 
детектора. Проведено порівняльне вивчення хроматографічних параметрів при визначенні 
тефлутрину на газових хроматографах марки «Цвєт-500 М» і «Кристаллюкс 4000».  

Розроблений метод дозволяє контролювати встановлений норматив вмісту тефлутрину у воді. 
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УДК 502.7 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ ТА ОБ’ЄКТІВ ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ 

НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
І.В. Васькіна  

Сумський державний університет 

З кожним роком в Україні спостерігається стабільне зростання кількості автомобільного 
транспорту, як приватного так і комунального, незважаючи на кризові явища та тенденцію до 
зменшення кількості населення. Це призводить до перевантаження вулично-дорожньої мережі міст та 
загострює соціально-економічні, санітарно-гігієнічні і технічні проблеми, пов’язані із здоров’ям 
людей та організацією дорожнього руху. Розвиток автомобільного транспорту супроводжується 
двома протиріччями. З одного боку – досягається високий рівень задоволення потреб населення в 
транспортних засобах, а з іншого боку – збільшується негативний вплив на оточуюче середовище, 
особливо у великих містах. 

За такої ситуації в Україні виникає необхідність вирішення низки проблем, пов'язаних із 
шкідливими для суспільства і навколишнього середовища наслідками розвитку автотранспорту. 
Актуальність проблеми підтверджується прийнятою у 1998 році в Україні ”Комплексною програмою 
забезпечення безпеки дорожнього руху і екологічної безпеки транспортних засобів”, чинним 
законодавством в галузі охорони атмосферного повітря. 

Вплив транспорту на екосистеми полягає у наступному: 
1. забрудненні атмосфери, водних об'єктів і земель, зміні хімічного складу ґрунтів і мікрофлори, 

утворенні виробничих відходів, шламів, замазучування ґрунтів; 
2. споживанні природних ресурсів – в першу чергу, атмосферного повітря, яке необхідне для 

перебігу робочих процесів у двигунах транспортних засобів, нафтопродуктів і природного газу, 
які є паливом для двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) і миття транспортних засобів, 
виробничих і побутових потреб підприємств транспорту, земельних ресурсів, відчужених під 
будівництво автомобільних доріг і інших об'єктів інфраструктури транспорту; 

3. виділенні теплоти в довкілля під час роботи ДВЗ; 
4. створенні високих рівнів шуму і вібрації; 
5. травмуванні та загибелі людей, тварин, нанесенні великих матеріальних збитків внаслідок аварій 

і катастроф; 
6. порушенні ґрунтово-рослинного покрову і зменшенні врожайності сільськогосподарських 

культур. 
Автотранспорт є одним із найвагоміших забруднювачів атмосферного повітря. Рівень 

забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту, щороку зростає і 
складає 50-90% від загального рівня забруднення в залежності від величини автопарку. 

Викиди автотранспорту представлені відпрацьованими газами (після згоряння пального), 
картерними газами (суміш пального з парами мастильних матеріалів) і паливним випаровуванням, що 
поступає в повітряне середовище з паливних баків, карбюратора і систем живлення двигунів. 
Вихлопні гази автомобілів містять близько 200 різних хімічних сполук, із них 170 отруйних. 
Найбільш істотні такі компоненти викидів: окис вуглецю (CO), вуглеводні (СmHn), окиси азоту (NOx), 
альдегіди (RCHO), сполуки сірки (основна – двоокис сірки SO2), тверді частинки (сажа – С), 
канцерогенні речовини, до яких належать складні ароматичні вуглеводні поліциклічної будови 
(найбільше бенз(а)пірен – С20Н12), сполуки свинцю, вторинні продукти в атмосфері – фотохімічні 
оксиданти (пероксиацетилнітрат, азот) (А.Г. Топичев, 1996). 

На 1 тис. км пробігу автомобіль споживає у середньому 290 кг кисню, викидаючи при цьому 
217 кг вуглекислого газу, 35 кг окису вуглецю, 2 кг окису азоту, 7 кг вуглеводнів (О.Г. Дордоль, 2003). 

У 2008 році в атмосферне повітря від пересувних джерел з відпрацьованими газами було 
викинуто 2,2 млн. т шкідливих речовин, 95% із них – це викиди автотранспорту (2,097 млн.т). 
Близько 1,3 млн.т забруднюючих речовин викинуто автомобілями, що перебувають у приватній 
власності населення. Ця цифра постійно зростає. 94% викидів оксиду вуглецю та 44% оксиду азоту 
складає «внесок» автотранспорту у загальну кількість викидів. Викиди від автотранспорту в Сумській 
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області становлять 57,9% загального обсягу викидів по Україні. Від пересувних джерел у 2008 р. в 
повітря надійшло 57747,7 т шкідливих речовин, з яких 87,6% – це викиди автомобільного транспорту 
(Головне управління статистики в Сумській області, 2009). Тому проблема загазованості міст 
викидами від автотранспорту є основною. 

Забруднення атмосферного повітря, особливо селітебних територій, відпрацьованими газами 
автомобілів становить серйозну небезпеку здоров’ю людей. На рівень викидів впливає інтенсивність 
та умови руху транспортних засобів, їх структура, рік випуску, категорія (вантажні чи легкові), вид 
палива та інш. 

Збільшення автопарку призводить до зростання обсягів переробки нафтопродуктів на НПЗ, що 
викликає суміжну проблему забруднення стоками цих підприємств грунтів, поверхневих та 
підземних вод. Водоспоживання автотранспортним комплексом щорічно зростає на 3-5%. Особливо 
небезпечними забруднювачами є нафтопродукти – 2,1 тис.т/рік, зважені частинки – 10 тис.т/рік та 
сполуки свинцю – 30 т/рік (А.А. Галяпа, 2003). 

Основними причинами забруднення повітря від автотранспорту є поганий стан технічного 
обслуговування автомобілів, низька якість палива, слабкий розвиток системи управління 
транспортними потоками. 

Звісно, людство не в змозі відмовитись від використання автотранпорту тому треба приділити 
особливу увагу заходам щодо зниження його шкідливого впливу. Основними заходами є перехід на 
екологічно чисті види палива, покращення якості дорожнього покриття, грамотне планування міст з 
точки зору руху автотранспорту, контроль та регулювання токсичності відпрацьованих газів. 

 
 

УДК: 550.4:(577.34:574.58) 
ЛІТОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ МЕЛІТОПОЛЯ ПІД 

ВПЛИВОМ БУДІВЕЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
Д.Д. Ганжа, Р.В. Ганжа * 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
*Івано-Франківське вище професійно-технічне училище №21 

Переважна часка будівельного навантаження урбоекосистем утворюється під впливом об’єктів 
масового будівництва неглибокого закладення (промислового, цивільного, транспортного, тощо) які в 
більшості випадків впливають на підстилаючі гірські породи на глибину 10-20 м. (Методическое 
руководство по инженерно-геологической съемке…, 1978). Широке використання в будівництві 
скельних порід та промислових відходів (зокрема золи вугілля та металургійних шлаків) призводить 
до зміни літологічного складу сучасних відкладень осадового чохла та збагачення його літофільними 
хімічними елементами, зокрема – природними радіонуклідами. Вміст радіоізотопів в будівельних 
матеріалах тим більше, чим більше їх вміст в материнських породах даної геохімічної провінції 
(Перцов, 1964). Під впливом будівельного навантаження в ґрунтовому покриві міст утворюються 
мало- та середньо-контрастні аномалії хімічних елементів (Геохимия окружающей среды, 1990). 
Екологічна індикація та діагностика будівельного навантаження урбоекосистем на фоні 
промислового забруднення в зоні техногенезу та природних флуктуацій вмісту хімічних елементів в 
ґрунті являє собою досить складну задачу. Для її вирішення, крім традиційних вимірювань вмісту 
хімічних елементів в ґрунті застосовують картографічний аналіз та оцінку літолого-геохімічної 
змінності поверхні за дозовим еквівалентом основних природних радіонуклідів (Ганжа Д., Ганжа Р., 
2008). 

На прикладі м. Мелітополя Запорізької області нами здійснено спробу комплексної оцінки 
будівельного навантаження урбоекосисеми з застосуванням методів картографічного аналізу, 
еколого-геохімічної зйомки та оцінки за дозовим еквівалентом основних природних радіонуклідів. 

Спостереження проведено протягом 1992-2009 років в урбоекосистемі Мелітополя (248 пікетів 
радіометричної зйомки та 89 – еколого-геохімічної) і в межах частини Середнньої та Південної 
підзон Степової зони, що територіально співпадає з Запорізькою областю (59 пікетів). При виконанні 
спостережень відбирали проби верхнього шару ґрунту (0-5 см) та проводили польову гамма-
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радіометрію на висоті 1 м над поверхнею ґрунту. В пробах ґрунту вимірювали рухомі форми 23-ох 
хімічних елементів виділених 1n HNO3 (Практикум по агрохимии, 1989). Вимірювання здійснювали 
методом атомної емісії в індуктивно-зв’язаній плазмі. Вміст радіонуклідів визначали методом гамма-
спектрометрії (Активность, удельная активность и объемная активность гамма-излучающих 
радионуклидов…, 1999). Для проведення польової радіометрії використано прилад 
геологорозвідувальний сцинтиляційний СРП-88Н. Обчислення дозового еквіваленту основних 
природних радіонуклідів, проводили згідно існуючих рекомендацій (Ганжа Д., Ганжа Р., 2008; 
Сплошной, Ганжа, Назаров, 2008). Урбометричний показник забудови обчислювали, як суму площ 
поверхів забудови та площі занятої догами поділену на значення площі ключової ділянки (Ганжа Д., 
Ганжа Р., 2008). Параметри будівельного навантаження для обчислення показника вимірювали на 
мапі міста з мірилом 1:10000 та в польових умовах на 122 пікетах, що співпадають з місцями 
виконання радіометрії та відборі проб ґрунту. 

На першому етапі спостережень встановлено екологічно-індикаційні параметри фонової 
території – в агроценозах (під полезахисними лісосмугами) та урбоекосистемах сільського або 
селищного типу. Геохімічний фон в регіоні формується під впливом сучасних осадових відкладень, 
викидів розташованої в м. Енергодарі Запорізької ДРЕС, родовищ залізної та марганцевої руди та 
агрохімічного навантаження. В регіоні утворюють аномальні поля концентрації Cr, Co, Ni, Pb, V, Zn, 
Ca, B, Cu (хімічні елементи подано за їх значенням в структурі геохімічної асоціації, від більшого до 
меншого). Аномалій гамма-випромінюючих радіонуклідів в ґрунті регіону при проведеному 
обстеженні не виявлено. Показники структури геохімічної асоціації хімічних елементів в ґрунті 
обчислювали згідно існуючих рекомендацій (Авессаломова, 1988). Для обчислення фонових значень 
вмісту хімічних елементів в ґрунті, згідно існуючих рекомендацій (Справочник по геохимическим 
поискам…, 1990), використовували параметри проб відібраних за межами явних природних або 
техногенних аномалій хімічних елементів. 

За результатами порівняння з пробами ґрунту відібраними в агроекосистемах, урбоекосистема 
Мелітополя забруднюється – Sn, Pb, Zn, Ti, Cu, B, Cd, Co, Mo (хімічні елементи подано за їх 
значенням в структурі геохімічної асоціації, від більшого до меншого). Перевищення над фоном 
розподілились наступним чином (в дужках надано коефіцієнти перевищення): Pb (10), Sn (8,4), Zn 
(5,5), Gd (2,6), Ti (2,3), Cd (2,3), As (2,1), Cu (1,7), B (1,6), Co (1,5), Mo (1,5). Враховано, згідно 
існуючих рекомендацій (Городская среда Харкова..., 1994) тільки ті елементи, концентрація яких в 
ґрунті Мелітополя перевищує значення фону в 1,5 рази і більше. 

Отримані результати показали, що в умовах урбоекосистеми, з її сильно еродованими з 
порушеною структурою ґрунтами відбувається втрата літофільних і збагачення технофільними 
елементами, що утворюють контрастні аномалії в ґрунті. При застосованому до оцінки фону підході, 
проводиться порівняння сильно еродованих збіднених за вмістом пилувато-глинистої фракції (0,05-
0,001 мм) ґрунтів урбоекосистеми із непорушеними ґрунтами полезахисних лісосмуг збагачених 
дрібноземом, відповідно і літофільними хімічними елементами, внаслідок дефляції довколишніх 
орних земель (Зонн, Травлееев, 1989). Застосоване порівняння показує геохімічну відмінність якісно 
різних екосистем, але менш інформативне для оцінки забруднення різних урбанізованих територій на 
фоні притаманних їм екологічних процесів та особливостей, оскільки порушується принцип 
подібності при порівнянні. 

В урбоекосистемах встановлюються специфічний геохімічний фон, що принципово відрізняється 
від агроекосистем, оскільки докорінно змінюється літогенна основа урбанізованих територій. Для 
оцінки рівня забруднення урбоекосистем доцільно приймати за фонові – параметри ґрунту 
урбанізованих територій, що перебувають за межами зони техногенезу і при мінімальному впливі 
забудови. Таким критеріям відповідають ґрунти сільських населених пунктів. В меншій мірі, 
території передмість де сформувались екосистеми з одноповерховою котеджевою забудовою і 
присадибними ділянками. 

При застосуванні в якості фону результатів вимірювань з передмість Мелітополя, значення 
літофільних хімічних елементів (Cr, Ti, V, Ca, B, Sr, Mn, Mg) в ґрунті урбоекосистеми різко 
збільшується (хімічні елементи подано за їх значенням в структури геохімічної асоціації, від 
більшого до меншого, в дужках надано коефіцієнти перевищення щодо місцевого фона): Cr (6,4), Co 
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(6,4), Pb (6,0), Ti (4,0), Zn (3,3), Mo (3,2), Cd (3,2), Sn (2,9), Cu (2,9), V (2,7), Ni (2,6), Ce (2,3), La (2,3), 
Ca (1,9), B (1,5), Sr (1,5), Mn (1,5), Mg (1,5). При цьому розширюється список екологічно значущих 
елементів, а коефіцієнти варіації вмісту літофільних елементів коливаються від 60% до 150% з 
тенденцією збільшення відповідно росту значущості в структурі геохімічної асоціації. 

За результатами радіоекологічних вимірювань встановлено, що середнє значення потужності 
дози гамма-випромінення над поверхнею сільських населених пунктів в регіоні становить 0,1 
мкЗв/год. при коефіцієнті варіації 15%. Над територією Мелітополя – 0,13 мкЗв/год. при коефіцієнті 
варіації 30%. 

За результатами обчислення урбометричного показника забудови Мелітополя знайдено, що його 
значення змінюється від 0 до 1 з середнім – 0,17 при коефіцієнті варіації – 114%. Аналіз мапи 
розподілу показника демонструє, що максимальна щільність будівельного навантаження тяжіє до 
історичного центру міста, північної високо-поверховою частини та залізниці. 

Кореляційне порівняння значення показника забудови з вмістом виміряних хімічних елементів в 
ґрунті та значенням дозового еквіваленту показало наявність взаємної залежності із вмістом бора 
(0,49) і природних радіонуклідів виражених через значенням дозового еквіваленту (0,37). В дужках 
надано значення квадратичного коефіцієнту кореляції. 

Отримані результати показують, що літофільні елементи пов’язані з будівельними матеріалами 
утворюють на території міста малоконтрастні аномалії які на мапі тяжіють до районів щільної 
забудови. Наведений спосіб індикаційної оцінки будівельного навантаження за ознакою 
просторового розподілу хімічних елементів в ґрунті має ряд недоліків, зокрема – значна 
працемісткість при виконанні, методична складність та потреба у малодоступних для більшості 
лабораторій засобах вимірювальної техніки. Основним недоліком методу є неоднозначність в 
інтерпретації отриманих результатів, оскільки більшість літофільних елементів, що надходять в 
урбоекосистему з будівельними матеріалами є компонентами промислового і транспортного 
забруднення. Гамма-радіометрична індикація літолого-геохімічної трансформації урбоекосистем під 
впливом будівельного навантаження в поєднанні з урбометричним показником будівельного 
навантаження позбавлені більшості названих недоліків. 

 
 

УДК: 581.8  
СТАН ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

ПІД ВПЛИВОМ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
Я.В. Геневська, О.Є Бойко, Н.В. Капелюш 
Запорізький національний університет 

Вплив автомобільного транспорту на екологічну ситуацію у нашій країні досяг критичного 
рівня – показники забруднення атмосферного повітря і довкілля перевищують всі допустимі 
показники світових норм і стандартів. Тому, проблема зменшення негативного впливу 
автомобільного транспорту на довкілля є актуальною. 

Джерелами викидів шкідливих речовин є відпрацьовані гази автомобільних двигунів, 
випаровування з системи живлення, підтікання пального і мастил у процесі роботи та обслуговування 
автомобілів, а також продукти фрикційних накладок зчеплення, накладок гальмівних колонок, шин. 
Потрапляючи в атмосферу, водойми, грунт шкідливі речовини, що викидаються автомобільним 
транспортом, негативно впливають на біосферу. 

До числа шкідливих компонентів відносять і тверді викиди, що містять свинець і сажу, на 
поверхні якої адсорбуються циклічні вуглеводні. Шкідливі речовини, що містяться у викидах 
відпрацьованих газів автомобілів вкрай негативно впливають на здоров’я людини. Оксиди вуглецю 
та азоту, вуглеводні, сполуки, що містять сірку – це той небезпечний «коктейль», який ми вживаємо 
щодня на вулицях нашого міста. Дуже шкідливий для людини й автомобільний шум – він впливає не 
лише на слух, а й на розвиток гіпертонії, виразки шлунку, діабету. 

У зв’язку з цим метою нашої роботу було визначення ступеня навантаження вулиць 
автомобільним транспортом та оцінка їх впливу на стан повітряного басейну міста Запоріжжя. 
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Наші дослідження проводилися протягом доби у всіх напрямках руху міського транспорту. Було 
розраховано інтенсивність руху транспорту залежно від часу доби та розташування вулиці й 
обчислено концентрацію токсичних речовин, що викидається автомобілями під час руху. 

Встановлено, що майже на всіх ділянках найбільша інтенсивність руху автомобілів відмічена з 
8.00 до 9.00 години та з 17.00 до 18.00. Відповідно, саме в цей час спостерігається максимальна 
кількість викидів токсичних речовин. Концентрація у повітрі CO у цей час перевищувала норму на 
80%, а СН – на 55%.  

Таким чином, наші дослідження дали змогу встановити години «пік», коли стан повітряного 
басейну міста Запоріжжя максимально погіршується під впливом викидів автомобільного транспорту.  

 
 

УДК: 546. 175. 08: 635 
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ В ОВОЧАХ 

І.О. Грішина, Т.В. Панасенко 
Запорізький національний університет 

Актуальність обраної для дослідження проблеми полягає в тому, що з великої кількості окисних 
сполук Нітрогену найбільше значення для народного господарства мають похідні азотної та азотистої 
кислот та аміак. Одними з таких речовин є нітрати. Під час вживання овочів з підвищеною кількістю 
нітратів, у кишковому тракті вони частково відновлюються до нітритів, а останні потрапляючи в кров 
викликають метгемоглобінемію - кров набуває бурого забарвлення, виникає посиніння губ (ціаноз), 
побіління нігтів. Нітрати та продукти їхнього розщеплення здатні роз'єднувати процес окисного 
фосфорилювання та гальмують транспорт електронів у дихальному ланцюзі, що зменшує утворення 
АТФ і призводить до енергетичного дефіциту. Страждає фізичний розвиток дітей. Гостре отруєння: 
80–1300 мг/л. 

Існує багато методів визначення нітратів в овочах та фруктах. Для проведення лабораторного 
контролю та вмісту нітратів в харчових продуктах використовують такі методи: 
фотоколориметричний (нітрати досліджують на трансформування нітратів у нітрити з наступним 
синтезом барвників. Цей метод є універсальним тому, що може використовуватись під час контролю 
продуктів, які містять галогеніди та інші домішки; по – друге, цей метод застосовується для 
визначення нітратів, нітритів в усіх видах продукції), хроматографічні (метод ВЕРХ/ ІО для 
визначення вмісту нітратів в овочах та овочевих продуктах оберненою фазою (ВЕРХ) із 
ультрафіолетовим (УФ) виявленням чи іонообмінною високоефективною рідинною хроматографією 
(ІО) із виявленням за провідностю), ферментативне визначення (у водному розчині зразка за 
допомогою спектрометричного вимірювання кількості NADPH, витраченої у наступній реакції: 

Нітрат + NADPH + H+ → нітрит + NADP+ + Н2О , фермент – нітратна редуктаза, витрачена 
кількість NADPH еквівалентна кількості нітрату.  

Найпоширеніший, доступніший і офіційно визнаний метод контролю за вмістом нітратів у 
продукції рослинництва – фонометричний (іоноселективний). До переваг цього методу слід віднести: 
вибірковість, експресність аналізу, незначну необхідність повторного визначення, використання 
мінімального об’єму аналізованого матеріалу в натуральному вигляді. Він характеризується як 
експрес – метод визначення нітратного Нітрогену в грунтах, рослинах, комахах і природних водах. 
Суть його полягає тому, що проводять екстракцію нітратів із аналізованого матеріалу розчином 
алюмокалієвого галуну (квасців) і наступним визначенням концентрації нітратів в одержаній витяжці 
за допомогою іонселективного електрода в парі з електродом – порівняння – хлор-срібним насиченим, 
типу ЕВЛ – 1МЗ за ТУ – 25.05.2181 – 77. Використовується сольова суспензія 1%-го розчину 
алюмокалієвого галуну при співвідношенні проба: розчин як 1 : 2,5 – для грунтів, 1 : 100 – для сухих 
рослин і кормів, 1 : 4 – для свіжого сирого рослинного матеріалу. Визначення проводять за 
допомогою іонометра, рН – мілівольтметра. Нижня межа визначення нітратів у пробі зразка – 30 
мг/кг. 

Визначено вміст нітратів в овочах: томати, огірки, редис, полуниці. Продукція була відібрана з 
різних торгівельних точок: 1 -продукція, яка надходить у магазин «Сільпо» ТОВ «Сільпо-65» 
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(постачальник: с.Сосонка, Вінницька область), 2 - у магазин «ЕКОном +» (постачальник: 
КСП»Серебрія», м. Могилів – Подільський, Вінницька область), 3 – ринок Анголенко ТОВ НВП 
«Аргон» (постачальник: с.Писарівка, АР Крим), 4 – у магазин «Велика Кишеня» (постачальник: 
м. Запоріжжя, приватне господарство). 

В результаті проведених досліджень встановлено найбільше перевищення ГДК нітратів в редисі 
у квітні 2009р –1, 5рази на р. Анголенко, у полуниці в травні 2009р. – 3,5 рази. 

Встановлено, що вміст нітратів у рослинах залежить від періоду їх вегетації. Нітрати найбільше 
інтенсивно поглинаються рослинами під час розвитку стебел і листів, а не в період повного 
дозрівання. Тому вміст нітратів в квітні 2009р. вище допустимих норм і вживати ці овочі шкідливо 
для організму людини. 

 
 

УДК 658.265 
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк, Б.М. Федишин 
Житомирський національний агроекологічний університет 

Антропогенне забруднення гідросфери набрало таких масштабів, що природним шляхом 
відновлення якісних параметрів води стало неможливим. Основним джерелом водопостачання для 
людства є річковий стік, при цьому забезпеченість прісною водою й ступінь її використання дуже 
різниться.  

Промисловість використовує близько 20% споживаної людством прісної води, сільське 
господарство – 70%, комунальні витрати – 10%. Річковий стік України розподіляється нерівномірно: 
70% стоку припадає на північні й західні області, а на східні й південні, де проживає 60% населення – 
тільки 30%, при цьому відбувається неоправдане велике споживання води та утворюється значна 
кількість стічних вод.  

За підсумками роботи у 2006 році нормативні втрати питної води підприємствами ЖКГ тільки 
при транспортуванні склали майже 800 млн.м3 , або 28 % від загальної кількості води, що подається 
мережами. Загальні (нормативні + понаднормативні) втрати питної води у мережах у 2006 році 
склали майже 35 % або 981 млн.м3, на що витрачено, а фактично втрачено близько 800 млн.кВт · год 
електроенергії або 253 тис.т у.п. Найбільші втрати питної води у мережах водопостачання в 
Луганській (52 %), Кіровоградській (51 %), Тернопільській (44 %), Донецькій (43 %), Закарпатській 
(47 %) областях. Найменші – у місті Києві (16 %), Київській (19 %), Полтавській (20 %), Волинській 
(21 %), Чернігівській (24 %) областях. 

Дефіцит прісної води в Україні сьогодні становить близько 4 млрд. м3. Практично всі поверхневі, 
ґрунтові й частково підземні води забруднені промисловими, побутовими, сільськогосподарськими 
стоками й не відповідають за якістю навіть прийнятим на сьогодні заниженим санітарним нормам. 

Вимоги до якісних і кількісних фізичних та хімічних параметрів стічних вод зростають, але, на 
жаль, особливого покращення не спостерігається. Виникає загроза не тільки живим організмам, але й 
будівельним конструкціям, підземним комунікаціям та водному транспорту. Враховуючи, що систем 
оборотного водопостачання явно не вистачає, склалася така ситуація, яка вимагає відказатися від 
принципу скидання у природні водоймища так званих «умовно чистих» вод, адже на їх розбавлення 
до безпечних параметрів витрачається щорічно майже 35% світових запасів прісної води, тому сам 
термін «умовно чиста вода» необхідно переглянути.  

З метою забезпечення екологічної безпеки в гідросфері умовно чистою водою слід вважати 
стічну воду, фізичні та хімічні показники якої не гірші, а то й кращі від показників води водоймища, 
у яке скидається дана стічна вода. Лише в такому випадку можливе поступове відновлення 
природних показників водоймищ, і тоді відпаде необхідність брати з них свіжу воду.  

Технології водопідготовки і водовідведення через погіршення якості води значно дорожчають − 
за складністю, обладнанням і матеріалами вони інколи переважають основні технологічні процеси. 
Віднесення цих технологій до неосновних, допоміжних є неправильним, так як від їхнього 
функціонування залежить робота основного виробництва, в тому числі собівартість продукції та її 
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якість. Відомі на сьогодні ряд теоретичних розробок, напівпромислові та промислові випробування 
нових систем очищення стічних вод та водопідготовки дають можливість перевести виробничі 
об’єкти на повну автономну замкнуту систему використання води без скидання стічних вод в 
природні водоймища.  

Однак враховуючи великий асортимент забруднювачів єдиної технології очищення стічних вод 
створити практично неможливо. Тому сучасна система очищення повинна бути комбінацією модулів, 
що забезпечують локальне очищення стічної води у джерела її утворення, біологічне очищення 
побутових вод, збір дощової (снігової) води з території об’єкту, організацію місцевого накопичувача 
очищених і дощових вод і повторне їх використання на технологічні потреби, а в разі надлишку – 
реалізацію на потреби інших виробництв. Самі модулі можуть бути як стаціонарні при постійному 
утворенні стоку, так і пересувні у випадку періодичного утворення стічної води. Замкнута система 
водоспоживання організується для окремого виробничого об’єкту або для певної виробничої зони.  

Перехід від великомаштабного біологічного очищення побутових стоків до модульної схеми 
біметаногенезу дозволить у межах промплощадки вирішити питання очищення стоку, отримати 
біогаз для власних потреб, повторно використати очищену воду і значно зменшити затрати на 
транспортування води на очистку і свіжої води на виробництво.  

Поява на ринку нових високоефективних сорбентів – термостійких високопористих волокнистих 
або гранульованих гідрофобних матеріалів, нафтоємністю до 20 кг/кг, здатних поглинати з водних 
розчинів нафтопродукти, жири, масла й органічні забруднювачі фенольного ряду дозволяє створити 
модуль очищення стічних вод авторемонтних майстерень і використовувати очищену воду повторно. 

Зворотнім осмосом можна не тільки очищати стічну воду, але й здійснювати концентрування 
забруднювачів із подальшим їх використанням. Розроблено ряд мембран і технологій їх застосування, 
які дозволяють створювати відповідні модулі очистки.  

Таким чином, вдосконалення технологій очищення стічних вод на основі створення модулів 
дозволить не тільки попередити забруднення природних водоймищ, але й раціонально 
використовувати водні ресурси на різноманітні потреби людства. 

 
 

УДК: 631.42 
ЯКІСТЬ ГРУНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ 

«ДУБОВИЙ ГАЙ» 
О.В. Дубова, А. Грис 

Запорізький національний університет 

Відомо, що антропогенна діяльність у межах великих міст призводить до істотних і часто 
незворотних змін природного середовища. За рахунок збільшення забудови й площі штучних покрить 
знищується або сильно деградує не тільки ґрунтовий покрив, а й уся біогеоценотична система в 
цілому. Екологічні функції, якісні показники ґрунтів і ґрунтового покриву змінюються в залежності 
від типу міських земель і специфіки їхнього використання. Основна вимога до ґрунтів міст – 
забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов місць життя населення міста.  

Метою наших досліджень є визначення показників якості ґрунтів ЦПКіВ «Дубовий гай». 
Досліджувалися такі показники родючості ґрунту: вміст гумусу, органічної речовини, азоту, фосфору, 
калію.  

Проби ґрунту відбиралися на глибині 0-20 см: ділянка відбору № 1 – між дубом та каштаном; № 
2: під тополею чорною в радіусі 1,5-2 м; № 3: під дубом в радіусі 1,5-2 м; № 4: під сосною в радіусі 
1,5-2 м; № 5: відкрита місцевість 1 (біля стежки); № 6: відкрита місцевість 2 (до води 10м); № 7: 
відкрита місцевість 3 (біля каруселей); № 8: відкрита місцевість 4 (біля каруселей); № 9: центральна 
частина парку (рис.1). 

Важливим компонентом едафічних факторів є трофність або родючість ґрунту, що 
характеризується запасом доступних для рослин поживних речовин і залежить не тільки від 
хімічного складу останніх, а й фізичних властивостей ґрунту, мікроорганізмів тощо [47, 48].( Литвак 
Ш.И.,1990, Лісовий М.В.,1991). 
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Вміст гумусу на досліджуваних ділянках складає на ділянці №1 – 6,2%; №2 – 7,5%; №3 – 7,3%; 
№4 – 6,1%; №5 – 7,8%(середньо гумусні ґрунти) ; №6 – 3,6%; №7 – 4,9%(мало гумусні ґрунти) ; №8 – 
9,5%(багатогумусні ґрунти) та №9 – 4,9%(мало гумусні ґрунти) , а вміст органічних речовин 
відповідно 10,3%; 12,2%; 11,3%; 10,2%; 11,8%; 5,5%; 6,5%; 15,6%; 6,8%.  

Азот у ґрунті знаходиться у різних формах: мінеральних або тих, що легко-, важко- і зовсім не 
гідролізуються, тобто як доступних, так і недоступних для засвоювання рослиною. Відповідно до 
кількості азоту (мг/100г досліджуваного грунту) виділяють такий його вміст: уже низький – до 10 
мг/100 г; низький – 10,1-15,0 мг/100 г; середній – 15,1-20,0 мг/100 г; підвищений – 20,1-26,0 мг/100 г; 
високий – більше 26,1 мг/100 г. (Бомба М.Я. та інш.2003 ) 

 
Рисунок 1 – Карта-схема району дослідження з позначеними ділянками відбору 

Спостерігається низька забезпеченість ґрунту рухомим азотом кількості (6,86 мг/100 г) на 
відкритій місцевості біля каруселей. Найбільша ж кількість під дубом - 25,9 мг/100 г. На відкритій 
території кількісний вмість азоту відповідає низькому рівню – данні знаходяться в межах 10,1-15,0. 

Фосфор міститься у грунті в органічних і мінеральних сполуках. У чорноземах приблизно 
половина його зв’язана з органічною речовин (Гулянин И.В. , 2007). 

Найбільший показник загального вмісту фосфору (Р2О5) спостерігається на ділянці № 3 – під 
дубом, що відповідає кількості 56,7 мг/100 г – дуже висока кількість. Найменше значення – 25,5 
мг/100 г у пробі № 7 – відкрита місцевість біля каруселей, але це теж високий показник.  

Кількість рухомого калію (К2О) у грунті визначається наявністю в ньому мінералів, що містять 
калій. Кількість рухомого калію (К2О) у ґрунті підвищена на ділянках №1, 3, 4, 5, 8, 9.  

Таким чином, в результаті досліджень показників родючості ґрунтів парку „Дубовий гай” можна 
зробити висновки про відсутність певної закономірності в їх розподілі майже на всій території 
рекреаційної зони. До найбільш непорушеної області можна віднести південно-західну частину парку 
з її віковими насадженнями. Умови в ній найбільш наближені до природних і антропогенне 
навантаження найменше. Первинне формування ґрунту ЦПКіВ «Дубовий гай» відбувалося в умовах 
дубового лісу, а потім в умовах парку під дією антропогенного навантаження, що зумовило 
неоднорідність досліджуваних показників 

Дані досліджень стану родючості ґрунтів ЦПКіВ «Дубовий гай» мають стати відправною 
крапкою для моніторингових досліджень рекреаційної території даного парку. 

 
 

УДК 556.12“32”(477.64) 
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ЯКОСТІ ВОДИ В РІЧЦІ МОКРА МОСКОВКА 

Г.Ф. Дударева, О.В. Ткачук, Н.П. Лашко  
Запорізький національний університет 

Вода – невід’ємна частина майже всіх сфер життя і господарської діяльності людини. Розвиток 
індустріальної цивілізації призводить до стрімкого забруднення грунтів, річок і водойм. 

Водні ресурси, що формуються на території України, надзвичайно обмежені. Їхній обсяг складає 
52 км3/рік, у тому числі поверхневі – до 39 км3/рік, підземні – до 13 км3/рік. Величина 
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водоспоживання в країні неухильно наближається до межі ресурсів і досягає 30-36 км3/рік. При 
цьому 88% основних рік мають екологічний стан басейнів, що оцінюється як «поганий», «дуже 
поганий», і «катастрофічний». У 61% основних рік України вода оцінюється як «сильно забруднена», 
і тільки 3% рік мають воду задовільної чистоти. 

До основних джерел забруднення води відносяться: 
– комунальні стоки, що містять як хімічні, так і мікробіологічні забруднення і становлять серйозну 

небезпеку, 
– промислові стоки у залежності від галузі можуть містити практично всі існуючі хімічні 

речовини: важкі метали, феноли, формальдегід, органічні розчинники і так звані токсичні стоки, 
– комунальні відходи у більшості випадків є там, де немає мережі водопостачання, немає і 

каналізації, а якщо вона і є, то вона (каналізація) не може цілком запобігти проникненню відходів 
у грунт і, відповідно, у грунтові води, 

– промислові відходи у грунтових водах присутні в трохи менших кількостях, ніж у поверхневих 
водах, це органічні сполуки, що утворюються при переробці овочів, фруктів, м’яса. Частина 
відходів направляється прямо в ріки. 
Природні водойми виявилися зручним місцем для скидання промислових і комунальних стоків. 

У результаті поверхневі води виявилися під загрозою непоправного забруднення. 
Прогнозування стану водних об’єктів та його змін здійснюється шляхом математичного 

моделювання кількісних і якісних показників води цих об’єктів з метою розроблення рекомендацій 
щодо здійснення заходів для запобігання можливих негативних змін та поліпшення існуючого стану 
цих об’єктів. 

Необхідність такого дослідження обумовлена акцентом у доцільності впровадження розроблених 
рекомендацій на окремих водних об’єктах Запорізького регіону. 

У рамках практичної реалізації моніторингу поверхневих вод нами були проведені дослідження 
по визначенню рівня деяких показників забруднення річки Мокра Московка. Для проведення 
досліджень використовувались як хімічні, так і фізико-хімічні методи. 

Новизною проведених досліджень є визначення впливу окремих сезонних факторів на 
екологічний стан водного об’єкта (річки Мокра Московка). 

Кінцевою метою досліджень було обґрунтування доцільності створення моніторингової системи 
екологічного стану річки Мокра Московка та визначення напрямків її оптимізації з точки зору 
територіальної та екологічної специфіки цього водного об’єкта. 

Охорона малих річок, моніторинг їх стану мають суттєве значення для реалізації задач 
збереження водних фондів держави. Як відомо [1], водокористувачі зобов’язані економно витрачати 
водні ресурси, дбаючи про їх відтворення і поліпшення якості води, дотримуватися встановлених 
нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших 
вимог впорядкування своєї території. 

Річка Мокра Московка протікає безпосередньо по території м.Запоріжжя і підлягає впливу самих 
різноманітних джерел забруднення. Це зумовлює необхідність моніторингу гідрохімічного режиму 
річки як з точки зору своєчасного одержання достовірної інформації про екологічний стан її води, так 
і оптимізації заходів щодо його покращення. 

Відсутність системного аналізу екологічного стану цього водного об’єкта негативно впливає на 
ефективність заходів по інтегральному покращенню екологічної ситуації в м. Запоріжжі. 

Проведений нами протягом 2005-2008 років моніторинг гідрохімічного режиму р. Мокра 
Московка деякою мірою доповнює узагальнену інформаційну характеристику екологічного стану 
цього водного об’єкта. 

Матеріалом дослідження слугували проби води р. Мокра Московка, які відбиралися в різних 
місцях протікання. Визначення показників загальної твердості, вмісту хлорид-іонів, хімічного 
споживання кисню, нітратного забруднення виконувались згідно гостованих та стандартних методик 
виконання вимірювань [2,3,4]. Для вимірювання концентрації нітрит-іонів іонометричним методом 
використовували іономір «Експерт-001». 

Встановлювали середню арифметичну величину ( X ) і похибку (m). За таблицею Стьюдента 
визначали показник достовірності (p). 
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Фізико-хімічні показники води р. Мокра Московка характеризуються тенденцією сезонного 
впливу. Взимку, порівняно з іншими порами року, спостерігається тенденція росту показників 
загальної твердості та вмісту хлоридів. Для весни характерна стабільність показника активної реакції, 
підвищення концентрації нітратів та нестабільність показників хімічного споживання кисню. Літом 
підвищується показник хімічного споживання кисню, спостерігається нестабільність показників 
загальної твердості та вмісту хлоридів. У цей період помітна тенденція збільшення нітратів. Восени 
характерна загальна нестабільність усіх контрольованих фізико-хімічних показників води р. Мокра 
Московка обумовлена як природно-кліматичними факторами, так і антропогенними впливом [4], а 
саме: 
– побутовим (потрапляння стічних вод з житлового сектора); 
– технічним (потрапляння у водне середовище промислових забруднювачів); 
– рекреаційним (пов’язаним із відпочинковою діяльністю людини відносно живих водних 

ресурсів); 
– біотичним (обумовленим інтродукцією нових видів біоти). 

Для уточнення градації впливу різних чинників на фізико-хімічні показники р. Мокра Московка 
було б доцільним продовження досліджень у цьому напрямку та розширення визначуваних 
показників. Зокрема планується контроль вмісту в річці фосфатів, головним джерелом яких 
виступають миючі засоби. Це дозволить визначати вплив цього виду забруднень у річці на літнє 
цвітіння різних водоростей. 

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки: 
1. Моніторинг фізико-хімічних показників річки Мокра Московка показав, що для них характерні 

значні сезонні коливання. 
2. Значення варіабельності контрольованих фізико-хімічних показників протягом різних пір року 

вказує на необхідність впровадження систематичного моніторингу гідрохімічного режиму р. 
Мокра Московка для покращення її екологічного стану. 

3. Результати одержаних нами попередніх досліджень вказують на практичну доцільність їх 
продовження, включення в перелік параметрів, що контролюються, біоіндикаційних ознак, 
показника концентрації вмісту фосфатів, окисно-відновного потенціалу. 

4. Створення системи моніторингу екологічного стану річки Мокра Московка має суттєве 
екологічне, валеологічне та культурологічне значення для м. Запоріжжя з урахуванням її 
місцезнаходження, урбаністичних та історичних аспектів. 
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УДК 556.162 
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ 

Н.В. Капелюш , Р.Г. Чепіга 
Запорізький національний університет 

Дефіцит прісної води стає зараз світовою проблемою. Все більш зростаючі потреби у воді 
примушують всі країни, учених всього світу шукати різноманітні засоби для вирішення цієї проблеми. 
За останні роки на екологічні системи обрушилися величезні кількості забруднюючих речовин, від 
яких вони не здатні захистити себе самостійно. Тому на сьогодні дуже гостро стоїть питання 
очищення стічних вод. Вирішувати її по звичному шляху, тобто прокладати багатокілометрові 
каналізаційні колектори невигідно і часто проблемно, тому досить ефективним є біологічне 
очищення стоків. 

В наш час розроблені інтенсивні системи очищення побутових стічних вод, включаючи поля 
зрошування, де вода очищалася, фільтруючись через грунт, струменеві фільтри з щебеневим і 
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піщаним завантаженням, а також резервуари з примусовою аерацією – аеротенки. Останні є 
основним вузлом сучасних станцій аеробного очищення міських стічних вод. В даний час 
найбільший інтерес і перспективу мають природні і найдешевші біологічні методи очищення, що є 
інтенсифікацією природних процесів розкладання органічних сполук мікроорганізмами в аеробних 
або анаеробних умовах. 

Ми провели екологічну оцінку методів очищення стічних вод на базі очисних споруд міста 
Василівка Запорізької області.  

Січні води по самоплинному колектору подаються в насосну станцію перекачування, звідки по 
напірному колектору подаються в камеру гасіння очисних споруд, потім по лотку, пройшовши грати 
дробарки, поступають в пісколовки і далі – в розподільний лоток блоку місткостей. Потім стоки 
поступають в первинний відстійник, далі через зубчастий водозлив у збірний лоток, звідки по 
трубопроводу – в розподільний лоток аеротенків. Далі суміш мула з водою поступає у вторинні 
відстійники, де відбувається розділення і відстоювання. Потім очищена вода переливається в збірний 
лоток, а звідти поступає на блок доочистки, а потім в контактні резервуари, куди підведений 
хлоропровід для дезінфекції очищених стоків. Після знезараження стоки по скидному колектору з 
розсіюючи випуском скидаються в Каховське водосховище. 

Деякі чинники досить активно впливають на режим роботи очисних споруд. Так, зниження 
температури рідини нижче +6°С викликає загибель або повне припинення діяльності мікроорганізмів, 
відповідаючи за окремі етапи роботи очисних споруд. Слабо кисле середовище стоків (рН=6 і менше) 
викликає переважне зростання грибів і нитчастих бактерій, що призводить до гниття, розпухання і 
винесення активного мула на поверхню у вигляді «коржів» й робота відстійника різко погіршується. 
Нами визначено, що найбільш сприятливим середовищем для роботи очисних споруд є показник рН в 
аеротенках і відстійниках на рівні 8,0-8,5. 

Значний вплив на хід біологічного очищення проявляє концентрація кисню в аеротенку, що 
значно впливає на активність мула та стан мікроорганізмів, які працюють над очищенням стічної 
води.  

Нами було проведено аналіз очищення стічної води за показниками біохімічного споживання 
кисню (БСКп) та концентрацією завислих речовин у стічних водах. Ми встановили, що найбільше 
значення БСКп було встановлено у зимовий період, а найменші значення цього показника були 
зареєстровані влітку. Це пояснюється тим, що робота біологічних об’єктів саме влітку найкраща. 
Відповідно влітку концентрація завислих речовин найменша. Найбільшим це показник нами був 
виявлений у грудні, січні та лютому місяцях  

Ми встановили, що найбільше значення біохімічного споживання кисню стічної води при 
біологічному очищенні було встановлено у січні, лютому та грудні (16,04, 15,52 та 14,44 мг/л 
відповідно). Найменше значення БСКп стічної води було зареєстровано нами у липні, серпні та 
червні (6,83, 7,22 та 8,04 мг/л відповідно). Така ж тенденція встановлена для завислих речовин. Це 
пояснюється тим, що робота біологічних об’єктів, тоб-то мікроорганізмів, що знаходяться в 
зваженому стані в стічній воді й забезпечують сорбцію і деструкцію в аераційних спорудах найкраща 
саме у липні червні і серпні й найгірша в зимовий період. 

 
 

УДК 504:03 
ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ В КОНТЕКСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ 

К.С. Клюєвська, Н.О. Непошивайленко 
Дніпродзержинський державний технічний університет 

Для всіх розвинених країн світу екологічна ситуація, що складається в містах, є предметом 
особливої уваги офіційних властей всіх рівнів, політичних партій і суспільних рухів, засобів масової 
інформації і широких верств населення. Разом із зростанням міста, розвитком його промисловості 
загострюється проблема охорони навколишнього середовища, створення нормальних умов для життя 
і діяльності людини. У останні десятиліття посилився негативний вплив людини на навколишнє 
середовище і, зокрема, на зелені насадження.  
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Проблема зелених масивів – одна з найважливіших екологічних проблем в місті. Рослинність, як 
система, яка здатна поступово самовідновлюватись, забезпечує комфортність умов мешкання людей 
в місті, регулює газовий склад повітря і ступінь його забрудненості, кліматичні характеристики 
міських територій, знижує вплив шумового чинника і є джерелом естетичного відпочинку людей. 

З метою оцінки озеленення промислового населеного пункту та надання науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо покращення його стану на прикладі міста Дніпродзержинська проведено 
статистичний аналіз кількості та якості зелених насаджень по районах міста. Виділено породи дерев, 
кількість яких перевищує 10% від загальної кількості дерев в цьому районі, та визначено інтервали 
висот та діаметрів на які припадає понад 75% загальної кількості дерев, даних порід в кожному 
районі. Оцінено площу та якісний стан газонів, довжину та якість чагарників. Якісний стан об’єктів 
озеленення був охарактеризований у балах: 5-відмінний, 4-добрий, 3-задовільний.  

Сортування дерев за висотою проводилось з інтервалом 2 метри, за діаметром – 10 сантиметрів. 
Інтервал під час сортування довжини чагарників був прийнятий за 5 метрів. А площі чагарників – 
10м2.  

В результаті проведення дослідження отримані наступні результати. 
Породний склад дерев на території міста є нерівномірним. 
Район Соцмісто. Налічено 3229 дерев. До найпоширеніших належать каштан – 17%, тополя – 

24%. Тополі властива висока газопоглинальна здатність. Розповсюджені найбільш екологічно цінні 
породи: клен, липа, тополя. Враховуючи добрий якісний стан порід цих дерев, рекомендовано 
найбільш інтенсивно проводити санітарні рубки та висадку молодих дерев саме цих порід 

Район Дніпробуд. Налічено 3249 дерев. Найбільш поширені: в’яз – 15%, каштан – 11%, клен – 
17%. Рекомендовано проводити санітарні рубки в’язів, оскільки, в цьому районі є великим відсоток 
цих дерев, діаметр яких більше 90см; рекомендовано висаджувати породи – в’яз, клен, тополя, 
враховуючи їх екологічні властивості. Враховуючи наявність в цьому районі великої кількості 
житлових будинків рекомендовано проводити висадку дерев з високими фітонцидними 
властивостями. 

Район Черемушки. Кількість дерев – 8922 штук. Найбільш поширені каштан – 15%, тополя – 21%. 
На території району майже відсутні дуже високі дерева та дерева з великим діаметром стовбура, що 
свідчить про молодий вік насаджень та своєчасне проведення санітарних рубок.  

Район центру міста Дніпродзержинська. Кількість дерев – 22765 штук. Найбільш поширені: 
акація – 14%, каштан – 15%, тополя – 17%. За діаметрами стовбурів найбільше старих дерев (в’язів, 
каштанів, акацій, тополь), тому рекомендовано під час санітарних рубок максимально звернути увагу 
на ці породи. Враховуючи промислове та транспортне навантаження району, рекомендовано 
інтенсивними темпами висаджувати дерева з високими газопоглинальними, шумозахисними, 
фільтраційними, фітонцидними властивостями. 

Район Лівого берегу міста. Кількість дерев – 11247 штук. Найбільш поширені: абрикос – 12%, 
акація – 12%, тополя – 12%. Загалом в районі молоді дерева пояснюються малим віком новобудови, 
але серед них найміцнішими (діаметр та висота стовбурів) виявлено тополі, тому рекомендовано 
проводити санітарні рубки саме цих порід 

На стан зелених насаджень суттєво впливає антропогенне навантаження. У великій кількості 
наявні дерева з високою здатність поглинати діоксид сірки та середньою відносною стійкістю до 
газопилових викидів. Наприклад, на території району центру міста, який характеризується високим 
антропогенним навантаженням, за кількістю об’єктів озеленення видно, що найбільше тут саме 
стійких до антропогенного навантаження порід. А ті, які характеризуються високою чутливістю до 
забруднення середовища знаходяться в дуже низькій кількості та поганій якості. На території 
центральної частини міста тополі мають 17% від загальної кількості дерев в цьому районі, Соцміста – 
24%, Черемушки – 21%, Лівий берег – 29%, а на території Дніпробуду представлені клени – 17%. 

В малій кількості наявні дерева, які відносяться до групи найбільш та сильно фітонцидних. 
Наприклад на території району Соцмісто дубів немає взагалі, а берізок, сосен, ялинок дуже мало, що 
доводить необхідність їх культивування. 
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Кількість та породне різноманіття кущів на території міста нерівномірне. Чагарники представлені 
переважно спіреєю ніплонською та бузком, що свідчить про їх недостатню кількість та якість та 
висуває необхідність висадки чагарників. 

Газони на території міста представлені звичайними, партерними, алейним. Кількість та площа 
звичайних на багато більша ніж алейних та партерний. Наприклад, на території району Лівого берегу 
співвідношення площі звичайних газонів до суми площ алейних та партерних – 13:1. 

Для всіх районів міста рекомендовано щовесни проводити висів газонних багаторічних трав та 
висадку чагарників, враховуючи не високий рівень озелененності саме цими об’єктами але значні їх 
екологічні властивості. 

Рослинність, як система, що здатна поступово самовідновлюватись, забезпечує комфортність 
умов мешкання людей в місті, регулює газовий склад повітря, ступінь його забрудненості, кліматичні 
характеристики міських територій, знижує вплив шумового чинника і є джерелом естетичного 
відпочинку людей. Зелені насадження володіють безліччю властивостей, серед яких фітонцидна, 
шумопоглинальна, газозахисна, фільтрувальна, відіграють роль у формуванні фітоклімату. Отже, 
необхідно враховувати екологічні властивості об’єктів озеленення та максимально їх 
використовувати особливо для формування сприятливого мікроклімату промислових населених 
пунктів.  

 
 

УДК 57.081.23:[556.1:556.113] 
АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ РІЗНИХ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ 

О.П. Корж, С.Ф. Підкопайло, Є.В. Чубас 
Запорізький національний університет 

Вода є невід’ємною складовою життя на нашій планеті. У природних умовах вона не може 
зберігати хімічну чистоту: сучасний рівень антропогенного навантаження зумовлює додаткове 
підвищення у воді вмісту як біогенних елементів, так і екотоксикантів. За даними конференції 
«Довкілля для Європи» (Київ, 2003), близько 30 % європейського населення проживає в країнах, які 
використовують понад 20 % своїх річних водних ресурсів. Оскільки загальновизнаним є 
використання природних ресурсів обсягом до 10 %, наведені дані свідчать про суттєве навантаження 
на водні ресурси цих країн. 

Якість води можна оцінити за її фізичними, хімічними й біологічними характеристиками. Зміни 
фізичних і хімічних властивостей води можуть призвести до відповідної біологічної реакції 
гідробіонтів, що свідчить про її якість. У зв’язку зі стрімким зростанням кількості потенційно 
небезпечних хімічних речовин, оцінка якості природних водойм із використанням методів 
біотестування в останні роки набула особливої актуальності. За даними науковців, у водах, які 
використовуються для водопостачання, наявні 146 органічних та 30 неорганічних компонентів. 
Також спостерігається різке збільшення кількості ксенобіотиків у Біосфері: до 2000 року було відомо 
близько 24 млн. хімічних речовин і близько 1,3 млн. нових речовин реєструється щороку (Гончарук, 
2005).  

Фізико-хімічні методи оцінки якості води не завжди надають адекватну інформацію про 
загальний стан водойм та придатність їх вод до практичного використання. Біологічні методи 
(біотестування та біоіндикація) є менш точними порівняно з хімічними (кількісними), але більш 
інформативними за відношенням до визначення загальної токсичності води та її негативного впливу 
на гідробіонтів. На основі біологічних методів можна оцінювати стан природних угрупувань та 
складати прогнози щодо негативних змін, які відбуваються в них, давати інтегральну оцінку 
токсичності водного середовища та аналізувати причини деградації та порушення сукцесійних 
процесів водних і навколоводних екосистем. 

Метою роботи була оцінка рівня чутливості тест-об’єктів (бактерії (Escherichia coli), ракоподібні 
(Ceriodaphnia affinis) та рослинні об’єкти (Cucumis sativus, Raphanus sativus)) до одного з 
рекомендованих еталонних у токсикологічних дослідженнях розчинів – біхромату калію (Київ, 2002). 
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Дослідження проводилися в лабораторії біоіндикації та біоекології регіонального науково-
навчально-виробничого центру “Екологія” ЗНУ. У контрольному варіанті використовували відстояну 
водопровідну воду. У якості еталонного розчину використовували водний розчин К2Cr2О2 різних 
концентрацій. Дослідження проводили в трьох повторностях. 

Для визначення рівня чутливості мікроорганізмів Escherichia coli до модельного розчину К2Cr2О2 
з концентраціями 100 – 350 мг/мл було встановлено наступне. Інтенсивність росту культури на 
мінімальних концентраціях достатньо висока, але з підвищенням концентраційного ряду відмічається 
пригнічення життєвої активності. На максимальній дослідженій концентрації нами відзначено 
стримуючу дію розчину на розвиток бактерій, але вона має бактеріостатичну, а не антибактеріальну 
дію. 

Отримані результати для рослинних об’єктів свідчать, що модельні розчини порівняно з 
контролем максимально стимулювали розвиток кореневої системи Raphanus sativus та Cucumis sativus 
на невисоких концентраціях (3,0 мг/мл). З підвищенням концентрації (5,0 – 200,0 мг/мл) достовірно 
зростає здатність інгібувати ростові процеси (Р < 0,001), що полягає в зниженні проростання насіння 
на 2,3% та зменшенні довжини кореня на 2,9 % вже на концентрації 5 мг/мл. 

Порівнюючи рослинні тест-об’єкти за статистичними розрахунками слід відзначити, що 
Raphanus sativus виявився більш чутливим до еталонного розчину ніж Cucumis sativus. Це співпадає з 
літературними даними, згідно яких саме Raphanus sativus більш чутливо реагує на токсиканти 
органічного та неорганічного походження (Шупелько, 2000). 

Ceriodaphnia affinis вважається стандартним тест-об’єктом для визначення рівня гострої та 
хронічної токсичності водних об’єктів. Діапазон концентраційного ряду тестової речовини є 
достатньо вузьким, максимальна концентрація розчину 4 мг/л, а діюча інгібуюча концентрація – 3 
мг/л. Показники знаходяться в межах існуючих стандартів для чутливості Ceriodaphnia affinis (ДСТУ 
4173:2003). 

Із серії досліджень чутливості тест-організмів до модельного розчину можна зробити висновок, 
що найбільш високою чутливістю відрізняються ракоподібні Ceriodaphnia affinis, так як максимальна 
концентрація яка подавляє їх життєдіяльність, складає 3 мг/л.  

Найнижча чутливість до дії водного розчину біхромату калію властива Escherichia coli, для якої 
концентрація 350 мг/мл K2Cr2O7 виявила лише бактеріостатичну дію. 

 
 

УДК: 631.461:[502.55:629.331] 
ВПЛИВ ВИКИДІВ АВТОТРАНСПОРТУ НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 
Н.І. Костюченко, М. Єрмоленко  

Запорізький національний університет 

В теперішній час, у зв'язку зі збільшенням рівня розвитку автотранспорту, актуальним є вивчення 
впливу викидів автотранспорту на довкілля. При великій кількості методів оцінки стану природного 
середовища, яке зазнає антропогенного впливу, використання показників мікробоценозу ґрунту є 
одним із методів біоіндикації і дозволяє більш комплексно оцінити антропогенний вплив на ґрунти. 

Дослідження проводились у вересні-жовтні 2008 року. Досліджувався вплив антропогенного 
чинника (викиди автотранспорту) на бактеріальні комплекси ґрунту за еколого-таксономічними 
показниками. Зразки чорноземного ґрунту для мікробіологічного аналізу відбирались у 
Василевському районі Запорізької області (32 км від м. Запоріжжя), на відрізку автомагістралі Харків 
– Сімферополь з шару 0 – 5 та 5 – 10 см на відстані 1, 10 та 50 метрів від траси. 

Аналіз результатів лабораторних досліджень показав, що викиди автотранспорту призводять до 
зниження загальної чисельності бактерій та переважання в бактеріальних комплексах оліготрофів, що 
свідчить про активізацію процесів мінералізації у ґрунті і пов’язано з переущільненням ґрунту та 
накопиченням полютантів у верхніх шарах. Загальна чисельність бактерій у зразках коливалась в 
залежності від відстані та шару ґрунту і була максимальною на відстані 10-ти метрів (шар 0–5см), що 
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перевищувало у 1,7 рази показники у 1-метровій зоні та у 3,3 рази на відстані 50-ти метрів за 
лісосмугою (контроль).  

Проведений аналіз морфологічної структури свідчить, що бактеріальні ценози досліджуваних 
ділянок характеризуються переважанням неспорових грамнегативних та корінеподібних бактерій і 
зниженням частки бацил, що є не типовим для південних ґрунтів. Але такий стан є типовим для 
антропогенно порушених ґрунтів, де спостерігається зниження (у 2 – 4,5 рази) частки бацил. 

Встановлено, що ґрунти вздовж автомагістралі відрізняються низьким видовим різноманіттям, 
про що свідчать розраховані індекси Шеннона (1,23 – 1.69). Аналіз таксономічної структури 
мікробних комплексів досліджуваних ґрунтів дозволив встановити, що на всіх ділянках основу 
бактеріального ценозу формували представники родів Pseudomonas, Rhodococcus та корінеподібні 
бактерії. Така родова структура пов’язана з нагромадженням важких металів та органічних речовин 
антропогенного походження. 

Встановлено, що лісосмуги не зменшували кількість полютантів, які надходять з автомагістралі 
на прилеглі ґрунти, що погіршує загальні властивості ґрунту та поступово знижує показники його 
родючості. 

 
 

УДК 504.455.064.3 
ДО ПИТАННЯ БІОТЕСТУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО 
ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ ЯК СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ТОКСИЧНОСТІ 

С.Л. Кулина 
Дніпропетровський національний гірничий університет 

Проблеми пов’язані з якісними та кількісними показниками водних ресурсів України вцілому з 
часом дедалі загострюються, не виключенням є і Західні області України. Оскільки на Львівщині, а 
саме в Червоноградському гірничопромисловому регіоні, більше 50 років проводиться видобуток 
кам’яного вугілля. 

Важливою проблемою регіону є техногенне забруднення підземних та поверхневих вод у 
районах вуглевидобутку. Гідромережа Червоноградського гірничопромислового регіону створена 
річкою Західний Буг та її лівими притоками – Болотня, Спасівка, Желдець, Мережанка, Білий стік. 
Найбільші з них знаходяться в зоні впливу гірничих підприємств регіону та Центральної 
збагачувальної фабрики (ЦЗФ) – Рата та Солокія, що зумовлює їх техногенне забруднення. Так, 
наприклад, шахтні води відкачуються в ставки-накопичувачі з наступним частковим скидом їх в р. 
Західний Буг і його притоки. Потрапляючи в ріку, вони збільшують мінералізацію, погіршують 
кисневий режим, а отже, і санітарний стан (Кулина С., 2009).  

Контроль за якістю поверхневих природних водойм в регіоні проводиться , як в цілому і по 
Україні, лише за допомогою фізико-хімічних аналізів, які визначають вміст окремих забруднювачів, 
що не завжди дозволяє якісно оцінити сумарну дію цих забруднювачів на усі живі організми, зокрема 
і людину. 

Для моніторингу якості природних водойм та оцінки їх токсичності, окрім даних гідрохімічного 
аналізу необхідні інтегральні, біологічні показники завдяки яким можна оцінити токсичність або 
мутагенність водних джерел. Тому, сьогодні, все більшого значення набувають методи прямої оцінки 
токсичності водного середовища за допомогою біоіндикаторів.  

Використання біотестування в моніторингу водних джерел, та інших складових довкілля, має 
цілу низку переваг, а саме відносна простота реалізації біотестів, їх експресність, висока чутливість і, 
найголовніше, можливість одержувати за їх допомогою інформацію, яку не можуть надати 
традиційні методи хімічного аналізу. Усе перелічене вище робить біотестування незамінним 
елементом у контролі та запобіганні забруднення (Мэннинг У.Д., 1985). 

Метою дослідження було проведення оцінки токсичності стану поверхневих водойм в 
Червоноградському гірничопромисловому регіоні.  



Розділ 8 Раціональне природокористування. Промислова екологія 

 238

Об’єкти та методи досліджень. Об’єктами досліджень були найбільші притоки річки Зх. Буг, 
які є потенційними його забруднювачами – Солокія та Рата, оскільки вони знаходяться в зоні впливу 
Червоноградської групи шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну.  

В основному точки відбору проб води обиралися з врахуванням створів гідрометричних 
вимірювань і прив’язувалися до тих, на яких вже раніше проводилися гідрологічні і гідрохімічні 
вимірювання, а також були обрані додаткові.  

Характеристика точок відбору проб води з річок приведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Характеристика точок відбору проб води у річках Рата, Солокія, Зх.Буг 

№ Назва річки Характеристика точки відбору проб води 

1 р. Рата 

11 – с. Заболотне, характеризує стан ріки на вході в Червоноградський гірничопромисловий 
регіон – контроль; 
21 – с. Сілець ( в зоні впливу шахт «Зарічна» та «Візейська «) 
31 – с. Сілець ( в зоні впливу ЦЗФ ) 
41- хвостосховище ЦЗФ 

2 р. Солокія 

12 – розташована на відстані 1,5 км до шахти «Степова» - контроль; 
22 – розташована в зоні промплощадки шахти «Степова» на відстані 500м 
32 – розташована на відстані 2 км на Пд. від шахти «Червоноградська» 
42 – розташована у місці впадання річки у Зх. Буг 

3 р. Зх. Буг 

13 – район Соснівського водозабору контроль; 
23 – с. Городище (в зоні впливу шахт Надія та № 5 «Великомостівської» - закрита ) 
33 – ЦОФ 
43 – с. Бендюга (шахта «Бендюзька» закрита) 
53 – с. Добрячин 

Спостереження за станом поверхневих водойм проводилися двічі на рік, а саме весною та восени, 
протягом 2007-2008 рр. Проби води відбиралися протягом одного дня, що дозволило провести 
порівняння результатів у різних точках спостереження. У якості контролю нами було обрано точки 
відбору проб води, які розташовані вище за течією і знаходяться поза зоною впливу гірничих 
підприємств. 

Для проведення біотестування поверхневих водойм , які знаходяться в зоні впливу шахт та ЦЗФ 
ми обрали два ростові тести. Перший тест проводили на цибулинах звичайної цибулі Allium cepa L. 
розміром в діаметрі 1,5 см, які розташовували на пробірках таким чином, щоб денце торкалося 
дослідної рідини в пробірці. Тривалість експерименту 96 годин. Після закінчення досліду визначили 
довжину всіх 10 пучків коренів для кожного варіанту та обчислили середній показник довжини 
коренів 10 цибулин при цьому відкинувши довжину особливо коротких або довгих корінців. Другим 
бтестом на токсичність нами був обраний біотест за зміною довжини корінців з використанням тест-
об’єкту Sinapis L. Який полягав у наступному: в чашках Петрі розташовували фільтрувальний папір, 
який зволожили 5-7 мл досліджуваною водою, потім на нього виклали по 50 насінин тест-культури. 
Чашки Петрі розташували в термостаті на 96 годин. По закінченні проводили виміри довжини 
кореневої і стеблової системи. В подальшому за результати досліджень обчислили помилку 
середнього арифметичного, визначили коефіцієнт Стьюдента та розрахували за середніми 
значеннями фітотоксичний ефект.  

Результати досліджень. Проведені дослідження на цибулинах Allium cepa L. дозволяють 
зробити висновок, що всі ростові процеси коренів у біоіндикатора пригнічені у всіх точках 
спостереження відносно контролю.  

Середні значення відібраних проб по річках вказують на те, що найбільші рівні пригнічення на 
ростові процеси фітоіндикатора спостерігалися на пробах води з річки Зх. Буг – 45,3%, та Рата – 
32,3%, а дещо менші для р.Солокії – 26,5%. Щодо точок відбору, то найбільші рівні пригнічення 
спостерігалися в точках 23 і 33 для р.Зх Буг та 31 і 41 для р. Рата.  

Біотест на токсичність за зміною довжини корінців Sinapis L. показав майже таку ж картину, як і 
попередній, і дозволив стверджувати, що проби досліджуваної води пригнічували лише ростові 
процеси корінців Sinapis L., а ось щодо наземної частини біоіндикатора, то спостерігалася незначна 
стимуляція їх росту відносно контролю на 21%. Це підтверджує твердження, що ріст корінців 
пригнічується при більш низьких концентраціях токсиканту, ніж проростання рослин. 



Розділ 8 Раціональне природокористування. Промислова екологія 

 239

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що річки Зх. Буг та її притока Рата 
мають «вище за середній» рівень токсичності, а Солокія – «середній». Встановлено, що одним із 
джерел забруднення найбільших приток Зх.Бугу є підприємства вугільної галузі та ЦЗФ. До джерел 
забруднення річки Зх.Буг, необхідно віднести не лише гірничі підприємства Червоноградського 
гірничопромислового регіону, але і Добротвірську ТЕС, яка знаходиться вище за течією, та ще одну 
притоку річки – р. Полтву, яка за специфічними показниками токсичної дії відноситься до сильно 
забруднених ( Ялинська Н.С., 1994).  

Порівнюючи чутливість двох проведених біотестів можна стверджувати, що тестування за 
допомогою тест-об’єкту Allium cepa L. є чутливішим у порівнянні з Sinapis L. 
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МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PICEA ABIES (L.) KARTS. 

В УМОВАХ УРБОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА 
Т.В. Морозова, Л.М. Коврик 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Використання індикаційних можливостей біологічних об’єктів, у зв’язку з необхідністю 
глобального моніторингу набуває все більшого значення. Хвойні породи більш зручні тим, що 
можуть слугувати біоіндикаторами цілий рік. Крім того, їх використання дозволяє проводити 
біоіндикацію на великих територіях та оцінювати як статичні так і динамічні показники. 

Визначення морфометричних параметрів хвої проводили за загальноприйнятою методикою. 
Вивчали хвою першого року життя дерев приблизно одного віку. Лінійні розміри оцінювали в 15-20 
кратній повторності з вибірки 100 екземплярів. Вимірювали довжину хвої на пагоні першого року та 
її ширину. Підраховували кількість хвоїнок на 10 см пагона та масу 100 хвоїнок. Ступінь 
пошкодження хвої визначали згідно градації, запропонованої Денисовою С.І. (1999) вміст 
фотосинтетичних пігментів – спектрофотометрично. 

Дослідження довжини хвої Picea abies (L.) Karts. показали, залежність даного показника від рівня 
аеротехногенного забруднення. Так, у моніторингових точках поблизу промислових підприємств 
відмічено достовірне зменшення даного показника на 21-36%. Найменша довжина хвої відмічена у 
Picea abies (L.) Karts. поблизу підприємств облтепломережі, хлібокомбінату та цегельного заводу. На 
відміну від довжини хвоїнок Picea abies (L.) Karts., їх ширина виявилася ознакою менш мінливою. 
Наші дані узгоджуються з даними, отриманими дослідженнях Ниомаркаи М.К. та Фридвальски Л. 
(1982). Ці автори показали зменшення довжини хвої по мірі наближення до джерела викиду.  

Відомо, що однією із важливих діагностичних ознак життєвого стану дерев є охвоєність крони. В 
наших дослідженнях у зоні промислового забруднення відмічено на початку весни побуріння та 
відмирання хвої. Однак, як стверджують Алексєєв В.А (1985) та Карпенко А.Д. (1981) це явище 
викликане не стільки безпосереднім впливом полютантів, скоріше це пов’язано з дисбалансом води у 
хвої і зимовим її виснаженням внаслідок літнього порушення забрудненнями воскового нальоту 
хвоїнок (Hällgren J. E., 1978), а можливо і кутикулярного шару (Ількун Г.М., 1998). 

Явних пошкоджень хвої всього дерева в умовах промислового забруднення не відмічено. Однак, 
у моніторингових точках . поблизу цегельного заводу та хлібокомбінату виявлено 12-16 % некрозів 
хвоїнок Picea abies (L.) Karts. Крім того, навіть у житловому масиві навколо даних підприємств 
спостерігалося 7-9 % некрозу хвої (дані пошкодження хвої можна віднести до другого класу 
ушкодження – некроз верхівковий, крайовий та плямистий). У цих рослин спостерігалося суцільне 
пожовтіння хвої та опадання її знизу крони й біля основи гілок. 
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У літературі наявні дані, що характерними ознаками неблагополуччя навколишнього середовища 
і особливо, газового складу атмосфери слугує зменшення розмірів ряду органів (довжини хвої, 
пагонів поточного і минулих років, їх товщини, розміру шишок, скорочення величини і числа 
закладених бруньок). Через менший ріст пагонів і хвої в довжину у забрудненій зоні спостерігається 
зближення відстані між хвоїнками, потовщення хвої, зменшується тривалість її життя. Нами 
відмічено збільшення опушеності пагонів за рахунок зростання кількості хвоїнок на 10 см пагону.  

Одним із найінформативніших і найбільш поширених параметрів, що характеризують 
фотосинтетичний апарат є його пігментний склад (Фарафонтов М.Г., 1991). Саме тому, нами 
досліджено вміст та співвідношення пігментів хвої Picea abies (L.) Karts. у різних умовах урбогенного 
середовища. 

Поблизу підприємства облтепломережі та машинобудівного заводу відмічено статистично 
значиме зниження вмісту хлорофілу а на 58 % у порівнянні з контролем. Вміст хлорофілу b в 
однорічній хвої зменшувався поблизу цегельного, машинобудівного заводів та підприємства 
облтепломережі.  

Нами показано, що вміст хлорофілу а є більш лабільним показником. Літературні дані щодо 
впливу промислових емісій на накопичення хлорофілів суперечливі, що певно, можливо пояснити 
різним типом забруднювачів, їх співвідношенням та біологічними особливостями досліджуваних 
видів. Так, Ількун Г.М. (1998) у своїх дослідженнях при впливі сірчаним газом та хлором показав, що 
більшою мірою руйнується хлорофіл b.  

Зниження концентрації пігментів у хвої Picea abies (L.) Karts. поблизу промислових підприємств 
супроводжується певними морфологічними змінами, а саме: збільшення кількості хвої на 10 см 
пагону, некротичних уражень, хоча тісного зв’язку між вмістом пігментів та відсотком некрозів не 
виявлено. 

Отже, параметри вмісту хлорофілів можна віднести до неспецифічних інтегративних 
біоіндикаційних ознак забруднення. Концентрація хлорофілу залежить від віку хвої і зменшується 
залежно від сумарного навантаження.  

Нами проведено дослідження загального вмісту пігментів у хвої Picea abies (L.) Karts. 
Найменший сумарний вміст хлорофілів а і в у хвої виявлено в моніторинговій точці поблизу 
підприємства облтепломережі. Загальний вміст хлорофілів у даному випадку на 53 % був менший 
контрольних значень. Крім того, нами відмічено достовірне зменшення сумарного вмісту зелених 
пігментів у хвої Picea abies (L.) Karts. у моніторингових точках поблизу цегельного, 
машинобудівного заводів, гумовзуттєвої фабрики та підприємства облтепломережі. 

Сумарний вміст хлорофілу в однорічній хвої у житловій зоні на 5-47 % перевищував значення 
даного показника біля підприємств, за виключенням моніторингових точок поблизу хлібокомбінату 
та у житловій зоні навколо даного підприємства – тут сумарний вміст зелених пігментів у житловій 
зоні був меншим, ніж поблизу підприємства на 17 %. Це, на нашу думку, можна пояснити 
адитивністю або потенціюванням впливу викидів даного підприємства та автотранспорту, оскільки 
хлібокомбінат розміщений поблизу автобусного вокзалу, на вулиці із значною інтенсивністю руху 
автотранспорту, а гумовзуттєва фабрика знаходиться у безпосередній близькості з машинобудівним 
заводом. 

Відмічене нами зменшення сумарного вмісту фотосинтетичних пігментів відобразилось на зміні 
співвідношення хлорофіли а+b/каротиноїди. Зазначене характерно для території поблизу 
хлібокомбінату та машинобудівного заводу. 

Достовірне зменшення даного показника може свідчити про зміну активності фотохімічного 
апарату. Очевидно в зоні впливу даного підприємства ми можемо спостерігати сумацію 
забруднюючих речовин, що містяться у викидах стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

За своїми функціональними властивостями молекули хлорофілу нерівноцінні, одні з них входять 
до складу реакційних центрів фотосистем, інші виконують лише світлопоглинаючу функцію, тому 
важливо вивчення не лише загального вмісту пігментів, а також співвідношення різних форм 
хлорофілу і каротиноїдів у пігментному комплексі. Співвідношення хлорофілу а+b/каротиноїдів 
зазвичай у нормі стабільне і швидко реагує на екстремальні фактори середовища. У наших 
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дослідженнях цей показник варіював в межах 2,73 – 3,18 порівняно із контролем. При цьому 
співвідношення хлорофілу а до b майже не відрізнялося від контролю. 

Нами не виявлено тісної кореляції між сумарним вмістом хлорофілів а і b та каротиноїдів. Отже, 
коливання вмісту хлорофілів а і b за дії токсичних атмосферних викидів відбувається досить 
незалежно від вмісту каротиноїдів і закономірності зміни вмісту хлорофілів необхідно обережно 
екстраполювати на вміст каротиноїдів. 

Отже, в зоні забруднення проявляються некрози, кількість яких по мірі наближення до джерела 
забруднення збільшується і вражається не тільки хвоя старших років, але й молода хвоя, порушується 
розподіл маси хвої внаслідок поступового обезхвоєння дерев. Cпостерігається зменшення довжини 
хвої Picea abies (L.) Karts. на територіях промислового забруднення атмосферного повітря. 
Відмічено, що ширина хвої у порівнянні з довжиною ознака менш мінлива і відповідно більш стійка 
до впливу промислових полютантів.  

Встановлено зниження абсолютно сухої маси хвої в умовах аеротехногенного забруднення. 
Показано зменшення сумарного вмісту зелених пігментів у хвої Picea abies (L.) Karts. у промислових 
зонах цегельного, машинобудівного заводів, гумовзуттєвої фабрики та підприємства облтепломережі, 
що відбувається за рахунок зменшення вмісту хлорофілу а. 

 
 

УДК 581.9 
ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННИХ КОМПЛЕКСІВ 

А.В. Пальчик, Н.В. Капелюш 
Запорізький національний університет 

У сучасному світі динамічних геоекологічних процесів міста виступають як одні з 
найвпливовіших чинників перетворення природного середовища. Економіка, виробництво, 
транспортні вузли, будівництво та все інше, без чого не може існувати людина у місті, у своєму 
функціонуванні змінює, деформує та порушує природний ландшафт. Але функціонування міста 
неможливе без природничої складової, без урахування динаміки геологічних, геоморфологічних, 
рельєфоутворюючих процесів, які можуть значно погіршуватися внаслідок інтенсифікації 
антропогенного навантаження та, у свою чергу, погіршувати якість міського життя.  

Складна геосистема, в якій функціонують і природна, і економічна, і соціальна складові, має вже 
свої закони існування, але геоекологічні процеси, що відбуваються у геологічному середовищі, 
повинні досліджуватися як з метою пізнання динаміки сучасних рельєфоутворюючих тенденцій, так 
із метою передбачення виникнення та активізації небезпечних, руйнівних фізико-географічних 
процесів та явищ, що формують поняття «геоекологічного ризику».  

Ландшафтознавство, як методологічний напрямок, являє собою складну сукупність 
загальнонаукових підходів та заходів, які орієнтовані на пізнання просторово-часової організації 
ландшафтів, їх історичного становлення та сучасних динамічних процесів. З цієї точки зору особливу 
увагу привертають одні з найскладніших симбіозних утворень природного та антропогенного 
генезису – урболандшафти, або міські ландшафти.  

Урбанізована територія (урболандшафт) з ландшафтознавчих позицій, являє собою антропогенні 
модифікації різного ступеня змінності природних геосистем. Сучасне місто є складною природно-
антропогенною системою, де динамічно взаємодіють три основні підсистеми: природна – природні 
ландшафтні компоненти та явища; техногенна – міська забудова, транспортна та інженерно-
промислова інфраструктура; соціальна – населення. Головними особливостями міського середовища 
є наявність нових діяльних поверхонь, покровів або елементів та нових, не властивих природному 
середовищу, процесів. Виходячи з цього, провідною концепцією дослідження міського 
ландшафтознавства виступає комплексна «компонентна концепція», за якою місто уявляється як 
сукупність ділянок з різною морфологією, будовою, антропогенно-техногенними структурами, які 
утворюють складне географічне середовище технічного характеру, взаємопов'язану єдність глибоко 
змінених первинних ландшафтів та техногенних комплексів.  
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Як складна динамічна багатопараметрова геосистема, місто постає головним джерелом впливу не 
тільки на природні компоненти в середині себе, а й на суміжних територіях, понижаючи їх 
геоекологічну стабільність. Якщо територія міста охоплює десятки квадратних кілометрів, то зона 
його впливу має вже регіональну розмірність. Для проведення комплексного геоекологічного 
дослідження міста та суміжних з ним територій необхідно визначати об'єкт, розглядати його 
геоекологічну структуру, контакт з ним інших природних, техногенних і соціальних об'єктів і 
визначати його місце для геотехносистем вищого рангу.  

Функціонування міста як геосистеми визначає її структурну, просторово-часову організацію. 
Просторову структуру урбосистем утворюють вертикальні та горизонтальні структури. 
Організованість в вертикальному простиранні обумовлена розташуванням природних компонентов 
геосистеми у ярусному порядку – літосфера, поверхневі води, атмосфера. Взаємозв'язок між 
структурними ярусами природного комплексу урболандшафту (міста як геосистеми), здійснюється 
вертикальними потоками речовини та енергії. Базуючись на вертикальних (міжкомпонентних) 
взаємозв'язках, можна визнати як те або інше втручання в урболандшафт обернеться прямим або 
побічним порушенням в інших природних компонентах.  

Отже, коли відомо, що трапилося «на вході» у систему (наприклад, знищення природного 
рослинного покриву, розораність грунтів, зміни рельєфу), можливо спрогнозувати результат «на 
виході» з геосистеми (мікроклімат, стан атмосфери, органічний склад ґрунтів та ін.). Беручи до уваги 
горизонтальну організацію геосистеми, її міжсистемні зв'язки, можливо встановити ступені впливу 
одного геосистемного рівня на інші, межі розповсюдження цього впливу та рівні деградації внаслідок 
впливу.  

Стійкість природних геосистем в урбанізованих ландшафтах може бути визначена як здатність до 
нормального функціонування рельєфоутворюючих процесів; як здатність до самовідтворення після 
припинення активізації рельєфоутворюючих процесів; як потенціал збереження морфологічних 
морфометрічних, динамічних показників рельєфу, як здатність зберігати структуру та властивості. 
Інтенсивність геоморфологічних рельєфоутворюючих процесів може посилюватися або слабшати 
внаслідок антропогенних (техногенних) процесів на урбанізованій території. Антропогенна 
компонента впливає на природне середовище цілим комплексом скерованих дій – цільовими та 
стихійними; прямими та опосередкованими; механічними, фізичними, біологічними, хімічними; 
зворотними та незворотними; лінійними, локальними; наземними, поверхневими, глибинними; 
довготривалими або короткочасними, істотно змінюючи динаміку природних геолого-
геоморфологічних процесів та формуючи умови для виникнення нових, не притаманних даному 
ландшафту, геоморфологічних процесів.  

 
 
АТОМНО-АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

С ИСТОЧНИКОМ СПЛОШНОГО СПЕКТРА 
ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

В.М. Пряхина, Л.Г. Курченко, Д.Е. Губенко 
Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана 

На смену атомно-абсорбционным спектрометрам оснащенных лампами полого катода, в 
настоящее время в лаборатории эффективно используем атомно-абсорбционный спектрометр 
«ContrAA 300». 

В 2007 году мы приобрели спектрометр высокого разрешения «ContrAA 300», фирмы «Analytik 
Jena» производства Германия, оснащенного источником излучения сплошного спектра – ксеноновой 
лампой высокого давления.  

Основные технические характеристики спектрометра. Двойной монохроматор высокого 
разрешения, призма плюс дифракционная решетка Эшелье. Автоматическая калибровка длины волны 
монохроматора на основе физически имеющихся линий неона. Коррекция фона - измерение 
неселективного поглощения рядом с линией селективного поглощения. Последовательный 
мультиэлементный анализ. Последовательный анализ одного элемента на нескольких длинах волн. 
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Широкий динамический диапазон. Пламенный режим атомизации, пламя: ацетилен-воздух; ацетилен 
– закись азота. 

В лаборатории 70% объема выполняемых анализов выполняют атомно-абсорбционным методом 
анализа и с использованием спектрометра «ContrAA 300».  

Атомно-абсорбционный спектрометр «ContrAA 300» применяем для экологических и 
биологических проб, анализа металлов, оксидных материалов (руды, концентраты, шлаки, шламы).  

Применяя спектрометр «ContrAA 300», используя высокую селективность атомно-
абсорбционного метода анализа, высокое разрешение спектрометра, один источник света для всех 
элементов, возможности мультиэлементного анализа, больший динамический диапазон, у нас 
появилось намного больше возможности при анализе веществ и материалов. 

Выполнять анализ проб на содержания элементов из доступных для пламенного атомно-
абсорбционного метода анализа, предварительно выполнять качественный анализ по спектрам 
поглощения, видеть спектр, выбирать оптимальную аналитическую линию, ширину регистрируемого 
участка спектра поглощения и участки спектра для фоновой коррекции. Что позволило оперативно 
разрабатывать новые методики и сократить, время выполнения анализа научно-исследовательских 
проб и проб неизвестного состава. 

Атомно-абсорбционный спектрометр «ContrAA 300» фирмы «Analytik Jena» производства 
Германия, надежный прибор нового поколения, позволяющий быстро и точно выполнять анализы, 
давать обширный информационный материал для разработчиков методик анализа.  

 
 

УДК [582.23:57.018.6]:546.4/7 
ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ U И Th, А ТАКЖЕ Te И Pb 

НА ПИГМЕНТСИНТЕЗИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ SERRATIA MARCESCENS 
Рыльский А.Ф., Подкопайло С.Ф. 

Запорожский национальный университет 

Многие работы в области изучения бактериальных пигментов посвящены фототрофам, в то 
время как пигменты нефотосинтезирующих микроорганизмов изучены значительно меньше. Пигмент 
продигиозин, синтезируемый энтеробактериями Serratia marcescens, представляет собой линейный 
трипиррол. Продигиозин, как вторичный метаболит, приобретает практическое значение в 
промышленности и медицине. Он рекомендуется в качестве красителя для полимеров, поскольку 
обладает рядом преимуществ по сравнению с органическими и неорганическими пигментами, 
применяемыми в настоящее время. Пигмент хорошо растворим в различных топливах, и легко 
обнаруживается по характерному спектру поглощения. Продигиозин, синтезируемый некоторыми 
видами микроорганизмов, рассматривается как новый противоопухолевый лекарственный препарат 
(Гурьянов И.Д., 2008). 

Перспективным представляется использование пигментсинтезирующих бактерий родов Serratia 
и Pseudomonas в роли индикаторов загрязнения среды. Яркость, интенсивность окрашивания 
пигментов, позволяют проводить визуальную оценку влияния факторов среды на бактерии этого рода 

Среди многих загрязнений среды особое положение занимают ионы тяжелых металлов (ТМ). Это 
связанно с высокой токсичностью ТМ, а также с возможностью накопления их организмами и 
передачей по пищевым цепям. Локальному увеличению концентрации металлов в гидросфере и 
литосфере способствуют различные предприятия, производящие и преобразующие металлы в 
производственном процессе, что приводит к загрязнению окружающей среды и порождает опасность 
для здоровья людей. Воздействие ТМ сказывается, прежде всего, на первичных продуцентах – 
микроводорослях и цианобактериях. Они наравне с гетеротрофными микроорганизмами могут 
использоваться для детоксикации среды от металлов, так как способны аккумулировать их из воды и 
донных отложений. Токсичность ТМ по отношению к микроорганизмам зависит от таких факторов 
окружающей среды как рН, ионная сила, природа и концентрация катионов и анионов, а также 
наличия органических соединений, которые способны взаимодействовать с металлами и влиять на их 
биодоступность. 
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Цель исследования – изучение пигментсинтезирующей способности бактерий Serratia marcescens 
при влиянии на них ионов тяжелых металлов. 

Результаты по изучению влияния радиоактивных элементов U (II), Th (IV), а также Pb (II) и Te (II) 
на Serratia marcescens представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние концентраций ионов тяжелых металлов (мг/л) на пигментообразование и рост бактерий Serratia 
marcescens 

Концентрация мг/л 
Te2+ U2+ Th4+ Pb2+ 

Рост Пигм. Рост Пигм. Рост Пигм. Рост. Пигм. 
25,0 ± –       
30,0 – –       
250,0   +++ +++     
300,0   ± –     
350,0   – –     
800,0     + –   
850,0     ± –   
900,0     – – +++ ++ 
950,0       ++ – 
980,0       – – 

Примечание: +++ – интенсивный рост или пигментообразование; ++ – умеренный рост или пигментообразование;  
+ – слабый рост или пигментообразование; ± – рост отдельных колоний; – отсутствие роста и/или пигментообразование. 

Установлено, что металлы U (II), Th (IV) и Pb (II) блокируют синтез на уровне сотен мг/л (300–U, 
800–Th, 950–Pb), а Te (II) находится в промежуточном положении блокирования синтеза пигмента и 
роста культуры – это происходит при 25 мг/л. 

Полученные результаты показали, что присутствие в среде радиоактивных элементов также 
снижает интенсивность синтеза продигиозина, как и элементов необладающих радиоактивностью, 
однако оказывающих токсическое действие на клетки Serratia marcescens. Снижение интенсивности 
синтеза пигмента происходит одновременно с повышением концентрации исследуемых элементов в 
среде. Появление бесцветных колоний на определенных концентрационных уровнях элементов перед 
полным блокированием жизнедеятельности клетки свидетельствует о том, что в клетке началось 
блокирование биосинтетических процессов, что повлечет за собой гибель клетки.  

Таким образом, зависимость между ростом концентрации и угнетением пигментсинтезирующей 
способности клетки, может служить индикаторным показателем наличия в среде токсичных веществ, 
в частности тяжелых металлов. 

 
 

УДК 591.148:582.276(262.5) 
УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗВИТИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, 

ОБРАЗОВАННОГО СКОПЛЕНИЯМИ ДИНОФЛАГЕЛЛЯТ В ЧЕРНОМ МОРЕ 
И.М. Серикова 

Институт биологии южных морей НАН Украины 

Для понимания закономерностей формирования планктонных скоплений и изучения их 
пространственно-структурных характеристик использовался метод многократных 
батифотометрических зондирований поля биолюминесценции (ПБ). Метод выгодно отличается от 
других малой инерционностью и быстродействием и перспективен для установления связи 
микрораспределения планктона с микроструктурой гидрофизических полей, поскольку позволяет 
проводить одновременную регистрацию с одинаковым разрешением по глубине биофизических 
параметров и гидрологических полей (Vasilenko V.I., 1997). Структура ПБ в Черном море достаточно 
хорошо отражает пространственное распределение динофитовых водорослей, поэтому оценка 
параметров тонкой структуры ПБ позволяет количественно описать их мелкомасштабную структуру 
(Токарев Ю.Н. и др., 2003).  
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В связи с суточным ритмом свечения динофитовых водорослей зондирования 
гидробиофизическим комплексом «Сальпа» проводились в режиме дрейфа судна в ночное время 
непрерывно в течение 2-х и более часов с дискретностью между зондированиями 3 мин.  

Исследуемые на каждой из станций поля биолюминесценции и гидрологических параметров 
(температуры, солености, условной плотности) были представлены двухмерными матрицами, 
описывающими изменчивость этих параметров по глубине с дискретностью 1 м и по горизонту - 25-
30 м. Процедурой фильтрации профилей B, T, S. ρ косинус-фильтром с параметром 10 м выделялись 
высокочастотные компоненты - B′, T′, S′. ρ′, характеризующие тонкую структуру, и низкочастотные - 
<B>, <T>, <S>. <ρ>. Ввведены два параметра – характерный вертикальный масштаб 
тонкоструктурных неоднородностей ПБ, равный половине сдвига усредненный автокорреляционной 
функции профилей B′, при котором наблюдается ее второй максимум; и коэффициент CVB′, 
характеризующий изрезанность профилей биолюминесценции, равный среднеквадратическому 
отклонению профилей B′, нормированному на средний уровень интенсивности ПБ. В биологическом 
аспекте эти параметры отражают средний вертикальный размер агрегированностей динофлагеллят и 
уровень колебаний их концентраций в чередующихся слоях скоплений и разрежений.  

Исследования проводились в ноябре 1991 г. в 35-ом рейсе «Профессор Водяницкий» в северо-
западной части Черного моря на 6-ти станциях разреза от шельфовой зоны к глубоководной 
акватории. В результате взаимодействия основного черноморского течения (ОЧТ) с распресненными 
и холодными водами северо-западного шельфа (СЗШ) и рельефом дна в районе исследований 
образовалась система разнонаправленных вихревых образований. В самой струе ОЧТ на свале глубин 
сформировался квазистационарный антициклонический вихрь (КАВ) (ст.ст.4821, 4822). Ст.ст.4823-
4824 (глубины 1100 и 1300 м соответственно) расположены в открытой части моря, причем ст.4823 
располагалась между северной веткой КАВ и западной веткой циклонического меандра, воды 
которого отслеживались на ст.4824. 

В исследуемом районе поле биолюминесценции и, соответственно, распределение концентрации 
динофлагеллят, имело слоистую структуру. Значимые коэффициенты корреляции между 
высокочастотными составляющими профилей биолюминесценции, разнесенных в пространстве на 
расстояние до 1000 м свидетельствуют об очень устойчивой стратификации слоев фитопланктона. 
Характерный вертикальный масштаб тонкоструктурных неоднородностей для разных станций 
разреза имел значения от 2,5 до 4м. Минимальный вертикальный масштаб имел место в зоне стыка 
вихревых структур различной направленности. Здесь же зарегистрирована наиболее сильная 
интенсивность биолюминесценции и внедрение слоев биолюминесценции под термоклин. На 
мелководных станциях слои повышенной светимости сосредоточены в ВКС, простирающемся до 
глубины 30-35 м. На станциях в водах ОЧТ основная масса биолюминесцентов также была 
сосредоточена в ВКС, однако в нижней части термоклина на глубине 40-55 м на профилях 
биолюминесценции появились слабые максимумы. Развитие слоев повышенной светимости под 
термоклином произошло в зоне стыка вихревых структур различной направленности (ст.4823), где 
энергия свечения в слоях термоклина и ХПС (холодного промежуточного слоя) достигала 50% от 
энергии свечения во всем 60-метровом слое.  

В осенний период из-за высокой плотностной устойчивости термоклин является барьером, 
затрудняющим проникновение вглубь одноклеточных водорослей. Однако, уже в водах ОЧТ на 
ст.4822 термоклин, состоящий из плотной упаковки соленых и распресненных интрузий, из-за 
наличия в нем конвективных слоев, которые хорошо отслеживаются на профилях плотности, 
перестает быть жестким барьером, препятствующим обмену веществ между соседними слоями.. Это 
способствует не только внедрению фитопланктона под термоклин, но и проникновению биогенных 
элементов, максимальное содержание которых в это время года находится под термоклином, в 
верхние обедненные слои. Вынос биогенных веществ в эвфотическую зону уже давно признается 
основным фактором, определяющим продуктивность района. В обогащении поверхностных вод 
биогенными элементами существенную роль играет их турбулентное перемешивание с 
нижележащими слоями, однако для интенсивного развития фитопланктона необходимо, чтобы 
водная толща приобрела достаточную устойчивость. Следовательно, оптимальным условием 
развития сообщества должно быть его обитание в тонких слоях турбулезованной жидкости. В таком 



Розділ 8 Раціональне природокористування. Промислова екологія 

 246

случае, с одной стороны, не происходит выноса клеток из эвфотического слоя, с другой – 
осуществляется энергетический обмен между слоями и обеспечиваются оптимальные условия 
потребления биогенных веществ фитопланктоном. Сопоставление тонкой структуры ПБ с тонкой 
структурой гидрофизических полей в водах ОЧТ показало, что слои повышенной светимости 
приурочены к тонким слоям турбулезованной жидкости, разделенных высокоградиентными 
прослойками. 

В термоклине на нижних границах интрузий соленых вод создаются условия для развития 
конвекции. Это обеспечивает водообмен между слоями, обогащая их солями и биогенами. 
Вследствие конвективных потоков происходит также перераспределение концентрации 
динофлагеллят, и следовательно, энергии свечения по глубине. 

В глубоководном районе (ст.4823) происходит выход таких вод на горизонты, где проникающая 
солнечная радиация более интенсивная, что также связано с повышением прозрачности вод открытых 
районов. Это приводит к развитию скоплений одноклеточных водорослей в тонких слоях. Таким 
образом, в результате фронтогнеза вод происходит развитие тонкой структуры поля 
биолюминесценции в глубоководной акватории под термоклином. Увеличение числа слоев 
сопровождается уменьшением их вертикальных размеров.  

Параметр CVB′ для разных станций колебался в диапазоне от 0,250±0,011 до 0,344± 0,034. 
Минимальные величины этого параметра наблюдались в зонах дивергенции (ст.4824), на стыке 
антициклонического и циклонического вихревых структур (ст.4823), а также в водах ОЧТ на свале 
глубин (ст.4821). Таким образом, отмечено размывание тонкой структуры ПБ в динамически 
активных зонах, что согласуется с выводами наших исследований, проведенных в Атлантическом 
океане (Серикова И.М. Василенко В.И., 2000).  
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СПЕЦИФІЧНА БІОЛОГІЧНА ДІЯ ОРГАНІЧНОЇ ФРАКЦІЇ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

НА МІКРООРГАНІЗМИ 
Д.Л. Ткачова, О.М. Дуган  

Національний технічний університет України «КПІ», Київ 

Різноманітні способи консервування м’яса і м’ясопродуктів з метою попередження або 
гальмування мікробіологічного зараження цих продуктів досягається за допомогою фізичних, 
хімічних, фізико-хімічних і біохімічних засобів (Мезенова О.Я., 2009).  

Метою сучасних способів обробки м’ясопродуктів є отримання стійкості при зберіганні з 
високими показниками якості. Це може досягатися комбінацією декількох факторів, наприклад, 
копчення м’ясопродуктів, де сполучаються консервуюча дія зневоднення і бактерицидних речовин 
коптильного диму (Перкель Т.П., 2004). 

Коптильний дим – це складна дисперсійна система аерозольного типу. Дисперсійним 
середовищем є парогазова суміш, яка складається з повітря, газоподібних продуктів горіння, парів 
коптильних речовин і водяних парів. Дисперсійна фаза представлена частками рідких і твердих 
речовин – продуктів неповного згоряння деревини. Основна маса коптильних речовин зосереджена у 
дисперсійній фазі. За даними (Булдаков А.С., 1996, Мезенова О.Я., 2009), у димі ідентифіковано біля 
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500 індивідуальних компонентів, основним токсичним компонентом якого є добре відомий 
канцероген – бенз(а)пірен і інші поліциклічні сполуки. Гранично допустима концентрація 
бенз(а)пірену складає 1 мкг/кг їстівної частини копченого продукту. Вважається, що при холодному 
копченні на продукті осаджується менше бенз(а)пірену, ніж при гарячому. Особливо високий вміст 
бенз(а)пірену спостерігається при чорному копченні. При копченні солених м’ясопродуктів можуть 
утворюватися також небезпечні для здоров’я нітрозофеноли (Перкель Т.П., 2004).  

Треба зауважити, що ФАО/ВООЗ підкреслює необхідність проведення досліджень мутагенності 
хімічних препаратів, що використовуються в якості харчових добавок. Продукція, приготована з 
використанням коптильних середовищ (які у Європі визнані харчовими добавками), досить добре 
досліджена з токсикологічних позицій. Однак, через те, що коптильні препарати містять такі 
мутагенні речовини, як феноли, формальдегід, оцтову кислоту та ін., вкрай необхідним є проведення 
досліджень мутагенної активності як коптильних середовищ, так і ковбасної продукції з метою 
заміни (при необхідності) генетично небезпечних компонентів, що містяться у цих препаратах, чи 
зміни технології коптіння (Булдаков А.С., 1996, Мезенова О.Я., 2009).  

Матеріали і методи. Зразки для вивчення потенційної мутагенної дії були приготовані з 
наступних видів сирокопчених ковбасних виробів: «Зерниста» (умовна назва - СК 11-З), 
«Брауншвейгська» (СК 12-Б), «Пікантна» (СК 13-П), «Різдвяна» (СК 14-Р), «Московська» (СК 15-М). 

Отримання екстрактів. Ковбасні вироби – складні гетерогенні системи, які включають, окрім 
природних компонентів, контамінанти та речовини, що вносяться із технологічними цілями. Для 
оцінки загальної мутагенної активності зразків харчових продуктів у ряді робіт (Fratianni F., 2007, 
Hyun-Taek Oh, 2008) запропонований порівняно простий метод екстракції мутагенних сполук 
етиловим чи метиловим спиртом з наступним ліофільним сушінням зразків.  

Досліджували зразки, розведені у співвідношеннях – 1:0; 1:1; 1:4; 1:9; 1:14. 
Експериментальні дослідження потенційної генетичної дії екстрактів здійснювали згідно 

Методичних рекомендацій (Берлин А.Я., 1952, Булдаков А.С., 1996, Дуган А.М., 1994, 1983, 
Соколовский В.В., 1990, Nollet L., 2004). Оцінку потенційної генетичної активності зразків, що 
досліджувались, здійснювали згідно (Фонштейн Л.М., 1977). 

Органічна фракція зразків ковбасних виробів виявила досить різноманітну картину прояву 
мутагенних ефектів (рис. 1,2). По-перше, на тест-штамі S. typhimurium ТА 98 (рис. 1) деякі зразки – 
СК 12-Б, МС+ і СК 13-П, МС- показали мутагенний ефект середньої сили (за нашою класифікацією) 
(Дуган А.М., 1994), що свідчить про наявність в ковбасах хімічних речовин, більш активних в 
генетичному відношенні (або великої кількості речовин, ефект яких сумується); по-друге, високий 
ступінь активності зразків у варіантах з метаболічною активацією є доказом того, що в них містяться 
речовини, ефекти яких обумовлені їхніми можливими метаболітами, в той час, як ефекти у варіантах 
без активації обумовлюються первинною хімічною структурою речовин. 

Максимальний ефект був зафіксований для зразків СК 12-Б у варіантах з активацією 
(перевищення контрольних значень у 13,9 разів) з явною залежністю ефекту від кратності розведення 
і з наявністю токсичної дії на тест-організми. У варіантах без активації зразки ковбаси СК 13-П також 
виявили мутагенні ефекти середньої сили. Решта зразків ковбас показали слабкі ефекти, за 
виключенням СК15-М, зразки яких є індиферентними відносно індукції генних мутацій на Salmonella 
typhimurium в обох варіантах дослідів (МС+ і МС-). 

Найменш чутливим до дії мутагенних агентів зразків, що досліджуються, є тест-штам S. 
typhimurium ТА 100 (рис. 2). Так, тільки п’ятикратно розведений зразок СК 13-П у варіанті без 
метаболічної активації показав здатність індукувати ефекти середньої сили. Два зразки (СК 14-Р і СК 
15-М) не володіли генетичною активністю і решта два – слабкою активністю. 

Таким чином, отримані нами експериментальні дані щодо потенційної мутагенної і 
канцерогенної дії зразків п’яти видів сирокопчених ковбас свідчать про наявність у ковбасах 
хімічних речовин, з одного боку, здатних індукувати генні мутації за різними механізмами дії, з 
другого – прямої і непрямої дії, а також речовин з токсичними властивостями відносно тест-
організмів. Цими речовинами можуть бути важкі метали, мутагенна дія яких описана в роботах (Jarup 
L., 2003), гетероциклічні аміни, поліциклічні ароматичні вуглеводи, харчові добавки, нітрати, нітрити, 
N-нітрозосполуки (Jagerstad M., 2005). 
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Так чи інакше, але величезна кількість цих сполук потрапляє в організм людини і може 
здійснювати значний генетичний тиск на спадковий апарат. Ідентифікувати всі без винятку хімічні 
речовини, що містяться у ковбасних виробах і встановити їхню потенційну мутагенну/канцерогенну 
небезпеку неможливо. Тому застосування експрес-методів для відносно дешевого і достатньо 
надійного виявлення генетичної активності суміші речовин, що містяться в термічно оброблених 
м’ясо- і рибопродуктах з метою: 1) запобігання або обмеження потрапляння їх в кінцевий продукт, 2) 
зміни технологічних підходів до виготовлення цих продуктів, 3) заміни барвників, наповнювачів і 
консервантів на більш безпечні аналоги – є виправданим і логічним.  
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ВИВЧЕННЯ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО 
ОБМІНУ ТА ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА 

РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 
І.О. Філонік 

НДІ біології Дніпропетровського національного університету 

Комплексне забруднення довкілля в останні роки промисловими викидами, хімічними 
речовинами (Коршиков, 1995) викликає необхідність дослідження впливу антропогенного 
забруднення грунтів на фізіолого-біохімічні процеси у сільськогосподарських культур вже на ранніх 
етапах онтогенезу. Використання гербіцидної обробки посівів сільськогосподарських рослин, яке 
набуває в наш час усе більших масштабів, приводить не тільки до забруднення грунтів гербіцидами 
та їх метаболітами, але може в деякій мірі негативно впливати на ріст і розвиток зернових культур. 
Викиди промислових підприємств ведуть до забруднення грунтів ще й важкими металами. Тому 
дослідження впливу гербіцидів та важких металів на розвиток рослин та основні ланки білкового 
метаболізму у злаків є актуальним і необхідним для вивчення механізмів стійкості та адаптації 
культурних рослин в умовах забруднення довкілля та змін клімату, а також розробки рекомендацій 
для оптимального вирощування рослинної продукції за дії антропогенного навантаження. 

Вивчено вплив грунтового гербіциду трофі (90% ацетохлору) в інтервалі концентрацій 5 - 20 мг/л, 
які використовуються і в польових умовах, підвищеної температури (+480С) та їх сумісної дії на 
розвиток рослин кукурудзи, показники білкового та амінокислотного обмінів, системи протеолізу у 
7-14-добових проростках гібридів кукурудзи ЗПТК 196 (ранньостиглий) та Кадр 267 МВ 
(середньоранній). Знайдено редукцію морфометричних показників проростків обох гібридів як за дії 
окремо гербіциду, так і при комплексному впливі гербіциду та підвищеної температури, де для 
гібриду кукурудзи ЗПТК 196 відбувалося посилення інгібування росту рослин. У зерні гібриду 
кукурудзи ЗПТК 196 при проростанні виявлено підвищення вмісту водорозчинних білків у більшості 
варіантів під впливом екзогенних факторів. Лише нетривала дія температури (5 год) на гербіцидному 
фоні приводила до зниження вмісту водорозчинних білків, що узгоджувалось зі змінами активності 
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нейтральних протеїназ. Комбінована дія температури та гербіциду приводила токож до зниження 
вмісту водорозчинних білків у пагонах та підвищення активності протеїназ, при довготривалій дії 
температури (24 год) у комплексі з гербіцидом відмічено редукцію і протеолітичної активності. У 
гібрида кукурудзи Кадр 267 МВ виявлено у більшості зниження вмісту водорозчинних білків у зерні 
при проростанні за дії гербіциду та температури, що може свідчити про більш інтенсивні процеси їх 
розкладу під впливом гербіциду, підвищеної температури та їх сумісної дії у проростаючому насінні. 

Для гібридів кукурудзи ЗПТК 196 (ранньостиглий) та Кадр 267 МВ (середньоранній) крім 
редукції морфометричних показників проростків обох гібридів як за дії окремо гербіциду, так і при 
комплексному впливі гербіциду та підвищеної температури у зерні при проростанні виявлено 
підвищення вмісту водорозчинних білків та редукцію активності нейтральних протеїназ. При 
нетривалій дії температури (5 год) на гербіцидному фоні виявлено підвищення активності протеїназ у 
зерні гібрида ЗПТК 196, що приводило до зниження вмісту водорозчинних білків у проростаючому 
насінні. Питома активність інгібіторів протеїназ (трипсину, хімотрипсину) у зерні, коренях та 
пагонах кукурудзи була значно понижена, що свідчило про пригнічення захисних властивостей 
рослин (Винниченко, 1988) за дії хімічного токсиканту, підвищеної температури та комплексу 
факторів. Комбінована дія температури та гербіциду приводила до зниження вмісту водорозчинних 
білків у пагонах рослин та підвищення активності протеїназ; при довготривалій дії температури (24 
год) у комплексі з гербіцидом відмічено також редукцію протеолітичної активності, що 
узгоджувалось зі зниженням вмісту вільних амінокислот, а також могло свідчити про шкідливу дію 
екзогенних факторів при проростанні зерна кукурудзи. 

У гібрида кукурудзи Кадр 267 МВ виявлено у більшості зниження вмісту водорозчинних білків у 
зерні при проростанні. Якщо на сьому добу розвитку відмічено підвищення активності нейтральних 
протеїназ та інгібітору трипсину за дії гербіциду, більш тривалого впливу температури та їх сумісної 
дії, то на більш пізніх етапах (10-11 доби) знайдено пригнічення активності нейтральних протеїназ у 
зерні та зниження активності інгібітору трипсину. 

У цілому рослини кукурудзи обох гібридів виявили як подібні, так і відмінні реакції білкового 
обміну та системи протеолізу у зерні та проростках на початкових етапах проростання насіння за дії 
підвищеної температури, гербіциду трофі та їх комплексної дії, по яким гібрид Кадр 267 МВ можна 
віднести до більш стійкого до дії двох факторів, а гібрид ЗПТК 196 – до менш стійкого та більш 
чутливого. У той же час довготривалий вплив підвищеної температури у комплексі з дією 
гербіцидного фону навіть на проростки кукурудзи гібриду Кадр 267 МВ негативно діяв на процеси 
білкового метаболізму у проростаючому зерні і суттєво знижував захисні властивості рослин. 

Вивчено також вплив важких металів (Pb2+, Cd2+) у концентраціях (0,5 10-4 моль/л; 10-4моль/л) та 
підвищенної температури (+48oС) на вміст водорозчинних білків, активність нейтральних протеїназ 
та інгібіторів протеїназ, вміст вільних амінокислот у проростаючому зерні кукурудзи гібриду 
Хмельницький 280 на ранніх етапах розвитку рослин. За рахунок комплексоутворювання з 
низькомолекулярними органічними речовинами при низьких діючих концентраціях металів у 
рослинному організмі може відбуватися у певній мірі детоксикація металів, на чому засновані методи 
поглинання металів з грунтів рослинами. Знайдено, що вміст водорозчинних білків у зерні кукурудзи 
при проростанні підвищувався за дії обох важких металів, температурного стресу та їх комплексного 
впливу у більшості дослідних вариантів. Лише більш високі концентрації металів при сумісній дії з 
підвищенною температурою (5 год) приводили до зниження вмісту водорозчинних білків у 
проростаючому зерні. До складу водорозчинних білків входять і фізіологічно активні білки – 
протеїнази та інгібітори протеїназ, функціональна роль яких при проростанні зерна дуже важлива. 
Активність нейтральних протеїназ, які розщеплюють білки при проростанні зернівки, було 
підвищено під впливом свинцю, але знижено за дії кадмію. Недовготривала дія температури (5, 7 год) 
приводила до підвищення питомої активності протеїназ, але більш тривала (24 год) – пригнічувала її, 
що узгоджувалось зі змінами вмісту водорозчинних білків у зерні кукурудзи при проростанні. Якщо 
сумісна дія важких металів та недовготривалого впливу температури приводила до зростання 
активності протеїназ, то більш довготривалий вплив температури у комплексі з важкими металами у 
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більшості варіантів пригнічували їх активність, що і приводило до зростання вмісту нерозщепленого 
білку.  

Активність інгібітору трипсину у більшості підвищувалась у зерні кукурудзи при проростанні за 
дії важких металів та температури, але під впливом одного кадмію – знижувалась. Активність 
інгібітору хімотрипсину підвищувалась за дії свинцю, але знижувалась під впливом кадмію. 
Підвищення температури приводило до підвищення активності інгібітора хімотрипсину; але при 
сумісній дії підвищеної температури та важких металів активність цього інгібітора пригнічувалась і, 
в більшій мірі – за дії більш високих концентрацій металів та більш тривалому впливі температури. 
Оскільки інгібітори протеїназ входять до захисної системи рослин (Мосолов, 1992), зниження їх 
активності під впливом важких металів та підвищеної температури свідчило про зниження захисного 
потенціалу та стійкості рослин до дії екзогенних факторів. Підвищення активності інгібіторів 
протеїназ, у більшості інгібітору трипсину, а також інгібітору хімотрипсину за дії температури, було 
результатом адаптивних процесів у рослинному організмі під впливом екзогенних факторів на ранніх 
етапах онтогенезу рослин. 

Вивчено зміни вмісту вільних амінокислот у коренях та зерні кукурудзи при проростанні за дії 
важких металів та температури, що є дуже важливим при адаптації рослин до впливу стрес-факторів. 
У коренях вміст вільних амінокислот було понижено за дії обох металів, температури та їх сумісного 
впливу. Знижений рівень вільних амінокислот у коренях проростків рослин під впливом металів, 
температури та їх комплексної дії може свідчити про витрату вільних амінокислот на зв′язування з 
металами, причому, у більшій мірі, при одному їх впливі. У більшій мірі зниження вмісту вільних 
амінокислот виявлено під впливом кадмію та підвищеної температури (8 доба), можливо кадмій 
краще утворює комплекси з вільними амінокислотами. У білшій мірі виявлено вплив металів та 
підвищеної температури на вміст вільних амінокислот у коренях, де метали краще поглинаються. 

По знайденим змінам у білковому, амінокислотному обмінах, системі протеолізу (протеїнази, 
інгібітори) різні гібриди кукурудзи можна віднести до більш стійких до дії стресових умов або – до 
менш стійких і вразливих. По виявленим закономірностям у білковому метаболізмі рослин кукурудзи 
за дії токсикантів та підвищених температур для агро-господарств запропоновано найменш шкідливі 
концентрації гербіцидів, які доцільно використовувати під посіви гібридів кукурудзи в умовах 
забруднення грунтів важкими металами, потепління клімату та зростання забруднення середовища у 
цілому. 

 
 

УДК: 612.01: 612.014.46: 612.1 
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ 
ТРАВИ СУХОЦВІТУ БАГНОВОГО (HERBA GRAPHALII ULIGINOSI) В ПОЄДНАННІ ІЗ 

ОСНОВНОЮ ГРУПОЮ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ 
АРТЕРІАЛЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ІЗ СУПУТНЬОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 

С.В. Фуртатова, О.І. Дворчук 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Хвороби системи кровообігу посідають перше місце за поширеністю та захворюваністю, 
зумовлюють більше половини всіх смертей та третину причин інвалідності. З метою зменшення або 
усунення найбільш поширених форм захворюваності серцево – судинної системи, зокрема 
артеріальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця почали використовувати фітотерапевтичні препарати 
(Алтимышев А.А., 1992; Лутай М.І., 2005).  

Дослідження проводилися на базі кардіологічного відділення Черкаської міської лікарні. 
Основними критеріями відбору були чоловіки і жінки віком від 55 до 80 років (в середньому 
66,07±1,20) в яких була виявлена ішемічна хвороба серця стенокардія 2-3 класу, кардіосклероз 
атеросклеротичний, гіпертонічна хвороба 2-3 ступеня, перенесений інфаркт міокарда, атеросклероз. 
В числі обстежених було 82 осіби жіночої статі і 46 осіб чоловічої статі. 
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Протокол обстеження включав вимірювання тиску аускультативним методом Короткова 
(тонометром фірми microlife, ВР АG1-30 Швейцарія) частоти серцевих скорочень, запису 
електрокардіограми (за допомогою 2-канального портативного електрокардіографа ЛН-1 в двох 
відведеннях V1-V5), біохімічний аналіз крові і сечі. 

Скарги хворих на періодичні тривалі головні болі, головокружіння, що супроводжувалися шумом 
у вухах, слабкістю вказують на порушення мікроциркуляції в головному мозку, що пов’язано з 
збільшенням системного артеріального тиску (АТ) (Антонова Ю, Могилева И., 2006) і внаслідок 
цього компенсаторним звуженням судин головного мозку, що веде до гіпоксії і збудження больових 
рецепторів тканини мозку (за Кушаковським). 

При системному підвищені АТ і компенсаторному звуженні артеріол можливе завихрення потоку 
крові, пошкодження ендотеліального шару судин, що полегшує проникнення в них ліпопротеїдів 
низької густини і веде в кінцевому результаті до розвитку атеросклерозу (Березовська І., 2004). 
Гіпоксія органів і тканин зумовлює рефлекторне пришвидшення і поглиблення дихання, що 
супроводжують задухою (Fozzard H.A., 1991; Izzo J., Blak H., 1999). 

Тому на основі вище сказаного було призначено медикаментозне лікування, в основі якого було 
етіопатогенетичне лікування (тобто фітотерапія), як основа покращення загального самопочуття 
хворих без будь-яких побічних проявів (Носаль М.А., Носаль И.М., 1985). На сьогодні найбільш 
поширеним препаратом фітотерапії є трава Сухоцвіту багнового (Herba Gnaphalii uliginosi). 

Кожному хворому похилого і старечого віку перед початковим призначенням препарату було 
зроблено ЕКГ-дослідження. Результати цих досліджень показали: ритм синусовий, ЧСС – 96 за 
хвилину, вольтаж збережений, електрична вісь серця відхилена вліво (α - -16о); ознаки гіпертрофії 
лівого шлуночка: збільшена амплітуда R в відведеннях I, II, V5, V6, aVL, RI > RII > RIII, збільшена 
амплітуда S у відведеннях II, III, VI, VII, aVF. Збільшена амплітуда і тривалість комплекса QRS. 
Зубець Т сплощений у відведеннях І, V5, V6, aVL, сегмент ST дещо знижений відносно ізолінії. (такі 
дані зустрічалися у кожного другого хворого). 

Настій Сухоцвіту багнового застосовувався протягом 10 днів стаціонарного лікування хворих. 
Курс являв собою використання основної групи медикаментозних препаратів (таких як: 
антиадренергічних засобів клонідін, або катапресан, метилдопа, резерпін), периферичні 
антиадренергічні засоби – антагоністи α-рецепторів (фентоламін, празозин), антагоністи β-рецепторів 
(пропранолол, атенолол), що запобігають симпатичним впливам безпосередньо на серце, спільні 
антагоністи α і β-рецепторів (лабеталол). Застосування гангліоблокаторів (бензогексоній, пентамін) 
порушує передачу нервових імпульсів через периферичні ганглії, що феде до зниження артеріального 
тиску. Використовуються також комбіновані препарати, що містять резерпін, салуретик, калій або 
гідралазин (адельфан, адельфан-езідрекс К, кристипін, березид), які викликають плавне зниження 
артеріального тиску), а також прийом настою в дозуванні 1/3 склянки за 30 хвилин до прийняття їжі 2 
рази на день. Вже на 3-ій день застосування комплексного лікування хворих на АГ з супутньою 
стенокардією спостерігали нормалізацію систолічного та діастолічного тисків, а на 14-тий день 
лікування відбувалось навіть зниження показника діастолічного тиску в порівнянні із першим днем 
лікування. Достовірність різниці р<0,05. За період лікування показники систолічного артеріального 
тиску в порівнянні з першим днем лікування знижувались в на 14,03 - 29,75 мм рт ст.  

Показники діастолічного АТ змінювалися від 7,5 до 17,73 мм рт ст. В цей момент у пацієнтів 
відмічалось покращення загального самопочуття, зменшення скарг на приступи стенокардії, тупого, 
пекучого болю в ділянці серця, покращення настрою, зникнення головного болю. 

Таким чином, проведені нами дослідження дають право вважати, що застосування в лікувальній 
практиці фітотерапевтичного препарату настою Сухоцвіту багнового (Herba Gnaphalii uliginosi) 
рекомендовано як один із варіантів зменшення захворюваності серця у людей похилого і старечого 
віку. 
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УДК 574: 502.55 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ 
Шевченко А.Р. 

Президія Національної академії наук України 

Проблема екологічної безпеки оборонної діяльності ще тривалий час залишатиметься в Україні 
водночас і важливою і актуальною. Загальновідомим є факт що Україна, як плацдарм забезпечення 
«другого ешелону» країн-учасниць Організації Варшавського договору десятки років накопичувала 
надлишки зброї і боєприпасів на своїй території. Вони зберігалися на території 136-и українських 
військових складів та терміналів (Зятьєв С. Смертоносні скарби України [електрон. ресурс]. – режим 
доступу: http://ukrslovo.com.ua/work/archive/2009/07/21.html – заголовок з екрану). Окремі з них і досі 
створюють реальну та потенційну небезпеку для населення та навколишнього природного 
середовища. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям у військових частинах працювали над 
реалізацією «Плану заходів і робіт щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та 
природного характеру на потенційно небезпечних об’єктах». 

Загальновідомим залишається факт низки пожеж на славнозвісних складах у м. Артемівську, 
Донецька область (склад військової техніки); в/ч А-0829 (арсенал № 61) - м. Лозова, Харківська 
область; в/ч А-2985 (арсенал № 275) біля с. Новобогданівка. Результатом тих сумних подій, пожеж та 
вибухів у військових частинах і прилеглих до них територій, стало їх перетворення на зони 
надзвичайних ситуацій.  

Початком кульмінації надзвичайних подій можна вважати жовтень 2003 року, коли розпочались 
великі пожежі з детонацією боєприпасів на військовому арсеналі під Артемівськом. У травні 2004 
року вибухнула 275 артилерійська база ракет і БП (АРБР) у селі Новобогданівка Мелітопольського 
району Запорізької області. Через рік, у травні 2005 року, вибухнуло на складах боєприпасів у с. 
Цвітоха Славутського району Хмельницької області. У липні 2005 року під Новобогданівкою сталося 
пожежа із послідуючими вибухами. 19 серпня 2006 року пожежа і вибухи на тих самих складах 
повторились. Серпень 2008 року відмітився пожежею і вибухами поблизу м. Лозова (Харківська 
область). Чергова пожежа із детонацією і вибухами сталася у серпні 2008 року на 61 арсеналі, що у м. 
Лозова, Харківської області. 

Не вдаючись до детальної характеристики озброєння, слід наголосити, що, наприклад, 
сердечники для бронебійно-підкаліберних снарядів кінетичної дії, які виготовляються зі сплавів і 
сполук на основі вольфраму (карбід вольфраму і сплав вольфраму, нікелю та заліза ВНЖ-90) або 
збідненого урану (сплав урану, нікелю та цинку УНЦ — так званий «Матеріал Б»). І це лише один з 
прикладів, що свідчать, які небезпечні речовини можуть містити боєприпаси військових арсеналів. За 
даними спеціалістів тільки на 275 артилерійській базі у Новобогданівці вибухнуло дві тисячі 
чотириста тон, лише, бронебійно-підкаліберних пострілів кінетичної дії (Сидоренко В.Л., Азаров С.І. 
Аналіз сучасного стану безпеки складів боєприпасів. // Збірник наукових праць Севастопольського 
національного університету ядерної енергії та промисловості №2 (30), 2009. С. 187-196.). Площа 
ураження складала від 150 метрів (Следствие изучает три основные версии взрыва боеприпасов в 
Хмельницкой области. (2005). ЛІГАБізнесІнформ [електрон. ресурс].- режим доступу: 
http://news.liga.net/news/N0510713.html – заголовок з екрану) до 314 квадратних кілометрів (Вибухи на 
артилерійських складах у селі Новобогданівка тричі сколихнули Україну. (2008) ТСН.ua [електрон. 
ресурс].- режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/vibuhi-u-novobogdanivtsi-prichini-ta-naslidki.html – 
заголовок з екрану). Кількість евакуйованих цивільних осіб сягнула десятків тисяч. З іншого боку, 
класифіковані, як зазначалось вище постріли, потенційно зберігались і могли вибухнути і на інших 
сховищах, що зазнали пожеж. Отже, надзвичайні ситуації, які мали місце в Україні і проблемні 
питання, що з часом можуть виникнути і завдати не тільки майнової або економічної шкоди 
потребують жорсткого контролю з боку держави. Відтак, за наслідками тих сумних подій державна 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо 
перевірки безпеки всіх арсеналів, розміщених на території України, — пильна увага відповідних 
органів влади, таких як, прокуратура, МНС, СБУ, МВС, значною мірою, може запобігти та 
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пом’якшити потенційні наслідки окресленої проблеми (Урядова комісія перевірить всі арсенали на 
території України на предмет безпеки. (2008) Урядовий портал [електрон. ресурс].- режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=154854893).  

Державні і громадські установи мають брати активну участь у будь-яких обговореннях цього 
питання, які проводяться зацікавленими сторонами або відповідальними органами, включаючи 
наукову громадськість. Вони мають надати одна одній або іншим зацікавленим сторонам, 
використовуючи визначені апробовані механізми, у повному обсязі інформацію, яку мають у 
наявності або матимуть у майбутньому щодо небезпеки для здоров’я людей, пов’язаної із наслідками 
неналежного зберігання боєприпасів зі збідненим ураном. Представники медичних, наукових, інших 
зацікавлених кіл та установ мають обмінюватися інформацією і думками щодо фактичного 
медичного та наукового обґрунтування зазначеної проблеми. Змістовним представляється створення 
постійно діючих робочих груп з метою отримання і обробки інформації, проведення моніторингу, а 
також інформування і освіти цивільного населення щодо проблемних питань поблизу місць вже 
подоланих надзвичайних ситуацій. 



Розділ 9 ОХОРОНА  ПРИРОДИ .  
СТІЙКІСТЬ  ТА РОЗВИТОК  ЕКОСИСТЕМ  

 
 
УДК 502.566.(477) 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ШКІДЛИВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА НА РІВНІ РЕГІОНУ 

В.Л. Акуленко, І.В. Мамчук 
Шосткинський інститут Сумского державного університету 

Негативний вплив на екологічний стан довкілля супроводжується еколо-го-економічною 
шкодою. У практичній площині сучасна система компенсації цієї шкоди в українській державі є 
малоефективною, оскільки суб’єкти госпо-дарської діяльності реально ніякої економічної 
відповідальності не несуть. Це зрештою зумовлює додаткове навантаження на державний бюджет, 
марне витрачання і без того обмежених фінансових ресурсів нації. У цьому контексті особливої 
актуальності набуває система заходів раціонального управління природоохоронною діяльністю з 
позицій попередження та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій на основі удосконалення 
економічного механізму відшкодування (компенсації) еколого-економічної шкоди. 

Під еколого-економічними збитками розуміють оцінку у грошовому ви-раженні негативних змін 
навколишнього природного середовища у результаті забруднення природних ресурсів, а також 
наслідки таких змін. При їх визначен-ні виявляють зміни (погіршення) в натуральних показниках, а 
потім розгляда-ють їх економічну оцінку залежно від розміру завданої шкоди. Зокрема, пофакторні 
збитки відображають: збитки від забруднення атмосфери, поверхневих і підземних вод, поверхні 
землі і ґрунту; пореципієнтні – містять такі збитки: від втрати життя і здоров’я населення, 
ушкодження і руйнації основних виробни-чих фондів, майна та споруд, вилучення або порушення 
сільськогосподарських угідь, від втрат у рибному господарстві та втрат деревини й інших лісових 
ресурсів, від знищення і погіршення якості рекреаційних зон, а також збиток, заподіяний природно-
заповідному фонду.  

Методи розрахунків, що використовуються при оцінці збитків, зводяться до трьох основних 
типів:  
– прямого розрахунку (базується на порівнянні показників, що характери-зують збитки з умовно 

чистим контрольним, або еталонним районом);  
– аналітичні (на основі математичних залежностей);  
– емпіричні (залежність величини збитків від рівня забруднення, отриманої із застосуванням 

попередніх методів, поширюється на подібні ситуації та об’єкти).  
Відношення збитків (3) від нераціонального природокористування у вартісному виразі до всього 

створюваного суспільного продукту (ССП) - рівень розвитку охорони навколишнього середовища, а 
також ступінь негативного впливу виробничої діяльності на природу (К). 

 (1) 
При цьому К залежатиме від структури ССП. Чим менше екологічно не-безпечної продукції 

виробляється суспільством, тим менше збитків, а отже, і показник К. В ідеалі К→0. Це стане 
можливим, коли буде створена принципово нова екологічна технологія. Еколого-економічні збитки 
залежать від різного роду факторів, які можуть збільшувати або зменшувати їх. 

Передумовою розвитку цього методологічного підходу є виявлення цілого ряду основних 
властивостей моделей, зокрема: взаємозв’язок економічного зростання з небажаними екологічними 
впливами; врахування витрат на очищення стічних вод; ціноутворення продукції з урахуванням 
екологічних витрат, пов’язаних з виробництвом; визначення екологічного податку, дослідження 
оптимальної регіональної структури виробництва тощо. 

Асимиляційні відходи (А) – відходи, що може поглотити екологічне середовище, наприклад, 
відходи органічного походження є основою для органічних добрив. 
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Еколого-економічна система регіону створює економічний продукт, залучаючи для цього 
природні та ті ресурси, що виготовляються (паливо, сировина, електроенергія тощо). Другорядним 
продуктом виробництва стають промислові відходи (В), які не можуть використовуватись в 
наступній виробничій діяльності. Економічний продукт, що отримується, споживається суспільством 
в технологічній та в соціальній підсистемах з утворенням побутових відходів. Частина відходів (В) не 
може бути перероблена і стає забрудненням (З0). Якщо забруднення (З0) циркулюють в еколого-
економічній системі, вони наносять шкоду суспільству та навколишньому середовищу, що 
оцінюється сумою коштів на їхню компенсацію.  

Виробництво 
(шкідливе 

підприємство) 

 Економічний продукт  Споживання 
(суспільство)    

 Відходи (В)  
     
  В � А   
     

Контроль та 
управління 

 Забруднення (З0)  Оцінка стану 
екосистеми 

суспільством (шкода) 
   

 Полігон  
     
  Забруднення (З1)   

Збільшення    Зменшення 
ні З1 � А так 

   
     
 Еколого-економічна система регіону  

Рисунок 1 - Еколого-економічна система регіону 

Механізми екологічної регламентації господарської діяльності (екологічні структурні показники: 
екоаудит, екоекспертиза, еколіцензування тощо) самі по собі не в змозі забезпечити практичну 
реалізацію вимог збалансованості.  

Загальний вхід виробництва – сума виробничих матеріальних ресурсів Rr складається з 
імпортуємих в дану систему ресурсів Rі та з оновлюваних місцевих ресурсів Rn (Rr = Rі + Rn). 
Споживання С складається з частини місцевої продукції виробництва Рс, яка споживається, а також з 
частини місцевих біоресурсів Сn та продукції Сі, що імпортується (С = Рс + Сn + Сі). Місцеві ресурси 
виробництва та споживання в сумі утворюють потік вилучення ресурсів з екологічної підсистеми: Un 
= Rn + Сn. Таким чином ефективність виробництва визначається відношенням Р / Rr, де Р = Рі + Рс, а 
відходність виробництва відношенням (Rr-Р) / Rr = Wр / Rr.[1] 

Відходи виробництва Wа та споживання Wс потрапляють в навколишнє середовище як сума 
відходів економічної підсистеми: W = Wр + Wс. Частина відходів Wа піддається асиміляції та 
біотичній нейтралізації. Таким чином, ця частина відходів виступає як техногенне забруднення М = 
kW, де k – загальний коефіцієнт шкідливості відходів для системи. Шкоду, що наноситься 
забрудненням середовищу об’єктам системи, можна представити як непряме вилучення частини 
ресурсів екологічної підсистеми, аналогічно Un. Тоді Um = jM, де j – інтегральний коефіцієнт 
залежності «забруднення - шкода». Сума U = Un + Um є загальним збитком екологічної підсистеми, що 
взаємодіє з економічною підсистемою.  

Щоб визначити шкоду U треба враховувати дисконтування, тому що одноразове забруднення 
може наносити шкоду не тільки в момент викиду і не тільки в даному році, воно може вимагати 
додаткових витрат та бути причиною втрат ще багато років. Ставка дисконту повинна враховувати 
два аспекти прояви шкоди у часі: економічну та екологічну. В економічному аспекті вона виступає як 
звичайна норма дисконту, а в екологічному – дисконтування пов’язано з природними процесами: або 
зі зменшенням діі у часі даного забруднювача або з посиленням її з приводу специфічних реакцій з 
іншими речовинами. В залежності від цих варіантів екологічна ставка дисконту r може бути або 
позитивною або негативною. Таким чином дисконтуємий множник має вигляд: (1+r) / (1+Е) та повна 
шкода від окремого викиду першого року дорівнює [2]: 

U = U1∑(1+r)t-1: (1+E)t-1,  
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де U1 – шкода, що наноситься в перший рік, Т – тривалість часу, за який забруднення наносить 
шкоду економіці, Т=1 ÷∞ в залежності від екологічного порушення.  

Таким чином в управлінні еколого-економічною діяльністю системи слід підвищувати 
екологічну ефективність діяльності підприємства, а з часом її ще більш підсилювати, ввести 
обов’язковий контролінг на кожному шкідливому підприємстві та не забувати про те, що на 
сьогоднішній день підприємства сплачують збори за викиди, але ніхто не сплачує за колишні викиди, 
особливо періодів кризи, які, можливо стали ще більш шкідливими із-за синергетичного ефекту, що 
наноситься навколишньому середовищу ще більшою шкодою. 

Література 
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2. Рюмина Е.В. Ущерб от экологических нарушений: больше вопросов, чем ответов // Экономика природопользования. – 
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ВПЛИВИ ПОЖЕЖ НА СТЕПОВУ РОСЛИННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ХОРТИЦІ 

С.В. Василенко  
Національний заповідник «Хортиця» 

Впродовж всієї історії Людства степова зона відігравала винятково важливе значення. В 
теперішній час вона виявилась на межі повної втрати свого первісного стану внаслідок зміни 
корінних екосистем агроландшафтами. Одним з антропогенних впливів на природні ландшафти є 
пожежі, зумолені людською діяльності. Тому, на наш погляд, важливо простежити яким чином цей 
тип впливатиме на природнее середовище, в тому числі степ. 

За дослідженими літературними джерелами були зроблені висновки, що єдиної думки щодо 
наслідків пожеж на степову рослинність на даний час немає (Лисенко,2008). Зокрема: 

Виявлено три напрямки впливу пожеж: позитивний, негативний та жодного (Родин, 1946). Автор 
відзначив 13 позитивних моментів у зміни рослинності під впливом пожеж та 4 негативних. Лавренко 
(1950) зазначив, що пожежа у Попереченському степу (Пензенська область) восени спричинила 
майже катастрофічний вплив на рослинність луки. Наприкінці статті автор робить висновки, що 
степові пожежі у різнотравно-типчаково-ковиловому та типчаково-ковиловому степах не 
спричиняють такого руйнівного впливу на рослинність та залишають структуру степового травостою 
мало порушеною. 

В.В. Осинчук та Г.Г.Істоміна (1970) схиляються до думки, що пали, особливо багаторічні, 
спричиняють ксеризацію умов існування. Культіасов (1982), в свою чергу, відносить деякі види 
рослин до пірофітів, вплив на які менший ніж на інші рослини (Рябцов, Сафронов 2002) 

Були проведені візуальні спостереження степових ділянок на острові Хортиці м.Запоріжжя, на 
яких відбувалися пожежі 2007-2009 рр.:  
1. Схил південної експозиції балки в пінічно-східній частині о.Хортиці (пожежа навесні 2007р., є 

дані, що пожежі виникали і раніше) з переважною більшістю злакових та білої акації. Пожежа 
знищила сухі рослинні залишки (російською – ветошь) чим спричинила збільшення трав’янистої 
біомаси переважно злакових видів, на відміну від протилежного схилу, на якому спостерігаються 
червонокнижні ефемероїди разом з чагарниковою рослинністю, хоча їх зелена біомаса менша 
через, можливо, багаторічні нашарування рослинних залишків.  

2. Схил південної експозиції іншої балки (пожежі влітку 2006 та у липні 2009рр), на якому 
періодично виникають пожежі, що візуально мало шкодить рослинності в цілому на схилі, 
оскільки впродовж 2005-2006 спостерігається різноманіття видів в тому числі і Ковили 
волосистої. На схилі нараховується близько 90 видів вищих судинних рослин. Вже через місяць 
після пожежі на зазначеній ділянці знову відростають злаки (ковила волосиста, костриця 
валіська) тощо. 

3. Ділянка біля мосту Преображенського через ріку Новий Дніпро північний бік також найбільше 
знаходиться під впливом пірогенного фактору (пожежі влітку 2007р. і середина серпня 2009р.) 
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пожежі візуально спричинили невелику шкоду на степову рослинність. Степова рослинність 
почала помітно відростати лише через місяць з моменту пожежі (після дощу).  
Крім того, пожежі навесні пригнічують цвітіння первоцвітів (Охріменко, Василенко, 2005). В той 

же час рослинність степових ділянок відновлюються впродовж місяця, що, можливо, зумовлено 
більшим зволоженням клімату та ґрунту порівняно з літнім періодом.  

На підставі візуальних спостережень можна зробити такі висновки: вплив пожеж на рослинність 
острова Хортиця варіює в залежності від сезону їх виникнення. Можна зазначити, що позитивним 
наслідком пожежі на степових ділянках є знищення сухих рослинних залишків, що в цілому веде до 
збільшення зеленої фітомаси. 

 
 

УДК 504.064.37 
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ІНДЕКС ЯК ПОКАЗНИК ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА  
А.І. Горова, Н.В. Дибріна, А.Е. Селезньов* 
Національний гірничий університет 

*Донецький національний технічний університет 

Використання даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ) для оцінки різних природних явищ є 
ключовим моментом в історії екологічних досліджень нашого часу. Інформація, що отримується в 
результаті математичної обробки космічних знімків, дуже важлива, наприклад, для дослідження 
теплових аномалій, еродованості ґрунтів, зміни берегової лінії тощо.  

Один з перспективних напрямів використання даних ДЗЗ в Україні – аналіз і моніторинг 
рослинного покриву земної поверхні. Для цього використовують нормалізований вегетаційний індекс 
(NDVI) – простий кількісний показник фотосинтетично активної біомаси, який залежить від 
коефіцієнтів відбиття в ближньому інфрачервоному і червоному спектрах. Авторів роботи зацікавила 
можливість використання даного показника для оцінки рівня ушкодженості міської рослинності, яка 
зазнає впливу з боку потужних промислових об’єктів, а також зіставити отримані дані з результатами 
проведених наземних досліджень. 

У 2008 р. було проведено дослідження по визначенню еколого-біологічного стану об’єктів 
навколишнього середовища, пошкоджених діяльністю Придніпровської ТЕС, що розташована на 
території міста Дніпропетровська. З цією метою в районі електростанції було виконано польові 
відбори проб ґрунту і пилку. У лабораторних умовах визначено показники токсико-мутагенної 
активності ґрунтів і атмосферного повітря [1, 2, 3].  

У тому ж 2008 р. за сприянням Фонду Віктора Пінчука було отримано мультиспектральний 
космічний знімок QuickBird з роздільною здатністю 2,44 метра на піксель досліджуваної території. 
Аналіз даного знімка виявив деяку закономірність у розміщенні популяцій рослин з високим 
показником вегетаційного індексу (NDVI) і рослин з нижчим показником NDVI.  

Індекс сам по собі є відносною величиною і будувати будь-які висновки на основі тільки його 
значень дуже важко. Тому автори вирішили сумістити існуючі дані цитогенетичного експерименту і 
отримані значення вегетаційних індексів в одне ціле.  

Так, для території, що знаходиться під впливом Придніпровської теплової електростанції, в 
області точок відбору проб радіусом 100 м з результатами цитогенетичних методів дослідження 
зіставлений вегетаційний індекс популяції. При цьому виявлено наявність позитивної кореляції. Це 
дає можливість припустити існування зв’язку між даними ДЗЗ і результатами біотестування. 

Роботу виконано при активній підтримці Фонду цивільних досліджень і розвитку США (грант № 
USB1-021-DP-07). 

Література: 
1. Методичні рекомендації „Обстеження та районування території за ступенем впливу антропогенних чинників на 

стан об’єктів довкілля з використанням інтегральних цитогенетичних методів оцінки” / Рекомендовано МОЗ України 
(Наказ № 116 від 13.03.07.). Упоряд.: Горова А.І., Риженко С.А., Скворцова Т.В., Павличенко А.В., Миронова І.Г. – Д.: 
НГУ, 2007. – 25 с. 
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НГУ”. - № 10, 2008. – С. 84-85. 
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ґрунтів в районі розташування Придніпровської теплової електростанції // Науково-технічний журнал „Науковий 
вісник НГУ”. - № 11, 2008. – С. 94-95. 
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АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ 

В ЛИСТКАХ ІНТРОДУЦЕНТІВ РОДУ CHAENOMELES LINDL. 
Л.Г. Долгова 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

Степовій зоні України притаманна низька (3-5%) лісистість, тому для збереження і 
функціонування екосистем, підвищення біорізноманіття суттєве значення мають рослини, 
інтродуковані з інших флористичних областей. Процес інтродукції деревних рослин умовно можна 
розділити на три етапи: відбір інтродуцентів, їх інтродукційне випробовування та впровадження в 
культуру (Кохно, Курдюк, 1994). 

Інтродукційне випробовування включає добір видів рослин, найбільш витривалих до умов 
нашого регіону, тому дослідження ролі та можливостей використання інтродуцентів у формуванні 
насаджень на територіях різного призначення є на сьогодні проблемою актуальною. 

Стійкість рослин, інтродукованих в степову зону, за умов дії несприятливих гідротермічних умов 
регіону визначається адаптивними реакціями на біохімічному рівні. Особливе значення для росту і 
розвитку рослин має система захисту від окислювальної деструкції – антиоксидантна система, в 
склад якої входять ферменти (Mitter et al., 2004). 

Несприятливі фактори оточуючого середовища призводять в рослинах до «окислювального 
стресу», накопичення Н2О2 у клітинах. За даними авторів (Willekens et al., 1995), токсичність 
пероксиду водню визначається тим, що Н2О2 є слабким окислювачем в біологічних структурах, але 
він інактивує деякі ферменти в циклі Кальвіна, може реагувати з кетокислотами з виділенням СО2. 
Більша токсичність Н2О2 спричиняється гідроксильним радикалом ОН˙, який утворюється під час 
реакції Fe2+ або Cu+ з Н2О2 і до якого дуже уразливим є мембранні білки, ліпіди, ДНК. 

Рослини для видалення Н2О2 містять специфічні ферменти, одним з яких є каталаза, що входить у 
склад антиоксидантної системи. Суть каталітичної дії ферменту полягає у розкладі перекису водню з 
виділенням молекулярного кисню. Реакція за участю каталази потребує двох молекул перекису, одна 
з яких діє як донор, а друга як акцептор електронів (Рубин, Ладігина, 1974). 

Метою нашої роботи було визначення активності каталази в листках рослин – представників 
роду Chaenomeles Lindl. впродовж вегетаційного сезону. 

Об’єктами дослідження були Chaenomeles japonica (Thumb.) Lindl., Chaenomeles maulei (Mast.) 
Schneid., Chaenomeles cathayensis (Hemsl.) C.K. Schneid., Chaenomeles sinensis (Thouin.) Kochne, 
Chaenomeles speciosa (Sweet.) Nakai, які являють собою інтродуковані рослини походженням з Китаю 
та Японії. Це декоративні, фітомеліоративні, харчові рослини, які, на жаль ще не знаходять широкого 
використання в озелененні наших територій. 

Визначення ритміки сезонного росту і розвитку рослин проводили за загальноприйнятою 
методикою фенологічних спостережень (Зайцева, 2003). Визначення активності каталази в середній 
пробі листків – за газометричним методом (Брайон і др., 1995). 

Отриманні дані про активність каталази в листках хеномелесів свідчить про більш високі 
показники її в травні - червні, коли рослини були в фазі активного росту, і активність ферменту була 
в межах 6,36 (Ch. speciosa) – 12,23 (Ch. sinensis) мл О2/г хв. з настанням фази вторинного росту 
активність каталази знизилась до 5,67-8,87 мл О2/г хв. і найменшого свого значення (4,36-6,73 мл О2/г 
хв.) досягла з переходом рослин в фазу фізіологічного спокою. Одержані результати свідчать про 
поступові зниження системи захисту всіх досліджених рослин від окислювальної деструкції 
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впродовж вегетаційного періоду, особливо система захисту знижується в фазі фізіологічного спокою 
рослин. 

В цілому, всі рослини роду Chaenomeles Lindl. характеризуються наявністю антиоксидантного 
захисту, і досить зимостійкі. Тільки в дуже сурові зими рослини Ch. speciosa і Ch. cathayensis трохи 
підмерзають, але відновлюються. 

Хеномелеси декоративні як в період квітування, так і плодоношення і їх варто ширше 
використовувати в озелененні територій різного призначення. 
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*Мезинський національний природний парк 

Своєрідність природно-географічних умов Мезинського національного природного парку 
обумовлена тим, що ця територія входить до складу Новгород-Сіверського фізико-географічного 
району. В тектонічному відношенні район знаходиться в межах північної частини південно-західного 
схилу Воронезького кристалічного фундаменту, який перекритий товщею пермських, юрських, 
крейдяних, палеогенових і антропогенових осадових відкладів. Район характеризується сильним 
розчленуванням та виходом корінних порід долини р. Десна та її правобережних приток; балки та яри 
розрізають всю товщу антропогенових і палеогенових відкладів та глибоко врізуються в товщу 
відкладів крейди.  

Четвертинні горизонти представлені підмореновими, мореновими, алювіальними та 
деалювіальними відкладами. До підморенових відносяться вапнякові лесовидні сіро-зелені суглинки 
та супісі озерного походження, вкриті шаром піску товщиною 1-3 м. Нижнім антропогенним шаром є 
морена, яка покрита лесовими суглинками. В повному розрізі лесових товщ спостерігається 
розчленування її на три горизонти викопних ґрунтів. Покривні лесовидні суглинки і супіски займають 
2/3 всієї території національного природного парку та є основною ґрунтоутворюючою породою. 
Лесові горизонти формуються на різних висотах, вкриваючи схили долин і балок. Долини 
правобережних приток р. Десни розділяють лесовий покрив на кілька лесових островів. На одному з 
них, Понорницькому лесовому острові, знаходиться і територія парку. 

Біля 5 % площі території займають яри, що розвиваються. Більшість берегових ярів являють 
собою великі розгалужені системи. Багато ярів та балок має вторинні донні яри. Давня балка 
Радичівська має терасовані схили. 

Територія Мезинського НПП характеризується сильно розчленованим рельєфом, що обумовлює 
наявність різноманітних місцевостей. Серед них переважають привододільні місцевості хвилястих 
лесових рівнин з сірими ґрунтами на піщаних лесовидних суглинках, яружно-балочні та схилові 
місцевості периферійних частин лесового «острова». Ландшафтну структуру місцевостей утворюють 
урочища привододільних просторів та їх делювіально-схилового обрамлення. В цих урочищах, як 
правило, сформовані орні агроекосистеми. Яружно-балкові місцевості займають вдвічі більшу площу. 
Делювіальні схили також місцями розорані та частково використовуються для землеробства. 
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Серед ландшафтних комплексів рангу урочищ виділяють (О.М.Петренко, Р.Ф.Зарудна, 1987): 
межирічних – 5 видів, терасових – 3 види, схилових – 6 видів, заплавних – 6 видів, ерозійних – 16 
видів. В підсумку, видове різноманіття ландшафтних урочищ Мезинського НПП складає 36 видів. З 
межирічних за площею переважають плоскі, відносно знижені, складені середньо-потужними і 
малопотужними пісками, підстеленими суглинками, з прошарками глеюватих і глеєвих пилувато-
піщаних ґрунтів під вологими і сирими дібровами, які переважно розорані. З терасових - хвилясті, 
складені опіщаненими суглинками, підстелені лесовидними суглинками, з сірими лісовими 
опідзоленими легкосуглинистими ґрунтами, у минулому під свіжими дібровами, зараз розорані. Зі 
схилових - круті, хвилясто-дрєвньозсувні схили з численними молодими ярами з сірими лісовими 
супіщаними і суглинистими ґрунтами різного ступеня змитості та з чорноземами малогумусними 
вилуженими часто заліснені. 

Ґрунтовий покрив представлений у центральній та північній частині парку на схилах ярів та 
балок переважно дерново-підзолистими супіщаними і суглинистими ґрунтами, а також сірими 
опідзоленими суглинистими ґрунтами на лесовидних суглинках. На півдні та заході парку в 
основному - торфами та дерновими оглеєними і глеюватими ґрунтами. Надзаплавні тераси складені 
потужними пісками з дерновими слабопідзолистими та світло-сірими лісовими ґрунтами. 

Неоднорідність фізико-географічних умов, передусім мозаїчність ґрунтів та рельєфу, 
зумовлюють різноманітність та строкатість рослинного покриву цієї території, її перехідний характер 
від поліської до лісостепової. 

Згідно геоботанічного районування (Брадіс, Андрієнко, 1977) територія Лівобережного Полісся 
(зокрема і територія НПП) відноситься до Чернігово-Новгород-Сіверському (Східнополіському) 
округу, який розміщений на схід від Дніпра в межах Донецько-Дніпровської впадини і займають 
знижену південно-західну частину Середньоросійської височини. Рослинний покрив округу, 
відображаючи основні риси Українського Полісся, має свої особливості, пов`язані з розміщенням 
регіону на східній межі Українського Полісся. Природна рослинність не зазнала значних змін в 
результаті діяльності людини. 

Ценотична різноманітність становить понад 50 рослинних асоціацій. Лісистість території 
становить 38%, під луками зайнято 16% території, болотами – 1%, водоймами – 3%. Вододільні 
простори розорані і зайняті під сільськогосподарські угіддя (35%), під забудовами і дорогами 
знаходиться 7% території. 

Переважаючим типом рослинності є лісовий, де представлені переважно дубові, липово-дубові, 
кленово-липово-дубові ліси, в яких дуб завжди формує перший ярус з домішками інших порід. Другий 
ярус створюють липа серцелиста та клен гостролистий. В трав’яному покриві домінують в залежності 
від екологічних умов яглиця звичайна, зірочник лісовий, осока волосиста, підмаренник запашний. 

На давніх порубках дубових, липово-дубових, кленово-липово-дубових лісів виникають похідні 
угруповання, які представлені осиково-березово-широколистяними лісами, які розмішені переважно в 
східній частині парку, та березовими лісами, що зростають у північній його частині. 

В західній частині парку зустрічаються грабово-дубові ліси. Найбільш поширеною групою 
асоціацій цих лісів являються Carpineto–Querceta caricosa (pilosae), які розміщуються на моренних 
відкладеннях. Територія Мезинського НПП є останнім на сході форпостом зростання Carpinus 
betulus.  

В цілому є лісова рослинність парку характеризується тим, що в ній переважають нетипові для 
Полісся дубові, липово-дубові, кленово-липово-дубові ліси та їх похідні. Серед лісів дубової групи 
переважають не ацидофільні, а нейтрофільні, що обумовлюється багатством і строкатістю ґрунтових 
умов. Характерні для Полісся соснові та дубово-соснові ліси на території парку займають невеликі 
площі. 

Луки на території парку зосередженні переважно в заплаві р. Десни, в меншій мірі її приток - 
Студинки, Хвостинкн, Криски, Восковухи, заплави яких частіше заболочені. В межах парку заплава р. 
Десни має ширину 2-4 км і характеризується відсутністю заплавних лісів та незначною кількістю 
чагарників. Це свідчить про активне використання луків в якості сіножатей та пасовищ.  

Заплавні луки представлені справжніми і болотистими луками. Серед перших переважають 
лисохвостові та тонкомітлицеві. Лисохвостові угруповання займають вирівняні та плоскі гриви в 
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прирусловій, рідше в центральній частинах заплави, а тонкомітлицеві – підвищені місця в 
прирусловій і центральній частинах заплави. Зниження навколо старичних озер займають болотисті 
луки, представлені угрупованнями бекманії звичайної та мітлиці повзучої. Ці луки найчастіше 
трапляються в центральній частині заплави. Торф’янисті луки частіше зустрічаються в заплавах малих 
річок. В результаті осушена частина боліт трансформується в торф’янисті луки з переважаючою 
формацією на цих луках є Deschampsieta cespitosae. Фрагментарно, зустрічаються пустищні луки, які 
представлені тут формацією Nardeta strictae. 

Болота на території парку зосереджені в заплаві р. Десни та її притоках і не займають значних 
площ. Болотна рослинність представлена евтрофними трав’яними болотами, серед яких переважають 
угруповання осоки гострої та лепешняку великого. Лісових боліт мало, вони переважно представлені 
тут угрупованнями формації Alneta glutinisae.  

Водна рослинність представлена найчастіше угрупованнями формацій Nymphaeta albae, 
N.candidae, Potamogeta natantis, P.perfoliati, серед прибережно-одних поширені угруповання формації 
– Phragniteta australis, Glycerieta maxinae, Typheta angustifoliae, T. latifoliae та деякі інші, які 
розміщують невеликими смугами неподалік водойм та заростаючих стариць, утворюючи певний 
екологічний ряд. Особливістю водної рослинності даної території є наявність рідкісних угруповань з 
участю плавуна щитолистого. 

Особливістю рослинності даної території є те, що вона характеризується значною 
різноманітністю та комплексністю, відсутністю великих площ, зайнятих однорідними ценозами та 
взаємозв’язком з едафічними і ландшафтними складовими.  

 
 

УДК: 581.6  
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ОРГАНІЗМІВ 

ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОСИСТЕМ 
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Запорізький національний університет 

Забруднення повітря один з найбільш значних сучасних антропогенних стресорів, який 
відчувають штучні і природні фітоценози. Рослинам, що зростають в зоні промислових підприємств, 
належить важлива санітарно-гігієнічна роль. Вони є потужним біогеохімічним бар’єром, що 
концентрує на собі повітряні мігранти, до числа яких за умов техногенного середовища, відносять 
важкі метали, сполуки сірки, азоту, органічні забруднювачі тощо. Особливо важливе місце 
відводиться деревним рослинам, що розвивають могутню асиміляційну поверхню (Мальхотра, 1988). 
Проте, поглинання токсичних інгредієнтів та їх накопичення в тканинах призводить до гальмування 
фізіолого-біохімічних процесів і пошкодження листкового апарату. Пошкоджений листковий апарат 
не може забезпечити високої активності поглинання з атмосфери токсичних летучих сполук. Тому, 
одним із найважливіших підходів у дослідженні дії інгредієнтів промислового виробництва є аналіз 
видової стійкості рослин (Барахтенова, 1993). 

Основною проблемою використання рослин (біомоніторів) для моніторингу біологічних дій 
забруднення є оцінка ефекту одночасної дії на рослину декількох забруднюючих речовин що 
знаходяться у повітрі. Як правило, така ситуація достатньо поширена (Лапин, 1993). Дія двох або 
декількох забруднюючих з’єднань на рослину може бути адитивним, антагоністичним або 
синергитичним. Інтенсивність дії забруднюючих з’єднань може бути рівною, меншою або такою, що 
перевищує суму інтенсивності дії кожної речовини окремо при одних і тих же концентраціях і 
зовнішніх умовах. Інтенсивність таких сумарних ефектів може бути різною для суміші одних і тих же 
забруднюючих речовин, але що відрізняються співвідношенням між концентраціями поллютантів в 
суміші періодом дії і значеннями рівня концентрацій (Николаевский, 1979). 

За відсутності необхідної інформації про склад забруднюючих речовин, їх концентрації 
надзвичайно важко інтерпретувати ефекти дії суміші цих речовин на рослинність. З цієї причини 
ідеальна рослина-індикатор повинна володіти винятковою чутливістю, до дії тільки одного 
забруднюючого з’єднання. Оскільки, на жаль, такими властивостями не володіють переважна 
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більшість рослин, серед індикаторних видів рослин доцільно вибирати такі, які б володіли можливо 
більшою чутливістю до дії тільки однієї речовини (Лаптев, 2006). Для того, щоб відрізняти дію різних 
забруднюючих речовин на рослини, слід проводити випробування з декількома видами індикаторних 
рослин, що володіють різною чутливістю, але що виростають в одному і тому ж регіоні. 

Основою фітоіндикації є оцінка екологічних факторів та екосистем за допомогою флористичних 
ознак, тобто ознак видів, угруповань, їх сукупності та взаємовідносин. Зі збільшенням рівня 
організації фітоіндикаторів зростає складність їх реакцій, оскільки ланцюг причина – наслідок 
(індикатор – індикат) стає довшим, ускладнюється їх взаємозв’язок із факторами середовища в 
екосистемах (Тарабрин, 1986). 

Фізіологічні ознаки – це характеристики хімічного складу та процесів обміну речовин рослин. їх 
поділяють на структурні, зокрема зміни й аномалії вмісту в тканинах рослин іонів металів і 
легкорозчинних солей, відмінності у складі і концентрації пігментів, обводненість, водоутримуюча 
здатність, осмотичний потенціал тощо, та функціональні, які передбачають спостереження за 
обміном речовин, водним балансом, транспірацією або іншими фізіологічними процесами 
(Николаевский, 1989). 

Морфологічні ознаки – це аналіз внутрішньої (анатомічної) та зовнішньої структури окремих 
рослин. До анатомічних ознак пале жать: ширина річних кілець у дерев; особливості будови різних 
екологічних груп рослин; відмінності в будові клітин та клітинних стінок або порівняльний розвиток 
різних видів тканин. Під час аналізу зовнішніх структур враховують висоту рослин, діаметр 
стовбурів і гілок, розміри листкової пластинки або життєвої форми, екотипи, тип росту й окремі 
механічні пошкодження (Лапин, 1979). 

Фітоценотичні – це ознаки асоційованості рослин і особливостей структури рослинного покриву. 
Ф. Клементе поділяє фітоценотичні ознаки на соціальні (кількісні дані, проективне покриття, 
зустрічальність та дисперсність) та структурні (ярусність, мозаїчність, поєднання фітоценозів, їхня 
конфігурація та взаєморозміщення) (Николаевский, 1989). 

Флористичні ознаки – це основні індикаторні властивості рослинності, зокрема відмінності у 
флористичному складі досліджених ділянок, що є наслідком пристосування окремих видів до певних 
екологічних умов. Основною індикаційною одиницею є вид. Кожному виду відповідає в деяких 
випадках вузька, в інших – ширша екологічна амплітуда факторів місць існування (Лаптев, 2006). Як 
наявність, так і відсутність виду може мати певне індикаційне значення. Інколи як індикатори 
використовують окремі роди, або навіть родини вищих рослин. 

Різноманітні індикаторні властивості рослинності є показниками стану довкілля. Індикаційна 
роль рослинності визначається об’ємом інформації щодо умови навколишнього середовища. 

Індикаторні критерії поділяють на дві групи – індивідуальні, що стосуються окремих рослин, та 
ценотичні, які характеризують рослинні угруповання. 

Основними індивідуальними ознаками є: 
– таксономічні одиниці (види, родини, різновидності); 
– життєві форми (дерева, чагарники та напівчагарники, плейоциклічні однорічні та багаторічні 

трави); 
– екологічні форми (мезофіти, галофіти, психрофіти, оксилофіти, ксерофіти та ін.); 
– форми росту — особливості будови окремих особин рослин у різних екологічних умовах. 

Ценотичними ознаками є: 
– асоціативні характеристики рослинних угруповань (колонії, асоціації, мікроугруповання, 

субклімакси); 
– просторові структурні ознаки (ярусність синузії, поєднання асоціацій) (Николаевский, 1989). 

Крім того, індикаторні ознаки поділяють на статичні (присутність виду індикатору або його 
індикаторної ознаки) та динамічні (зміни індикаційних функцій). Динамічні ознаки, своєю чергою, 
поділяють на власне динамічні (ростові та сукцесійні) та ритмічні (функціональні та фенологічні) 

Процес фітоіндикації складається з таких операцій: 
– вибір індикату (фактора), що зумовлює мету індикації; 
– вибір способу та масштабу вимірювань його величини або зміни; 
– пошук індикатора на основі логічних доказів його зв’язків з даним фактором; 
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– розробка шкали вимірювання індикаційних ознак; 
– визначення ступеня кореляції між зміною фактора і індикатора, а також засобу його 

відображення (Лаптев, 2006). 
Жодна індикаційна ознака не є достатньо надійною, лише поєднання декількох ознак може бути 

підставою для достовірних висновків. 
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УДК:574.2.08502.5 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЗООКУЛЬТУРЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  

РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 
Корж А.П., Фролов Д.А. 

Запорожский национальный университет 

Исчезновение видов на сегодня является одной из наиболее актуальных проблем 
природоохранной деятельности во всем мире. Согласно принципу цепных реакций, исчезновение 
отдельных видов сопровождается разрушением трофических цепей и сетей, обеднением экосистем и 
снижением их резистентности. В следствие этого, в наиболее антропогенно нагруженных 
экосистемах сохраняются преимущественно стойкие к неблагоприятным условиям виды, 
большинство из которых является синантропами и имеет негативное значение для человека. 

Природоохранная деятельность направлена в основном на сохранение тех или иных видов в 
природных условиях их обитания. Наиболее четко это прослеживается на процессах развития 
природно-заповедного фонда и, в частности, экосети, которая сейчас активно формируется в 
Украине. Но подобные мероприятия больше напоминают попытки «заморозить» существующее 
положение дел, чем найти выход из сложившейся ситуации. 

В подавляющем большинстве случаев исчезновение видов связано с нарушением емкости среды 
их обитания, особенно репродуктивной емкости, что нарушает нормальный процесс воспроизводства 
в популяциях. Как следствие, естественная смертность не компенсируется рождаемостью и вид рано 
или поздно оказывается на грани вымирания. В этом случае, обычные охранные мероприятия не дают 
желаемого результата. Более того, даже использование биотехнических мероприятий, которые не 
улучшают репродуктивную емкость, оказывается бессмысленным. 

На сегодняшний день накоплен огромный опыт возобновления численности многих видов с 
использованием методов искусственного дичеразведения, когда выпуск животных, выращенных в 
искусственных условиях, подменяет процесс их природной репродукции. Более того, по мнению Э.В. 
Флинта (2000), человек уже научился разводить в неволе около половины всех наземных 
позвоночных животных. 

На наш взгляд, по степени технологического и методологического обеспечения зоокультуры 
можно выделить три группы видов животных: 1) классические, которые стали «первопроходцами» в 
разработке зоотехнологических методик; 2) обычные, с которыми ведутся активные работы, но еще 
существуют определенные сложности; 3) перспективные виды, активное использование которых 
возможно лишь в будущем. 
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Если подобную классификацию применить к млекопитающим, то к классическим объектам 
зоокультуры следует отнести зайца русака, которого ежегодно в мире выращивается для 
последующего выпуска в угодья более миллиона особей. К обычным видам можно причислить 
некоторые виды копытных, по выращиванию которых в искусственных условиях ведутся активные 
работы. В частности, к ним можно отнести лося, благородного оленя, лань и некоторых других. К 
группе перспективных объектов можно отнести все остальные виды, поскольку не существует 
теоретических ограничений для их искусственного воспроизводства в будущем. 

Существуют данные о разной степени способности животных к доместикации при выращивании 
в искусственных условиях. Этот процесс обращает на себя особое внимание, поскольку с одной 
стороны, доместицированные животные лучше переносят условия неволи, легче приспосабливаются 
к измененным деятельностью человека угодьям. Но с другой стороны, они должны сохранять 
повадки диких представителей своего вида, иначе их выпуск в естественную среду обитания является 
не только бессмысленным, но и недопустимым из-за возможных нарушений характеристик видов. 
Поэтому отсутствие успехов в одомашнивании некоторых диких животных (как копытные Африки) 
еще не исключает возможности их зоокультуры для сохранения видового разнообразия. 

Одним из важнейших вопросов зоокультуры является экономический, поскольку именно 
соответствующее финансирование позволяет дожидаться нужного результата. В сельском хозяйстве 
экономически невыгодные виды с длительным периодом репродуктивного созревания или другими 
технологическими проблемами не позволяют их широко использовать. В природоохранной 
деятельности наилучшей системой охраны оказывается рациональное использование существующих 
ресурсов с восстановлением численности методами зоокультуры. 

В то же время, сей час в Украине более-менее активно разводят в искусственных условиях только 
кабана, поголовье которого в неволе возросло за 2000-е годы с 52 до 855 особей. Остальные виды 
содержатся в таком объеме, что говорить об их промышленном разведении не приходится даже в 
ближайшем будущем. 

 
 

УДК 630*907.11 
МИКРОРЕЗЕРВАТЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ В ШТАТАХ СРЕДНЕГО ЗАПАДА США 

И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ФОНЕ КРУПНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

А.И.Кошелев, Л.В. Пересадько, И.А.Спенсер*, В.Б. Спенсер* 
Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого, 

* Чикагское общество охраны птиц, США 

Активная работа по комплексному использованию природных ресурсов и охране природы 
началась в США в начале 20-го столетия. В 1912 г. президент Рузвельт подписал ряд деклараций об 
отведении земель под национальные парки, резерваты для диких животных и природных экосистем. 
Были выявлены возможные вредные воздействия на окружающую среду при строительстве 
шоссейных дорог и освоении водных ресурсов и предприняты меры для их смягчения [1]. Но после 
Второй мировой войны резко возросло количество государственных и частных предприятий. Охрана 
природы уже не могла быть обеспечена общественными и благотворительными организациями, узко 
ведомственными государственными службами и предприятиями, которые руководствовались 
соображениями выгоды, особенно при проектировании и осуществлении крупных региональных 
проектов. Возникла острая необходимость особого механизма контроля и поддержания качества 
окружающей среды, и в 1970 г. был принят Закон США о национальной политике в области 
окружающей среды (NEPA). При оценке воздействия человека на природу учитывались дискретные 
параметры: три временных интервала (период строительства, после завершения строительства, 
спустя несколько десятилетий после строительства), а также три пространственных масштаба 
(территория непосредственного воздействия строительства, территория непосредственного соседства 
вокруг объекта строительства, окружающий обширный регион). Особое внимание стало уделяться 
созданию не только огромных по площади национальных, региональных (штатовских) природных 
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парков, но и микро резерватам, государственным и частным, вдоль автомобильных дорог, внутри 
различных объектов (например, заводские территории, ботсады, зоопарки, торговые комплексы и 
др.). 

 В июле-августе 2008 г. нам удалось посетить и ознакомиться с опытом природоохранной 
деятельности шести национальных и региональных парков и свыше 10 микрорезерватов дикой 
природы (МДП) разного типа и площади в шести штатах Среднего Запада США (Мичиган, 
Иллинойс, Индиана, Миссури, Теннесси, Арканзас). Этот регион США является зоной интенсивного 
фермерского земледелия. Развита инфраструктура и сеть шоссейных и железных дорог, 
располагаются крупные города и мегаполисы (Чикаго, Сент-Луис и др..), малые города, огромные 
предприятия; степень хозяйственного освоения территории достигает 90-95%, нетронутая природа 
сохранилась только в природных парках разного ранга в лесах по берегам крупных озер и рек (озера 
Мичиган, Кривая нога, реки Миссури, Чикаго и т.д.). Кроме того, небольшие по площади (от 1 до 15-
50 га) участки дикой природы сберегаются или восстанавливаются среди интенсивно используемых 
территорий. Кратко характеризуем наиболее типичные из них. Видовой состав растений и животных 
определялся с помощью полевых определителей [2-5]. 

МДП № 1. Приватный. Располагается на южной окраине мегаполиса Чикаго в окружении 
крупнейшего торгового комплекса WALMART, многоэтажных офисов различных компаний, 
торговой транспортной базы для сотен трейлеров, железной дороги. Площадь МДП составляет всего 
1,215 га, земля для него были выкуплена бывшими сотрудниками корпорации, имена их увековечены 
на мемориальной аллее. Размер микрорезервата 120 х 100 м., расположен он в неглубокой лощине, 
где имеется небольшое болото с зарослями рогоза и озерного камыша. Восстановлен участок дикой 
прерии с буйно цветущими травами высотой 1-1,5 м, отдельными молодыми деревьями (дуб, клен, 
аморфа), типичный для былых ландшафтов штата Иллинойс. Высокая мозаичность микробиотопов 
резервата на такой ограниченной площади поддерживается искусствено путем устройства 
прокошенных газонов шириной 10-15 м, пешеходных дорожек из бетонных плит или посыпанных 
гравием для ходьбы пешком и бега трусцой, мостков, благоустроенной площадки для отдыха, 
релаксации и корпоративных пикников с металлическими столами и стульями. В данном МДП за три 
кратковременных посещения нами было отмечено 6 видов млекопитающих (восточно-американский 
кролик, серая белка, трехполосый суслик и др.), 15 аборигенных видов птиц (плачущая горлица, 
трехполосый зуек, красноплечий черный трупиал, американский чиж, американский свиристель, 3 
вида виреонов и т.д.); из крупных беспозвоночных отмечены: бабочки -6 видов, стрекозы -3, жуки – 
8, шмели -2 вида. Среди растений преобладали злаковые (10-15 видов, сложноцветные (8-10 видов). 

МПД № 2. Государственный. Находится на территории Чикагского ботанического сада, 
расположенного в 50 км от г. Чикаго. Участок дикой прерии занимает площадь 15 га, находится в 
окружении небольшой речки и крупных искусственных прудов, достаточно изолирован от остальной 
активно посещаемой части ботсада. По берегам речки имеются узкие древесно-кустарниковые 
заросли. На территории ботсада в течение года регистрируется до 250 видов птиц, 25 видов 
млекопитающих. Нами в летнее время за 2 полнодневные экскурсии было зарегистрировано: 
млекопитающих – 8, птиц -60 видов. На участке дикой прерии выставлены искусственные гнездовья 
для птиц. Небольшие площади были выкошены, что увеличивает мозаичность биотопов и их 
привлекательность для животных. Среди встреченных птиц доминировали аборигенные виды 
(мелодичные жаворонки, трупиалы, квискалы, виреоны, американские славки, тиранны, 
странствующие дрозды, американские овсянки, канадская казарки, кряква, большая голубая цапля, 
кваква, пурпурная ласточка, американский стриж), лишь на скошенных газонах по берегам прудов 
держались стаи скворцов, а вблизи строений – деревенские ласточки. 

МДП № 3. Приватный. Расположен вблизи придорожного кемпинга-кафе на федеральном 
автобане Чикаго – Сент-Луис. С остальных трех сторон окружен кукурузными полями, 
отгороженными колючей проволокой. По небольшой балке протекает ручей шириной 2-3 м, по его 
берегам узкие густые заросли ивняка. Степная растительность занимает участок 100 х 30 м, к ней 
примыкают скошенные газоны, оборудованные навесами столы для пикников. За время часовой 
экскурсии на данном участке было отмечено: растений 50-60 видов, жуков – 10 видов, стрекоз -4 
вида, бабочек -6 видов, клопов – 3 вида; птиц – 30 аборигенных видов (плачущая горлица, 
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красноплечий черный трупиал, обыкновенный квискал, американский свиристель, американский 
чиж, странствующий дрозд, 4 вида виреонов, индиговая овсянка, американская ворона и др.), лишь 
вблизи строений – акклиматизированные европейские виды птиц (скворец, домовый воробей, 
деревенская ласточка). 

МДП № 4. Штатовский. Также расположен вблизи федерального автобана и небольшого городка, 
примыкает к автозаправочному комплексу и придорожному кафе, с двух сторон окружен полями 
бобовых (фасоли). Размеры участка 300 х 50-100 м, большую его часть (70%) занимает скошенный 
газон. Нескошенная трава сохраняется узкими полосами вдоль шоссе и вблизи полей. В течение часа 
на участке отмечено: млекопитающих -4 вида (восточноамериканский кролик, трехполосый суслик, 
мышевидные грызуны); птиц - 16 местных видов (индиговая овсянка, красный кардинал, 
красноплечий черный трупиал, американский стриж, серый пересмешник, плачущая горлица и др.), а 
у кафе – скворец, деревенская ласточка, домовый воробей; из крупных насекомых : бабочки -6, 
стрекозы 2, шмели -4, прясокрылыен -5, наездники -2, клопы -3 вида. 

Таким образом, в районах интенсивного сельского хозяйства и в урбанизированных ландшафтах 
США небольшие по площади МДП играют исключительно важную роль в поддержании 
биологического разнообразия, сохранении именно местных аборигенных видов растений и 
животных. Неоценима их значение в экологическом просвещении населения, т.к. при сплошной 
автомобилизации большинство американцев имеет возможность взглянуть на осколки былой дикой 
природы прежде всего вблизи автобанов во время кратковременных остановок. Этому способствует 
наглядная природоохранная агитация через щиты, аншлаги, номерные автомобильные знаки с 
изображениями растений и животных. Отметим, что обочины автомобильных дорог уже с 30-х годов 
20-го столетия считались единственными признанными рефугиумами для аборигенных растений 
прерий [1]. В настоящее время 6 наиболее освоенных штатах созданы сотни микрорезерватов.  
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ПРИРОДООХОРОННЕ ЗНАЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «КОШІВ» 

Ю.В. Крамарець 
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Львівлісозахист» 

Прирічкові та заплавні біотопи верхньої частини р. Дністер виконують важливі захисні та 
екологічні функції щодо регулювання паводкового режиму рік та попередження можливої шкоди від 
повеней. У заплавах річок формуються специфічні екологічні умови, які сприяють розвитку тут 
різноманітних видів тварин і рослин в т.ч. і рідкісних. Заплавні ліси є свого роду екологічними кори-
дорами якими здійснюється міграція зональних фауністичних та флористичних елементів. До таких 
важливих природоохоронних об’єктів належить і територія ландшафтного заказника місцевого 
значення «Кошів», який створений в 1997 р. в кварталі 39 Комарнівського лісництва ДП «Самбірське 
ЛГ» на площі 110 га.  

Через територію урочища проходить магістральний канал, куди скидається вода із меліоративних 
каналів, розташованих поруч, що суттєво вплинуло на гідрологічний режим території. Однак в межах 
заказника збереглися стариці р. Дністер, що робить його привабливим для великої кількості видів 
птахів лісового та водно-болотного орнітокомплексів. В заказнику є велика колонія сірих чапель, які 
влаштовують гнізда на старих дубах. Дуже розвиненим тут є також блок земноводних та 
безхреберних – різноманітність екологічних ніш сприяє високому видовому багатству цих складових 
зооценозу. 
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На території заказника «Кошів» збереглися фрагменти старовікових заплавних дубових лісів до 
складу яких окрім дуба входять в’яз шорсткий, ясен звичайний, липа дрібнолиста, клени (явір, 
гостролистий, польовий), вільха чорна. Під впливом господарської діяльності тут також 
сформувалися штучні лісостани із тополі, ясена зеленого. Старі дуби на території заказника мають 
ознаки стовбурових гнилей, збудниками яких є трутовики (сірчано-жовтий, несправжній дубовий, 
горбатий, різнобарвний та ін.). Багато старих дубів суховершинять. Окрім абіотичного впливу 
(пониження рівня ґрунтових вод) та патогенних чинників (розвиток фітопатогенних організмів) 
цьому сприяє й те, що чаплі активно заселяють високі та добре розвинені дерева – влаштовують тут 
гнізда та сидять на гілках, обламуючи молоді пагони.  

В лісових угрупуваннях заказника та на луках розповсюджені рослини, що потребують охорони, 
зокрема – весняні ефемероїди (анемона дібровна, жовтецева, ряст), а також види Червоної книги 
України – лілія лісова, рябчик шаховий, білоцвіт весняний, представники родини зозулинцеві та ін. 

З огляду на важливе природоохоронне значення ландшафтного заказника місцевого значення 
«Кошів», вважаємо за додільне дотримуватися тут режиму повного не втручання в хід природних 
процесів (в т.ч. – не здійснювати санітарно-оздоровчих заходів у старовікових дубових лісостанах). 
Для збереження рідкісних рослин на заболочених та мокрих луках урочища варто проводити 
сінокосіння. Це дозволить зменшити негативний вплив бур’янів та самосіву деревних порід (верби, 
осики, граба) на рослинні угрупування вологих лук.  

 
 

УДК 502.72:574(571.121) 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЗАКАЗНИКОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОМО ОКРУГА 
М.В. Мирутенко 

Научный центр РАЕН «Охрана биоразнообразия», г. Москва 

Инвентаризация особо охраняемых природных территорий (ООПТ) отдельных субъектов 
федерации или других больших территорий тесно связана с необходимостью выбора критериев для 
сравнения качества ООПТ, включая их биологическое разнообразие. Это особенно важно при 
совершенствовании региональной сети ООПТ и принятии решении о продлении сроков их 
существования.  

Оценка биоразнообразия в региональных заказниках Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО) сделана на 
основе созданного в округе кадастра животного мира (Кривенко и др.,2004; Мирутенко и др., 2005). 
Помимо кадастровой информации о животном мире использованы данные, собранные в 2006-2008 гг. 
в рамках проекта Администрации ЯНАО по инвентаризации биоразнообразия восьми региональных 
заказников. Кадастровые сведения о ресурсах наземных позвоночных животных были дополнены 
полевыми материалами о растительности заказника, распространении редких и исчезающих видов 
животных и растений, занесенных в Красную книгу ЯНАО, состоянии рыбных ресурсов и водоемов. 
Собрана также информация о современной инфраструктуре, охране территории заказника, и 
материалы по антропогенной трансформации экосистем.  

Инвентаризация территории каждого заказника проведена на основе карты местообитаний 
животных, которую можно использовать не только для зоогеографического анализа, но и для 
характеристики растительного покрова, отражения распространения растений, в том числе редких 
видов, занесенных в Красные книги разного ранга.  

Основой инвентаризации животного мира заказников стала кадастровая информация о 
плотности населения и численности наземных позвоночных. В процессе полевых работ были 
собраны материалы, дополняющие и обновляющие кадастровые сведения.  

Особое значение имеет собранная информация по рыбным ресурсам заказников. Были собраны 
данные о видовом составе и степени обилия видов рыб в водоемах и составлены характеристики 
самых посещаемых из них. Все это позволило выявить оценить возможность развития 
экологического туризма на территории заказников.  
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Инвентаризация растительных сообществ и флоры заказников была проведена на основе 
геоботанической карты в поле и по литературным источникам. Объектами внимания были не только 
растения, занесенные в Красные книги, но и заметные, красиво цветущие растения.  

Информация о нормативно-правовой основе работы заказника, кадровом и материально-
техническом обеспечении, организации охраны собрана в дирекции заказников и в Департаменте 
биоресурсов в Салехарде на основе специально разработанной анкеты.  

Информация о степени антропогенной трансформации территории заказников была 
получена из территориальной базы данных «Ресурсы Ямала», и была снята с топографической карты. 
В процессе полевых работ собраны сведения о техногенных объектах, постоянных поселениях, 
традиционному природопользованию на территории заказников, отмечены следы стоянок 
оленеводов, святые места, хальмеры, места постановки сетей и т.д. Кроме того фиксировались все 
встречи людей, количество чумов, состояние территории в пределах стоянки.  

Для оценки качества территории заказников была использована идея В.В. Дежкина о балльной 
оценке деятельности ООПТ по сохранению редких и исчезающих видов растений и животных 
(Дежкин, Гордова, 2006). Мы оценили по пятибалльной шкале уникальность, привлекательность, 
доступность и степень сохранности каждого типа местообитаний (Мирутенко, 2008).  

При оценке уникальности местообитаний оценивалась степень его распространенности по 
территории заказника. Привлекательность оценивалась по степени интереса, который может вызвать 
данное местообитание у туристов, любителей-орнитологов, школьников, рыболовов и иных 
посетителей заказника.  

Доступность оценена по удаленности от кордона и проходимости, то есть трудности 
передвижения в пределах типа местообитаний. 

Степень сохранности оценена как антитеза степени преобразованности: чем больше следов 
человеческой деятельности, тем ниже балл сохранности. 

Максимальная сумма баллов для каждого типа местообитаний (табл. 1) не может быть более 20, 
что означало бы абсолютную уникальность, необыкновенную привлекательность, абсолютную 
доступность и полную сохранность данного типа местообитаний. Соответственно, минимальная 
суммарная оценка типа местообитаний – 4.  

Таблица 1 -Оценка территории региональных заказников Ямало-Ненецкого АО 

Заказник 
Кол-во 
место 

обитаний 

Уникаль-
ность 

Привле-
катель-
ность 

Доступ-
ность 

Сохран-
ность 

Сумма 
баллов 

Диапазон 
баллов 

Средний 
балл 

Полуйский 17 45 51 47 69 212 340 -68 3,0 
Собтыюганский 22 65 66 71 88 291 110 - 22 3,15 
Верхнеполуйский 22 63 63 58 80 264 110 - 22 3,0 
Ямальский, Сев.участок 12 26 29 30 48 133 240- 48 2,7 
Ямальский, 
Южн.участок 14 31 37 43 60 171 280 - 56 2,9 

Горнохадатинский 18 62 66 52 81 261 360-72 4,3 
Полярно-Уральский 15 47 50 46 61 204 300-60 4,0 
Мессояхинский 8 17 20 21 27 85 160-40 2,0 
Пякольский 23 73 79 75 100 327 460-92 3,0 

Максимальная сумма по каждой характеристике рассчитывается путем умножения максимальной 
оценки на количество типов местообитаний в заказнике. Таким образом при оценке учитывается 
разнообразие территории, поскольку количество типов местообитаний в каждом заказнике разное.  

Для суммарной оценки биоразнообразия было подсчитано количество видов растений и 
наземных позвоночных животных, обитающих на каждой ООПТ, а также суммарная численность 
всех видов животных и стоимость в рублях их ресурсов на каждом квадратном километре площади 
заказника. Каждый из показателей был оценен в баллах. Для оценки видового богатства растений и 
животных одному баллу равнялись каждые 50 видов, 1 балл суммарной численности животных 
равнялся 1 млн. особей, а 1 балл стоимости на 1 кв. км - 10 тыс. рублей. Балльные оценки по каждому 
показателю суммированы и рассчитана средняя балльная оценка населения животных.  
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Таблица 2 – Оценка населения животных региональных заказников ЯНАО 

Заказник 
Оценка населения животных 

Видовое 
богатство* Численность** Стоимость*** Сумма баллов Средний балл 

Полуйский 3,1 3,7 15,6 22,4 7,5 
Верхнеполуйский 3,4 5,6 9,4 18,4 6,1 
Собтыюганский 4,8 10,3 8,2 23,3 7,8 
Ямальский, Сев.участок 1,3 2 3,2 6,5 2,2 
Ямальский, Южн.участок 2,1 35 5,5 42,6 14,2 
Горнохадатинский 3,3 2,8 2,3 8,4 2,8 
Полярно-Уральский 3,1 0,8 5,1 9 3,0 
Мессояхинский 2,3 1,5 3,4 7,2 2,4 
Пякольский 3,8 20,7 15,1 39,6 13,2 

Примітка: * 1 балл =50 видов, ** 1 балл =1 млн. особей, *** 1балл = 10 тыс. рублей  

Оценка биоразнообразия каждого из заказников получена путем сложения средней балльной 
оценки территории, растительности и населения животных (табл. 3). Представленные оценки в 
сочетании с показателями размеров территории и количества местообитаний животных позволяют 
сравнить ландшафтное и биологическое разнообразие ООПТ округа и сделать выводы о факторах, 
которые их определяют. Так, высокая суммарная оценка Южно-Ямальского участка Ямальского 
заказника определена его огромной территорией и обилием водоплавающих и околоводных птиц. 
Получивший почти такую же оценку Пякольский заказник существенно меньше по площади, но 
имеет почти в два раза больший балл по видовому богатству сосудистых растений. Довольно высока 
оценка у трех заказников, расположенных на нижних правых притоках Оби – Полуе и Собтъюгане, 
что объясняется относительно высокой численностью и преобладанием «дорогих» по стоимости 
охотничьих животных. В сочетании с их небольшими территориями это приводит к высоким 
показателям стоимости каждого квадратного километра территории. Горные заказники, в том числе 
Горнохадатинский, со своими уникальными Щучьими озерами, лидируют по оценке территории и по 
богатству сосудистых растений, но не имеют в составе своей фауны многочисленных дорогостоящих 
животных. Завершает список Северо-Ямальский участок Ямальского заказника, расположенный на 
острове Белый и северной оконечности Ямала. Очевидно, что и территория, и фауна здесь бедны, 
хотя и представляют собой достаточно своеобразный комплекс.  

Таблица 3 – Суммарная оценка биоразнообразия региональных заказников ЯНАО  

Заказник Площадь 
кв. км 

Число 
место- 

обитаний 

Балльная оценка разнообразия и богатства 

Территории Раститель-
ности 

Населения 
животных 

Био- 
разнообразия 

Полуйский 888 17 3,0 2,1 7,5 12,6 
Верхнеполуйский 1953 22 3,0 3,1 6,1 12,2 
Собтыюганский 3584 22 3,2 2,1 7,8 13,1 
Ямальский, Сев.участок 2834 12 2,7 1,0 2,2 5,9 
Ямальский, Южн.участок 12453 14 2,9 1,9 14,2 19,0 
Горнохадатинский 1865 18 4,3 4,7 2,8 11,8 
Полярно-Уральский 325 15 4,0 4,1 3,0 11,1 
Мессояхинский 863 8 2,0 3,4 2,4 7,8 
Пякольский 4097 23 3,0 3,5 13,2 19,7 

Таким образом, суммарная площадь, для которой дана характеристика населения животных, их 
местообитаний и структуры растительного покрова, составила более 2,5 млн. га. Наличие 
кадастровой информации по животному миру позволило сосредоточить усилия на анализе 
полученных материалов, уделить бóльшее внимание вопросам организации охраны, 
совершенствования инфраструктуры заказников и составления плана деятельности. Кроме того, 
благодаря кадастровым сведениям стало возможным провести не только комплексную оценку 
территории, но и выполнить сравнительную оценку богатства животного мира.  
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Автотранспортний комплекс є найважливішою галуззю економіки, що задовольняє потреби 
суспільства і населення в перевезеннях. У той же час транспортний комплекс є найбільшим 
забруднювачем навколишнього середовища. У масштабах країни частка транспорту в сумарних 
викидах забруднюючих речовин в атмосферу від усіх джерел досягає 35%, у викидах «кліматичних» 
газів – порядку 10%.  

Щорічний екологічний збиток, пов’язаний з функціонуванням транспортного комплексу, складає 
близько 6,3 млрд. доларів США і пов’язаний в основному з роботою автомобільного транспорту. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту в 2007 році 
збільшилися більш ніж на 1,2% і склали майже 2,6 млн. тонн. При збереженні існуючих темпів росту 
парку автомобілів очікується, що через 3-4 року обсяг викидів забруднюючих речовин зросте ще на 
25-30%.  

Практика державного керування автотранспортним комплексом і природоохоронною діяльністю, 
прийнята в Україні, характеризується в даний час недостатньо чітким і системним визначенням 
основних напрямків рішення проблем забезпечення екологічної безпеки автомобільного транспорту, 
відсутністю чіткого поділу відповідних повноважень між органами державної влади, підприємствами 
й організаціями, відсутністю ефективних економічних механізмів, що дозволяють стимулювати 
виробництво й експлуатацію автотранспортних засобів з високим рівнем екологічних характеристик. 

Низька ефективність діючої системи забезпечення екологічної безпеки автомобільного 
транспорту пов’язана, насамперед, з тим, що діюче природоохоронне законодавство орієнтоване на 
проблеми, пов’язані зі стаціонарними джерелами забруднення, і практично не враховує специфічні 
особливості транспортної діяльності — велику і постійно зростаючу кількість автотранспортних 
засобів, їхню високу мобільність і постійне використання на територіях з високою щільністю 
населення. Це, у свою чергу, приводить до відсутності стимулів робити і використовувати екологічно 
небезпечні транспортні засоби і палива, впроваджувати більш ефективні транспортні технології. 

Базові закони «Про охорону навколишнього природного середовища» і «Про санітарно-
епідеміологічне благополуччя населення» формулюють загальні положення про захист 
навколишнього середовища й атмосфери.  

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього 
природного середовища, збір за забруднення навколишнього природного середовища сплачують 
суб’єкти господарювання, які отримують дохід на території України. Але атмосферне повітря 
забруднюють відпрацьованими газами не тільки транспортні підприємства, юридичні особи, а і 
автотранспорт фізичних осіб (звичайні автовласники – громадяни). Автотранспорт фізичних осіб 
також утворює шкідливі викиди в атмосферне повітря. В таблиці відображена інформація по місту 
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Дніпропетровську, щодо фактичного використання палива юридичними особами та загального 
обсягу реалізованого пального через АЗС міста. З таблиці видно, що бензин та дизельне пальне, яке 
використали юридичні особи в співвідношенні з бензином та дизельним пальним, який був 
реалізований через АЗС дуже велике. Дана розбіжність пояснюється тим, що паливо використовували 
не тільки юридичні особи, а також і фізичні особи. Тобто різниця – це паливо використане фізичними 
особами, а також невелика частина юридичними особами, яка була не задекларована (тобто за 
паливо, за яке збір не сплачено).  

Таблиця – Обсяги використаного пального юридичними особами та реалізованого пального на АЗС 

Тип пального в тонах 
2005 рік 2006 рік 

Використано 
ю/о 

Реалізовано 
через АЗС Різниця Використано 

ю/о 
Реалізовано 
через АЗС Різниця 

Бензин етильований 1756,00 2130,50 374,50 1635,44 2551,00 915,56 
Бензин не етильований 52681,13 144352,00 91670,87 53452,18 155159,00 101706,82 
Дизельне пальне 86453,15 151235,00 64781,85 98357,12 153485,00 55127,88 
Зрiджений нафтовий газ 978,29 1200,00 221,71 1205,02 1105,00 -100,02 
Стиснений природний газ 5926,13 6300,00 373,87 6347,71 6231,10 -116,61 
       

Тип пального в тонах 
2007 рік 6 місяців 2008 року 

Використан
о ю/о 

Реалізовано 
через АЗС Різниця Використан

о ю/о 
Реалізовано 
через АЗС Різниця 

Бензин етильований 2707,22 4556,00 1848,78 945,38 1225,00 279,62 
Бензин не етильований 66362,97 192636,00 126273,03 35959,36 82154,00 46194,64 
Дизельне пальне 107354,21 185355,00 78000,79 47184,17 51253,00 4068,83 
Зрiджений нафтовий газ 1501,29 1622,00 120,71 844,29 956,00 111,71 
Стиснений природний газ 7170,63 7725,00 554,37 2901,62 3021,00 119,38 

Згідно статистичних даних (за 2008 рік) в Державній автоінспекції міста Дніпропетровська 
зареєстровано 227525 транспортних засобів, з них за підприємствами закріплено 28396 транспортних 
засобів. А інші закріплені за фізичними особами – 199129 транспортних засобів. Тобто 87,5% 
транспортних засобів знаходиться у використанні фізичних осіб. 

У в зв’язку з тим, що навколишнє природне середовище, забруднюють пересувні джерела як 
юридичних так і фізичних осіб, то і збір за забруднення навколишнього природного середовища 
повинні сплачувати як підприємства так і фізичні особи, тобто громадяни.  

Але тут є труднощі, щодо обліку кількості використаного пального, а також перевірки 
контролюючими органами фізичних осіб (громадян), щодо правильності обліку та повноти сплати 
цього збору. Також труднощі при прийманні розрахунків збору та проведення камеральних 
перевірок. Необхідно буде збільшити штатну чисельність податкових інспекцій в декілька разів, що 
приведе к збільшенню видаткової частини Державного бюджету на оплату праці цих додаткових 
працівників.  

Таким чином, необхідно не намагатися збільшити податкове навантаження на фізичних осіб і 
примушувати їх вести облік та сплачувати збір в бюджет, а перекласти цей збір повністю на 
юридичні особи (підприємства) які виготовляють та реалізують це пальне. Для цього необхідно 
визначитися, з чого складається ціна пального, яку придбають юридичні та фізичні особи. 

Ціна є однією з найбільш складних економічних категорій. Для її правильного розуміння 
необхідно мати ясне представлення про те, що лежить у її основі, які об’єктивні закони діють на 
процеси ціноутворення і руху цін. 

У собівартість бензину входить ціна нафти, витрати на її транспортування, нафтопереробку, 
заробітну плату, прибуток компанії, акциз і податки.  

Пропонується до ціни палива додати збір за забруднення навколишнього природного середовища 
у вигляді акцизу. Таким чином, збір буде сплачений до бюджету виробником за весь об’єм 
виробленого пального. Для виробника це не буде додатковим податковим навантаженням, тому що 
він суму цього збору включає у вартість палива. А покупець (споживач) при покупці палива 
компенсує збір виробнику. У такий спосіб сума збору буде сплачена в бюджет підприємством 
виробником, а компенсує йому цей збір покупець. 
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Як акциз так і збір пропонується сплачувати за обсяги виробленого пального та сплачувати за 
місцем реєстрації юридичної особи – нафтопереробника по ставках акцизів та нормативів збору, 
затверджених Постановами Кабінету Міністрів України. 

У такий спосіб необхідно прийняти спеціальний закон або в нести зміни у вже існуючі закони, 
норми який би регулювали вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище, 
забезпечили однакові вимоги до екологічної безпеки експлуатованих автотранспортних засобів. 

Отже, необхідно вводити нові методи обліку цього збору, аби змінювати системний підхід щодо 
платників цього збору. 

 
 

УДК 574.47 
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РІДКІСНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ТА ФАУНИ 

НА ТЕРИРОРІЇ ПАРКУ «40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» 
Я. П. Огоцький 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Дніпропетровськ – однин із найбільш техногенно напружених міст України. Сучасний стан і 
динаміка розвитку екологічної ситуації на території міста та області в цілому є критичними. 
Досягнення стабільної екологічної ситуації на території міста неможливе без збереження біологічного 
різноманіття. Найбільш зконцентрованими середовищами існування флори та фауні є паркові зони та 
зелені насадження. Вони потребують особливої уваги та охорони.  

Парк «40-річчя визволення Дніпропетровська» розташований у південно-західній частині міста 
Дніпропетровськ на території Бабушкінського району. Загальна площа парку становить 11,2 га. 
Периметр дорівнює 1604 м. Його територія сформована на колишньому військовому кладовищі. 
Поблизу парку знаходяться наступні об’єкти: торгівельно-розважальний комплекс, бензоколонка, 
автомийка, автостоянка, зупинка громадського транспорту, житлові будинки тощо. Також на території 
парку розташований меморіал пам’яті Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

Флора території парку «40-річчя визволення Дніпропетровська» складається з 56 видів із 33 родин, 
характеризується значним різноманіттям видів та екоморф. У насадженнях домінують такі породи 
дерев: акація біла (Robinia pseudacacia L.), клен гостролистий (Acer platanoides L.) та в’яз гладенький 
(Ulmus laevis Pall.). До складу насаджень входять також ясен ланцентий (Fraxinus lanceolata Borkh.), 
тополя чорна (Populus nigra L.), айлант найвищий (Ailanthus altissimal (Mill.) Swingle), зрідка 
зустрічаються гледичія колюча (Gleditsia triacanthos L.), липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) та ін. У 
нижньому ярусі часто зустрічається підріст айланту, клену та акації. Чагарниковий покрив у парку 
представлений бузиною чорною (Sambucus nigra L. ), ожиною сизою (Rubus caesius L.). Серед ліан слід 
відмітити дикий виноград п’ятилистний (Parthenocyssus quinquefolia Planch.). Якісний стан більшості 
дерев на території парку незадовільний. Це пояснюється відсутністю проведення своєчасних 
агротехнічних заходів (санітарних рубок, збору сміття, видалення пошкоджених шкідниками та 
хворобами дерев) та недбале виконання тих, які здійснювалися у минулому. Серед ценоморф у 
досліджуваній флорі переважають лісові види. Спостерігається розповсюдження рудеральних рослин 
по всій території парку. Це свідчить про дигресію рослинних угруповань, до якої призвели 
антропогенне навантаження, витоптування, збільшення випадків неконтрольованого забруднення 
побутовими відходами. Зустрічаються декоративні види – типові представники місцезростань 
кладовищ, на території якого розташований парк. На території парку зареєстровано один вид з Червоної 
книги України – тюльпан дібровний (Tulipa quercotorum Klokov et Zoz.) та чотири види з Червоного 
списку Дніпропетровської області: ряст порожистий (Colydalis cava Schweigg. Et Korta), ряст Маршалла 
(C. marschalliana Pers.), проліска дволиста (Scilla bifolia L.), зірочки жовті (Gagea lutea (L.) Her.-Gawl). 

Досліджена територія знаходиться впритул до двох значних транспортних магістралей і декількох 
важливих транспортних розв’язок – постійних джерел потужного шумового забруднення. Тому парк 
“40-річчя визволення Дніпропетровська” залишається одним з природних локалітетів, притулком для 
багатьох видів тварин, в першу чергу і тих, що занесенні до Червоного списку тварин 
Дніпропетровської області та до Червоної книги . 



Розділ 9 Охорона природи. Стійкість та розвиток екосистем 

 274

На території парку знайдено вид безхребетних тварин, занесений до Червоної книги 
«Європейських денних метеликів» – ксантомелас (Nymphalis xanthomelas Esper ); види, що 
охороняються на державному рівні та занесені до Червоної книги України: махаон (Papilio machaon 
Linnaeus), стрічкарка орденська (Catocala sponsa Linnaeus), вусач земляний хрестоносець (Docadion 
eqmestre Laxmann), вусач мускусний (Aromia moschata Linnaeus), жук-олень (Lucanus cervus Linnaeus) 
та вид, занесений до Червоного списку Дніпропетровської області – жужелиця Бессера (Carabus besseri 
Fischer von Waldheim). Розглядаючи наявність рідкісних представників ентомофауни, досліджуваний 
парк являє собою надзвичайно цінну територію і потребує збереження біорізноманіття.  

Серед представників орнітофауни домінують лісові та узлісні види, що пояснюється переважанням 
лісових угруповань із розрідженими ділянками. Незначна кількість видів, яка поступово зростає, 
складає синантропний комплекс, що зумовлюється близьким розташуванням антропогенних об’єктів і 
свідчить по те, що територія порушена. Боривітер звичайний (Falco tinnunculus Linnaeus) та підсоколик 
великий (F. subbuteo Linnaeus), що зустрічаються у парку, занесені до Червоного списку 
Дніпропетровської області.  

Порівнявши біологічне різноманіття фауни ссавців території парку «40-річчя визволення 
Дніпропетровська» з теріофауною ссавців України та Дніпропетровської області можна зробити 
висновок, що територія парку знаходиться під значним антропогенним впливом і потребує втручання 
щодо поліпшення ситуації. Проте знайдені два види представників ряду кажанів, занесених до 
Червоного списку Дніпропетровської області (вечірниця руда (Nyctalus noctula Schreber), лилик 
двоколірний (Vespertilio murinus Linnaeus)) та види, що підлягають особливій охороні згідно другого та 
третього Додатку Бернської конвенції (бурозубка звичайна (Sorex araneus Linnaeus) і лилик пізній 
(Eptesicus serotinus Schreber). 

Потреба вирішення проблем збереження та відновлення тваринних угруповань у цих умовах 
обумовлює необхідність запровадження комплексу природоохоронних заходів із відповідним 
контролем за масштабами та напрямами господарської діяльності людини. 

Надання території парку заповідного статусу згідно з Законом України «Про Червону книгу 
України» вiд 07.02.2002 р. № 3055-III та «Про природно-заповідний фонд України» вiд 16.06.1992 р. № 
2456-XII, а саме статусу парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва буде сприяти збереженню та 
збільшенню кількості рідкісних представників флори та фауни, підвищенню видового та ценотичного 
різноманіття. Тому був розроблений проект, у якому розглядається порядок оцінки екологічного стану 
насаджень, реконструкції, утримання, благоустрою та створення на території парку «40-річчя 
визволення Дніпропетровська» парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Це призведе до 
збільшення його наукової та естетичної цінності.  

 
 

УДК: 581.524.31 
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ВРАЗЛИВИХ ЕФЕМЕРОЇДІВ 

У ЛІСАХ ПЕРЕДКАРАПТТЯ 
Позинич І.С. 

Державний природознавчий музей НАН України 

Ефемероїди, є особливо чутливими до антропогенного трансформацій компонентами рослинного 
покриву, оскільки їх підземні органи зазнають знищень під час обробітку ґрунту і не витримують 
конкуренції з високотрав’яними видами, що формують щільну дернину. Саме тому ефемероїди, які 
раніше були широко розповсюджені у природних лісових фітоценозах Передкарпаття, сьогодні 
трапляються лише спорадично на узліссях, серед чагарників та під наметом деревостанів старшого 
віку. Їх зовсім немає серед рослинності зрубів та у складі вторинних молодих лісів. Саме тому 
відбувається помітне скорочення ценопопуляцій цих рослин та зникають їх первинні місця зростання. 
Нажаль, у вітчизняній науковій літературі знаходимо лише деякі загальні дані про екологію та 
біологію окремих видів. Їх індикаторна роль в екосистемах не з’ясована. За цих обставин актуальним 
бачиться дослідження стану ценопопуляцій ефемероїдів у рослинних угрупованнях різного 
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походження, віку, ценотичного типу та структури, а також їх популяцій у цілому у межах 
територіально великих рослинних комплексів.  

Цікавою для геоботанічних, фітоценотичних та флористичних досліджень є територія 
Передкарпатської височини, де рослинність Карпат межує з неморальною рослинністю рівнин. Тут 
збереглися великі лісові масиви рівнинних широколистяних лісів у комплексі з ценопопуляціями 
ялини та ялиці, які мають широке поширення у горах. Відповідно місцеві фітоценози є 
оригінальними з геоботанічної точки зору і насичені різноманітними елементами гірської та 
рівнинної флори. У складі таких лісових та чагарникових угруповань трапляються ефемероїдні види - 
Allium ursinum L., Arum maculatum L., Galanthus nivalis L.,Leucojum vernum L., Isopyrum thalictroides L. 
Pulmonaria mollis L.,та Scilla bifolia L. Поширені вони здебільшого в угрупованнях старовікових 
деревостанів, які ще збереглися тут на окремих площах. Однак, значна частина лісів вже була 
неодноразово зрубана. На їх місці тепер ростуть похідні та вторинні деревостани, а також лісові 
культури інтродуцентів. Ці різновікові фітоценози у цілому є бідними у флористичному відношенні. 
Їх структура та видове насичення різні і залежать від інтенсивності лісогосподарського втручання. 
Серед трав’яних рослин домінують види широкого географічного та екологічного ареалів, здатні 
легко адаптовуватися до змін ценотичного середовища. Очевидно, що вразливі до таких процесів 
види у складі таких угруповань можуть бути не представлені. 

У межах Передкарпатської височини між м. Болеховом та смт. Лисовичі є великий лісовий 
масив, у межах якого на невеликих площах збереглися лісові масиви пралісового характеру. Це 
старовікові дубові ліси на колишній території військової частини та в’язово-ясинево-дубові ліси у 
водоохоронної смуги р. Сукіль. Окрім них широко поширені молоді грабово-дубові, дубово-грабові, 
вільхи клейкої ліси, а також штучні деревостани дуба червоного тощо. У складі переважної більшості 
деревостанів присутнє багато чисельне молоде покоління ялиці білої та ялини європейської, яке 
виявляє прогресивні тенденції до розширення. Така ценотична комплексність цієї лісової території 
послужила головною обставиною для вибору її, як об’єкту для поглиблених моніторингових 
фітоценотичних досліджень. 

Мета - визначити кількісне представництво ценопопуляцій ефемероїдних видів рослин у різних 
лісових угрупованнях, різного складу, ценотичної сформованості та антропогенної трансформації. 

Хотіли отримати результати стосовно окремих угруповань, у залежності від інтенсивності 
антропогенного впливу і узагальнення у цілому у масштабі великої території 

В ході наших досліджень відбувався підрахунок ефемероїдів за шкалою Друде у лісових масивах 
Передкарпатської височини Облік ефемероїдів проводився кожних 10 м. на 4 кв. м., вздовж 
трансекту. Отримані дані ми обробляли за допомогою комп’ютерних програм і формували таблиці 
залежності від антропогенного впливу поширення ефемероїдів. 

Нами було встановлено деякі особливості поширення та стан популяцій вразливих ефемероїдів у 
лісових фітоценозах лісництв і за допомогою Google Earth проставляли маршрути пробних ділянок на 
яких ми проводили обрахунки. 

В результаті наших досліджень ми встановили, таку закономірність, що на тих ділянках лісу, які 
зазнавали антропогенного впливу внаслідок вирубування, вразливих видів ефемероїдів таких як: 
Allium ursinum L.,Galanthus nivalis L.,Leucojum vernum L. ми не спостерігали. А у найменш змінених 
людьми ділянках лісу ми відзначали досить чисельні популяції: Allium ursinum L., Arum maculatum L., 
Galanthus nivalis L.,Leucojum vernum L., Isopyrum thalictroides L. Pulmonaria mollis L.,та Scilla bifolia L. 
Отже, видове багатство і видова чисельність вразливих ефемероїдів Allium ursinum L.,Galanthus 
nivalis L.та Leucojum vernum L на території Болехівського лісництва є значно біднішою де 
відбувається активний антропогенний вплив людини. 
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УжДУ (Ужгород). Серія біологія. - 1996. - № 3. - С. 31-33  
2. Туленко М. І. До вивчення морфологічної мінливості популяцій Leucojum vernum L. у Східній 

Словаччині // Наук. вісник УжДУ (Ужгород). Серія біологія. - 1998. - № 5. - С. 67-68.  
3. Туленко М. І. До вивчення морфологічної мінливості популяцій Leucojum vernum L. у Східній 
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5. К.В. Індикаційне значення деяких популяційних параметрів ефемероїдів (на прикладі Galanthus 
nivalis L.) для оцінки стану фітоценозів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2005. – Вип.gg 39. – С. 
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УДК 582.42.47 
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ, СИСТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД ТА ПЕРСПЕКТИВНІ 
МОЖЛИВОСТІ АРБОРЕТУМУ В УРОЧИЩІ «ЯЛІВЩИНА» (М. ЧЕРНІГІВ) 

С.О. Потоцька 
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої молоді Чернігівської обласної ради 

Арборетум (від лат. arbor— дерево) або дендрарій (від грец. ∆ένδρον — дерево) - це територія, 
відведена під вирощування у відкритому ґрунті деревних рослин (дерев, чагарників, ліан), які 
розміщуються за систематичним, ботаніко-географічним, естетичним, фізіономічним та санітарно-
гігієнічним принципами (російсько-український словник ботанічної термінології і номенклатури, 
1962). 

Арборетум має наукове, навчальне, культурно-просвітницьке та дослідницьке призначення. У 
ньому демонструється різноманітність деревних рослин з різних країн світу, проводиться наукова 
робота з інтродукції, акліматизації і селекції (Кохно М.А., Дорошенко О.К., 1975, Кузнецов С.И., 
1984).  

Поява арборетумів безпосередньо пов’язана з розвитком дендрології. Так, перші роботи з 
дендрології з’явилися в середині XVIII ст., але вони обмежувалися лише характеристикою зовнішніх 
ознак різних деревних рослин та їх систематикою. Пізніше почали розглядати інші проблеми, 
зокрема, акліматизацію та інтродукцію деревних рослин, створення нових форм і гібридів, вивчення 
селекції та інших можливостей. В межах арборетумів проходить вивчення і розробка рекомендацій з 
вирощування видів деревних рослин щодо їх росту, продуктивності, декоративності та стійкості в 
парках і садах до несприятливих факторів середовища, грибкових захворювань та ентомошкідників. 
Арборетуми дозволяють людям ближче познайомитися з своєрідним світом деревних рослин, 
побачити рідкісні види дерев і кущів, які не зустрічаються в природних умовах (Кохно М.А., 2001). 

Робота з закладення арборетуму на території агробіостанції розпочалася з весни 2009 року. Ідея 
створення дендрологічної колекції належить: вчителю біології Потоцькій С.О., зав. кафедри екології та 
охорони природи, к. б. н. Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 
Карпенку Ю.О. та була здійснена за підтримки директора Чернігівського обласного ліцею для 
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради – Коломієць Г.В.  

Арборетум знаходиться на території урочища «Ялівщина» (площа 110 га) в північно-східній 
частині м. Чернігова, включає території заплави та борової тераси р. Стрижень і характеризується 
розгалуженою ярусно-балковою системою в поєднанні з рівнинними ділянками. Своєрідність 
орографічних і грунтово-гідрологічних умов сприяє формуванню досить різноманітних екотопів та 
умов зростання. Еколого-кліматичні умови міста Чернігова дають можливість вирощувати види з 
різних природних ареалів. Природно-кліматичні умови на території характеризуються такими 
показниками, як клімат атлантико-континентальний з середньотривалою помірно-м’якою зимою та 
теплим тривалим літом; середня температура січня від -7 до -8 °С, а липня +19 до +19,5 °С; більшість 
опадів випадає у теплий період року. Ґрунти регіону досліджень переважно дерново-підзолисті 
(Екологія міста Чернігова, 2008).  

В основу арборетуму був покладений систематико-ландшафтний принцип, він має площу 
2030 м2. Основне завдання арборетуму – створення колекції видів екзотичних деревних рослин, з 
метою їх подальшого вивчення та використання в навчально-виховному та дослідницькому 
напрямках.  
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Після посадки в арборетумі деревних рослин аборигенної та інтродукованої флори, було засіяно 
газонну траву, крім пристовбурових кругів. Колекція арборетуму нараховує 79 видів, 24 форми та 
сорти, 59 родів та 29 родин.  

Таксономічний склад арборетуму агробіостанції ЧОПЛ такий: відділ Pinophyta, родина 
Cupressaceae - вид Juniperus sabina L. (форма ‘Тамарисколистий’), J. communis L., J. squamata 
Lamb., J. chinensis, Thuja occidentalis L. (‘Ниткоподібна’, ‘Саласпілс’, ‘Вересковидна’, ‘Золотава’, 
Шаровидна’), Thujopsis dolabrata Siebold. et Zucc. (‘Строкатий’); Ginkgoaceae - Ginkgo biloba L.; 
Pinaceae - Picea abies (L. ) Karst. (‘Гніздоподібна’), Picea glauca Moench. Voss. (‘Альберта’, 
‘Конічна’); Taxaceae - Taxus baccata L. (‘Золотавий’); Taxodiaceae - Metasequoia glyptosroboides Hu. 
et Cheng. 

Відділ Magnoliophyta, Aceraceae - Acer campestrе L.; Actinidiaceae - Actinidia kolomikta (Rupr.) 
Maxim.; Anacardiaceae - Rhus typhina L.; Araliaceae - Aralia mandshuriensis Kom.; Berberidaceae - 
Berberis thunbergii DC. (‘Варієгата’), Berberis ilicifolia Forst., Magonia aquifolium Nutt., Berberis 
vulgaris L. (‘Еректа’, ‘Розглод’); Bignoniaceae - Campsis radicans (L.) Seem., Catalpa bignoniodes 
Walt.; Buddlejaceae - Buddleja davidii Franch.; Buxaceae - Buxus sempervirens L.; Caesalpiniaceae - 
Gleditsia triacanthos L., Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch.; Caprifolaceae - Lonicera tatarica L., Kolkwitzia 
amabilis Graebn., Symphoricarpos orbiculatus Moench. (‘Ханкок’), Symphoricarpos albus (L.) Blake., 
Lonicecera caprifolium L., Weigela florida (Bge.) A. DC.; Corylaceae - Corylus colurna L., Carpinus 
betulus L. (‘Шаровидна’); Ericaceae - Rhododendron schippenbachii Maxim., Rh. japonicum (A. Gray) 
Surimg., Rh. ledebourii Pojark.; Euphorbiaceae - Andrachne colchica Fisch. et Mey.; Fabaceae - Laburnum 
anagyroides Medic., Quercus robur L. (‘Пірамідальний’), Fagus sylvatica L.; Hydrangeaceae - Deutzia 
scabra Thunb. (‘Ліліацеа’), Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC., Hydrangea arborescens L., , 
Philadelphus coronarius L. (‘Золотавий’); Oleaceae - Syringa persica L. (‘Розсіченолистий’), Syringa 
vulgaris L., S. josikaea J.Jacq. ex Reichenb.; Hypericaceae - Hypericum olympicus L.; Lamiaceae - 
Lavandula spica L.; Magnoliaceae - Magnolia x solangeana Soul-Bod., Liriodendron tulipifera L.; 
Oleaceae - Forsythia suspense Thunb. Vahl., Cotoneaster lucidus Schlech., C. lucidus Schlecht., C. 
horizontalis Decaisne.; Paeoniaceae - Paeonia suffruticosa Andr.; Rosaceae - Kerria japonica (L.) DC. 
(‘Махровa’), Rubus odoratus L., Physocarpus opulifolia (L.) Maxim. (‘Чорний д’явол’), Spiraea 
salicifolia L., S. sargentiana Rehd., S. creanata L., S. japonica L., S. media Franz Schmidt., Exochorda 
korolkovii Lav., Pyracantha coccinea (L.) M. Roem., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl., Cerasus 
avium (L.) Moench., Cerasus besseyi (Bailey.) Comb. Nova., Prunus serrulata, Sorbaria sorbifolia (L.) A. 
Br., Stephanandra tanakae (Fisch. et Sav. Franch., Crataegus oxycantha L.; Salicaceae - Salix caspica Pall., 
S. caprea L. (‘Плакуча’), S. integra Thunb. (cорт ‘Hakuru Nishiki’); Sapindaceae - Koelreuteria 
paniculata Laxm.; Staphyleaceae - Staphylea pinnata L.; Vitaceae - Vitis amurensis Rupr. 

Види та форм деревних рослин були привезені з провідних наукових ботанічних установ України 
(Національного ботанічного саду імені М. Г. Гришка НАН України, Ботанічного саду імені акад. О. 
В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка, Сирецького дендропарку та ін.), ряду садівничих фірм 
(«Квіти України», «Ірбіс», «Зелений світ»). 

Основні прийоми догляду за видами в арборетумі були пов’язані з їх зрошенням, розпушуванням 
ґрунту в пристовбурових кругах, обрізуванням пошкоджених частин рослин, скошуванням газону та 
рядом заходів по боротьбі з шкідниками і хворобами; складанням план-схеми, проведення робіт з 
етикетування деревних рослин, ведення спеціального журналу спостережень за їх ростом і розвитком. 

За результатами біометричних спостережень, здійснених протягом 2009 року відмічено, що всі 
висаджені види деревних рослин досить добре акліматизувалися до природно-кліматичних умов 
агробіостанції (Лыпа А.Л, 1978). Обстеження росту і розвитку висаджених рослин свідчать про 
такі показники, як масове галуження кущів (Rubus odoratus L., Physocarpus opulifolia, Spiraea 
salicifolia, S. sargentiana, S. creanata., S. japonica, S. Media, Berberis vulgaris, B. thunbergii, Buddleja 
davidii, Weigela florida, Symphoricarpos orbiculatus, S. albus, Lonicecera caprifolium та інші); швидкий 
приріст пагонів (Salix acutifolia, S. caspica, S. caprea та ін.); генеративний розвиток окремих видів 
(квітування, плодоношення) - (Rhododendron ledebourii, Rh. schippenbachii, Syringa persica, Buddleja 
davidii, Weigela florida, Symphoricarpos orbiculatus, S. albus, Rubus odoratus L., Physocarpus opulifolia, 
Hydrangea arborescens, Syringa josikaea, Prunus serrulata, Pyracantha coccinea, Chaenomeles japonica, 
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Cerasus besseyi, та ін.), а також здатність рослин до вегетативного розмноження (утворення 
кореневої парості) - (Weigela florida, Symphoricarpos orbiculatus, S. albus, Spiraea salicifolia та ін.). Це 
є показником оптимального розвитку видів деревних рослин в умовах агробіостанції. 

Створення арборетуму на агробіостанції ЧОПЛ підвищить показники фітобіоти урочища 
«Ялівщина», на території якої в 1946 – 1963 р.р. функціонував Чернігівський обласний 
ботанічний сад. А також це сприятиме проведенню наукових досліджень та навчально-виховної 
діяльності (навчальних практик з екології, ботаніки, біології для студентів ВНЗ, учнів та вчителів 
ЧОПЛ, ЗОШ міста та області, екологічних таборів), підвищить рекреаційний потенціал даної 
території (Байрак О.М., Панасенко Т.В., 2004). 

Колекційний фонд створеного арборетуму становить певний дендрологічний потенціал, як для 
культивування екзотичних видів, так і для фітооптимізації екологічного середовища міста Чернігова, 
шляхом вегетативного розмноження видів арборетуму, з подальшим використанням розмноженого 
матеріалу в міських насадженнях.  

 
 

УДК 598.311.3:591.525(477.64) 
ЛИСКА – БІОНДИКАТОР ВОДНО-БОЛОТНОЇ ДИЧИНИ О.ХОРТИЦЯ 

В.І. Стрельченко  
Запорізький національний університет 

Лиска – типовий представник водно-болотних угідь о.Хортиця, зустрічається на всіх його 
водоймах. Гніздуючий і перелітний вид. Розміри тіла досягають крижня, а її маса 800-1100 г. Населяє 
мало проточні водойми, добре плаває та пірнає. Рідко виходить на сушу. Політ прямий, лапки 
виконують роль керма. Статевий диморфізм виражений лише в голосі та розмірах тіла. 

Прилітають на водойми в кінці лютого, на початку березня. Пари займають водойми зростанням 
40-50 % від загальної площі. Гніздову територію охороняють разом. Помітивши на водоймі качок, 
гусей, лебедів, або ж видру чи ондатру, лиски негайно кидаються на них, наносячи гострі удари 
дзьобом в шию або голову (2003). 

Гнізда розташовують в очереті діаметром 35-40 см. Будівництво гнізда триває 5-6, а лотка не 
більше 3 діб (2005). Його глибина досягає 18-20 см. Лоток самка не вистилає пухом. Щільність гнізд 
не 1 га. водойми не перевищує одного (оз. Берестове), двох-трьох (оз. Збур’євка, Закітня, 2005). 

Середня величина кладки в гнізді (=5) не перевищувала 8 (=44). Яйця мають правильну форму, зі 
світло - піщаним забарвленням шкаралупи. Найменші за розмірами по довженні та ширенні були 
яйця (=17), які відкладалися самками першими і останніми. Їх морфометричні показники досягали 
48×52×34 мм відповідно. Послідуючи, що відкладенні всередені кладки, були більше за вагою та 
розмірами і досягали 50×53×36 мм (2004). 

Кладку насиджує самка після 5-6го яйця. Самець приносить самці корм в гніздо. При відсутності 
самки 35-40 хв, її заміняє самець. Період насиджування кладки триває 24-26 діб. Від налущування до 
звільнення пташенят від шкаралупових яйця проходить близько 26-29 годин. Маса пташенят в 
середньому досягає 25-30 г. (±0,02). Під самкою вони обсихають28-36 годин(2003). 

Перші 15-20 днів пташенята отримують корм від батьків. Вони розділяються на дві групи. Одна 
залишається з матір’ю, інша з батьком. Батьки можуть мінятися між собою пташенятами. Живляться 
виключно рослинною їжею, яка на 95% входить до їх раціону (Колосов О.М, 1983), а в осінньо – 
зимовий період і рибою (О.І Кошелев 1976). Лиска об’єкт спортивного полювання як в Україні так і 
за межами. Смакові якості м’яса достатньо високі. Але дивлячись на те, що поголів’я здобутих лисок 
мисливцями становить більше половини від загального об’єму здобутої ними дичини. Вона 
залишається одним із основних депресантів і підривників стабільної чисельності водно-болотної 
дичини, особливо гусиних, чисельність яких гостро скоротилася, як в угіддях о. Хортиця, так і в 
мисливських господарствах, лише по вині цього виду. 
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УДК 630*181.65 
РАЗЛИЧИЯ В РЕАКЦИИ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА НА ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 
С.И. Шабанов 

Воронежская Государственная лесотехническая академия 

Чаще всего внешние признаки нарушения жизнедеятельности древостоев и статистически 
достоверные изменения таксационных показателей проявляются только при разрушительном 
воздействии антропогенных факторов, когда изменения в экосистеме уже необратимы. Очевидно, что 
при оценке антропогенных воздействий необходимы более тонкие методы исследований, 
учитывающие небольшие, обратимые изменения в лесных экосистемах, и здесь неоценима роль 
регистрирующих структур деревьев. Дендроклиматология базируется на хорошей «памяти» деревьев, 
которые в структуре, химическом составе и ширине годичных колец чётко фиксируют все изменения, 
происходящие как внутри экосистемы, так и во внешних условиях, определяющих их развитие 

Для выявления степени отрицательного воздействия на сосновые насаждения деятельности 
Краснореченского водозабора было проведено обследование насаждений в урочище Мечетном 
Житловского лесничества Кременского Государственного лесоохотничьего хозяйства (ГЛОХ) 
Луганской области. 

Проектом водозабора предусмотрена система обводнения, которая должна была обеспечивать 
возврат воды в болота, но в течении всего периода эксплуатации водозабора (1992-2002 гг) данная 
система не функционировала. 

Дендрохронологический анализ насаждений VIII и V класса возраста проводился на образцах, 
отобранных с пробных площадей, расположенных в выделах 5 (VIII класс возраста) и 11 (V класс 
возраста) квартала 5 Житловского лесничества. Указанные насаждения 1 бонитета, с типом условий 
произрастания В2. 

Построенные древесно-кольцевые хронологии полностью отвечают общепринятым в 
дендроклиматологическом анализе требованиям (Рудаков, 1952; Битвинскас, 1974) 

Осреднённые по пробным площадям данные погодичной динамики радиального прироста в 
относительных индексах (%) представлены в виде графиков (Рис. 1). Для удобства сравнения и 
приведения к единому масштабу на графиках представлены дендрохронологические ряды равной 
продолжительности – с 1964 по 2005 гг.  

Анализ радиального прироста показывает, что оба насаждения крайне резко отреагировали на 
ввод в эксплуатацию Краснореченского водозабора. Несмотря на то, что массовое усыхание, т. е. 
видимое негативное воздействие деятельности водозабора отмечено только весной 1995 г, на 
графиках отмечается резкое снижение прироста с 1992 г, т. е. непосредственно с момента ввода в 
эксплуатацию данного объекта.  

Насаждения не отреагировали даже на достаточно благоприятные климатические условия 1993 
года, вызвавшие резкий всплеск прироста в контрольных насаждениях. 

Абсолютный минимум прироста в приходится на 1994-1995 гг. Вызванное сильной засухой 1994 
падение прироста усилилось резким (до 5 м) падением уровня грунтовых вод в декабре 1994 г, что и 
повлекло начало массового усыхания насаждений в Житловском лесничестве весной 1995 г. 

В то же время следует отметить восстановление прироста в насаждении V класса возраста уже 
начиная с 1996 г, несмотря на отмеченную в указанном году сильную засуху. К 1997 году прирост 
почти вышел на показатели контрольных насаждений, а в 1998 г уже превышал показатели 
контрольного насаждения. Изложенные факты свидетельствуют о том, что сравнительно молодое 
насаждение сумело достаточно быстро отреагировать на резкое изменение гидрологических условий. 
Этому, помимо фактора возраста, в немалой степени способствовали проведённые ранее 
лесохозяйственные мероприятия. Наличие микропонижений в междурядьях, образованных в 
процессе уходов за насаждением в раннем возрасте (дискование междурядий), позволило накопить 
больше влаги в зимний период, небольшой возраст насаждения и как следствие – меньший расход 
влаги. При этом корневые системы большинства деревьев ещё не достигли уровня грунтовых вод и 
не прекратили свой рост, что так же способствовало устойчивости насаждения. Проведение зимой 
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1994-1995 гг планового прореживания 2-й очереди так же привело к невостребованности части 
почвенной влаги, что дало преимущество оставшимся деревьям. 
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Рисунок 1 – Динамика радиального прироста сосны обыкновенной (относительные индексы) 

в насаждении V (а) и VIII (б) классов возраста в условиях резкого снижения уровня грунтовых вод 

Насаждение более старшего возраста показали более сильную реакцию на падение уровня 
грунтовых вод. Отмечая те же закономерности в реакции древостоя на резкое снижение уровня 
грунтовых вод, следует отметить, что в отличие от средневозрастных насаждений, где в 1995 г 
погибли 10-20% всех деревьев, в насаждениях старших возрастов отпад составлял от 40% до 100% 
всех деревьев. В частности, в обследованном насаждении в 1995 году погибло около 40% всех 
деревьев. Однако невостребованной в результате гибели значительной части насаждения влаги 
оказалось недостаточно для нормальной жизнедеятельности уцелевших деревьев. Падение прироста в 
данном насаждении продолжалось и в 1996 г. Уровень контрольных насаждений достигнут только в 
1998 г. Кроме того, в результате гибели значительной части деревьев снизилась общая 
ветроустойчивость насаждения, что повлекло гибель до 10 % сохранившихся деревьев в результате 
ветровала и снеговых заломов в последующие годы. 

На основании проведённых исследований следует заключить: 
1. Использование методов дендроклиматологии позволяет фиксировать изменения в состоянии 

лесных экосистем даже при отсутствии внешних признаков антропогенного воздействия, 
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позволяя в то же время получать многолетний материал для разностороннего объективного 
анализа изменений природной среды. 

2. Основной причиной усыхания следует считать резкое понижение уровня грунтовых вод, 
возникшее в связи с нарушениями проектной документации, допущенными при эксплуатации 
Краснореченского водозабора. 

3. С целью предупреждения отрицательных последствий при эксплуатации сооружений подобного 
рода необходимо ужесточение контроля за соблюдением требований природоохранного 
законодательства и проектной документации. 

Литература: 
1. Битвинскас Т. Т. Дендроклиматические исследования. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 172 с. 
2. Рудаков В. Е. О методике изучения колебаний климата на ширину годичных колец деревьев Ботанический журнал – 

1958. – Т. 43, № 12. – С. 1709-1712 
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УДК 57.001: 373.6 – 053.6 
РОЛЬ І МІСЦЕ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У 

ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
С.Г. Дехтяренко, О.П. Корж* 

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
*Запорізький національний університет 

Інформація зараз визнається однією з визначальних передумов існування всесвіту. Вона водночас 
виступає передумовою діяльності й її наслідком, сировиною та кінцевим продуктом тощо, при чому її 
значення в суспільстві постійно зростає (Мельник, 2005). Тому одним із найважливіших завдань 
сучасної школи слід визнати розвиток у дитини потягу до творчого самостійного пізнання нового 
матеріалу. 

У своїй практичній діяльності вчитель повинен враховувати, що перетворюючий характер 
завжди пов’язаний із початковою активністю суб’єкта навчання: «Розвиток і освіта жодній людині не 
можуть бути надані або повідомлені. Усякий, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього 
власною діяльністю, власними силами, власною напругою» (Каптерев, 1982). 

Для сучасної стратегії розвитку школи характерним є зростання уваги до розкриття обдаровання, 
творчого та інтелектуального розвитку школяра. При цьому творча діяльність не регулюється 
свідомістю людини, їй властиві спонтанність та ірраціональність (Ясинська, 2002). У той же час, існує 
реальна потреба модернізації навчального процесу з природничих наук, зокрема з біології, із 
залученням особистісно орієнтованих навчальних технологій, зокрема творчих завдань (Князева, 2009). 

На наш погляд, особливе місце у вивченні природничих дисциплін посідають навчальні задачі. 
Диференційоване використання задач, які б відрізнялися за складністю, змістом, способом подання й 
розв’язування та іншими характеристиками дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до розвитку 
пізнавальної діяльності школярів, що має особливого значення для вивчення старшокласниками 
природничо-наукових дисциплін. 

Проблема формування уміння застосовувати знання при розв’язуванні задач вимагає 
диференційованого підходу не тільки до змісту задач, але й до методу навчання розв’язування задач 
різних рівнів складності. Застосування теоретичних знань припускає володіння прийомами розумової 
діяльності (система аналізу, синтезу, абстракції, узагальнення, спеціально організовані для 
розв’язування задач), вироблення яких в умовах масової школи здійснюється, як правило, стихійно й 
безсистемно. Здібні учні оволодівають прийомами самі, без допомоги вчителя. Решта учнів або 
опановують їх повільно, або виробляють помилкові прийоми й потребують подальшого 
перенавчання. 

Згідно нашого досвіду, алгоритмічний спосіб навчання розв’язуванню задач пропедевтичного й 
нормативного рівнів дає найкращі результати. Алгоритмічні інструкції не виступає шляхом 
позбавлення учня від самостійних пошуків розв’язування пізнавальних задач, якщо вони самостійно, 
під керівництвом учителя, намагаються виробити алгоритми, а потім, свідомо застосовують їх в учінні.  

Не можна обмежуватися алгоритмічним методом при розв’язуванні задач компетентного й 
творчого рівнів. Слід погодитися, що розв’язування складних задач є не стільки наукою, скільки 
мистецтвом, що вимагає захопленості, натхнення, логіки, фантазії. У той же час доцільним є 
формування в школярів евристичних правил, оволодіння якими допоможе розв’язувати подібні задачі 
(Бойко, 1990). 

Використання аналітичного методу для розв’язування задач передбачає глибокий аналіз умови й 
вимог задачі, суті явищ, про які йдеться в ній, планування розв’язування та його подальше 
виконання. Таким чином, застосування задач дозволяє водночас поєднувати в навчальному процесі 
кілька завдань різного таксономічного рівня. Зокрема, навіть при вирішенні найпростіших задач крім 
застосування спеціальних знань потрібним є знання відповідного матеріалу та його розуміння. Так, 
наприклад, при вирішенні задач на екологічні піраміди, школярі повинні знати, що собою являють 
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відповідні піраміди та розуміти їх екологічне значення. Без цього застосування подібної інформації 
виявляється неможливим. У багатьох випадках неможна обійтися й без відповідного аналізу та 
синтезу отриманих раніше знань. Також при вирішенні подібних задач необхідним є й надання 
оцінки вивченого матеріалу. 

Тобто, у більшості випадків, вирішування навчальних задач з природничо-наукових дисциплін 
вимагає застосування практично всього багажу знань, отриманого під час вирішування завдань 
різного таксономічного рівня. На наш погляд, евристично найбільш цінним наслідком подібного 
підходу є формування аналітичних здібностей у учнів, що виступає найголовнішою передумовою їх 
подальшої пізнавальної діяльності.  

У межах реформування вітчизняної школи згідно загальноєвропейських стандартів виникає 
потреба вироблення в учнів спроможності до самостійної пошуково-пізнавальної діяльності. 
Застосування в навчальному процесі задач, особливо аналітичних та творчих, дозволяє формувати 
алгоритми вивчення певного матеріалу, враховуючи й нові теми. 

 
 

УДК 616.995.132 (477.63) 
РОЛЬ ПАРАЗИТОЛОГИИ И ПАРАЗИТОЦЕНОЛОГИИ 

В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ- МЕДИКОВ 
В.И. Гарец, И.И. Колосова 

Днепропетровская государственная медицинская академия 

В современном мире существует много медицинских проблем, одна из которых, зараженность 
многочисленными паразитами. И об этом говорят неумолимые цифры роста зараженных. Мировая 
статистика бесстрастна – каждый третий заражен одним паразитом, каждый седьмой – двумя и более. 
Простейшие, сосальщики, цестоды, нематоды, клещи, вши, блохи… Паразиты, доставляющие массу 
неприятностей. Ними легко заразиться, но от них трудно избавиться. Биология паразитов, их 
строение и образ жизни изучаются в тысячах и тысячах лабораторий по всему миру, им посвящено 
несметное количество научных работ. Цель этих исследований одна – найти средства для борьбы с 
существами, наносящими ущерб нашему здоровью, здоровью домашних животных, уничтожающими 
урожай и распространяющими опасные заболевания. И борьба эта необходима. Чтобы победить 
врага, его, как известно, надо хорошо знать. Для этого необходимо расширять знания медицинских 
работников не только о симптоматике и лечении инвазий, но и о жизненных циклах паразитов, их 
эпидемиологических особенностях. 

Эти знания коллектив кафедры медицинской биологии, фармакогнозии и ботаники доносит до 
студентов с момента основания кафедры. Научно-исследовательская работа коллектива кафедры под 
руководством профессоров П.М. Лаховского, В.Л. Гербильского проводилась по тематике 
«Паразитарные инвазии» в двух направлениях: краевая паразитология Днепропетровщины и 
экспериментальная паразитология – изучение патогенеза инвазионных заболеваний и 
взаимоотношений «Паразит – хозяин». Профессор  

В.В. Богданович и доцент Г.И. Килькинов продолжили научные исследования и с того времени 
на кафедре существует музей с уникальными зоологическими, биологическими и 
паразитологическими экспонатами. 

Паразитология имеет практическую значимость, т.е. знания этого предмета широко 
используются не только при профессиональной подготовке, но и в повседневной жизни. Большое 
значение в подготовке студентов по рассматриваемым проблемам играют научные работы Е.Н. 
Павловского (1934), А.П. Маркевича (1974, 1975), В.М. Апатенко (2005, 2006) и других ученых. 
Медицинская паразитология занимает важное место в процессе обучения студентов в медакадемии 
на всех факультетах: лечебном, педиатрическом, медико-профилактическом, стоматологическом и 
фармацевтическом. 

Она рассматривается при изучении модуля 2. «Популяционно-видовой, биогеоценотический и 
биосферный уровни организации жизни», который включает 3 смысловых модуля: 
– смысловой модуль 5. Медико-биологические основы паразитизма. Медицинская протозоология; 
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– смысловой модуль 6. Медицинская гельминтология; 
– смысловой модуль 7. Медицинская арахноэнтомология. 

Лекционный курс включает чтение экологических основ паразитизма, медицинской 
протозоологии, гельминтологии и арахноэнтомологии болезнетворного воздействия гельминтов и 
членистоногих на организм человека, диагностику и профилактику инвазионных заболеваний. 

К практическим занятиям студенты готовятся самостоятельно. Занятие начинается с тест-
контроля, затем следует фронтальный опрос материала и подведение его итогов, после чего студенты 
приступают к выполнению практической части, результаты которой отражают в протоколе. В конце 
занятия преподаватель проводит собеседование по теме с каждым студентом и выставляет ему 
итоговую оценку, объясняет группе задание к следующему занятию. На кафедре создан «Альбом 
проколов практических занятий», утвержденный ЦМК МОЗ Украины, методические рекомендации 
для студентов и преподавателей к каждому занятию, учебные пособие для самостоятельной работы, 
банк тестов. По завершению изучения раздела «Медицинская паразитология» проводится итоговое 
занятие, которое включает тест-контроль, опрос, решение ситуационных задач и диагностику немых 
препаратов по паразитологии. 

На кафедре имеется специальный музей микро- и макропрепаратов, который используется по 
каждой теме паразитологии. В Украине ежегодно регистрируется 400-600 тыс. новых случаев 
гельминтозов. Увеличивается частота заболеваемости дирофиляриозами в Украине и 
Днепропетровском регионе. И наш музей постоянно пополняется новыми экспонатами. Их приносят 
выпускники прошлых лет (Гарец, Колосова, 2008). 

Недавно на кафедру был доставлен препарат круглого червя длиной 15 см, извлеченного левой 
жевательной мышцы мужчины, 49 лет. Проведенное нами морфологическое исследование позволило 
идентифицировать данного представителя нематод как самку вида D. repens. 

При изучении паразитологии предоставляются возможности для формирования не только 
биологических знаний (понятий, законов, закономерностей, теорий), но и специальных практических 
умений, в том числе исследовательских. Умение провести исследование (диагностику) микро- или 
макропрепаратов, анализировать результаты, делать выводы позволит студентам в будущем 
самостоятельно принимать решения, находить ответы на вопросы в нестандартных ситуациях. А 
также обеспечит развитие творческого мышления, интеллектуальных способностей и формирование 
исследовательских умений, которые позволят получать новые знания самостоятельно. 

 
 

УДК: 378.637.016:572.1/.4:004 
КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОБЛЕМ АНТРОПОГЕНЕЗУ 
Т.П. Гончар 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

У зв’язку з стрімким розвитком інформаційно-комунікативних технологій, сучасна українська 
біологічна освіта потребує відповідних змін. Відчувається нагальна потреба в розробці та 
впровадженні нових інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес вищих 
педагогічних навчальних закладів. 

Національною програмою інформатизації передбачається впровадження програм розвитку 
інформаційно-комунікативних технологій в освітню сферу для досягнення майбутніми спеціалістами 
відповідного рівня оволодіння сучасними інформаційними технологіями. Впровадження 
інформаційних технологій практично у всі сфери освіти призвели до того, що сьогодні 
першочерговими постають питання розробки нових педагогічних підходів до реалізації можливостей 
використання нових інформаційних технологій з метою покращення ефективності освітнього 
простору (Смирнова-Трибульская Е.Н., 2007). 

Одним із можливих шляхів забезпечення ефективного розвитку індивідуальності кожного 
окремого студента при яких студент хоче і може вчитися є застосування при навчанні не тільки 
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засобів інформаційно-комунікативних технологій, але і використання їх при перевірці набутих знань, 
умінь та навичок. 

Перевірка знань, умінь та навичок студентів, це перш за все – контроль. Контроль якості 
засвоєння навчального матеріалу є невід’ємною частиною самого процесу навчання. В педагогічній 
науці неодноразово підкреслювалась важливість достовірності виявлення істинних знань, як з позиції 
діагностики процесу навчання, так і із ціллю розвитку, виховання студентів педагогічних вищих 
навчальних закладів і стимулювання цим самим їх до отримання нових знань. Адже педагогічний 
контроль виконує цілий ряд функцій у педагогічному процесі: а саме – оцінки, розвивальну, виховну, 
стимулюючу, навчальну, діагностичну. Систему контролю утворюють іспити, заліки, усне 
опитування, контрольні та самостійні роботи, семінарські, практичні та лабораторні заняття. Такі 
методи контролю успішності студентів у наш час використовують у більшості вищих навчальних 
закладів. Але слід сказати, що вибір форм контролю залежить від поставленої мети, змісту, методів, 
часу та місця контролю (Ухань П.С., 2000). 

Згадані методи діагностування успішності знань студентів мають певні недоліки: досить часто 
виявляються розбіжності вимог різних викладачів; відмінність з боку строгості оцінювання 
однакових відповідей; упереджені висновки викладача (наявність психологічних причин); відсутність 
чітких критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок студентів; використання шпаргалок 
«взаємодопомога» під час іспиту, що створює вірогідність оцінки знань і заважає викладачеві 
об’єктивно оцінити якість своєї педагогічної роботи. 

Одним із найбільш перспективних варіантів вирішення задач контролю вивчення проблем 
антропогенезу студентами вищих педагогічних навчальних закладів на сучасному етапі, є 
застосування саме тестових завдань із використанням нових інформаційних технологій. Адже 
питання щодо проблем походження та розвитку людини сучасного типу здавна цікавило людство, 
хоча і є складним для розуміння та сприйняття.  

 В залежності від того, як успішно виконане поставлене завдання виокремлюються висновки про 
результати навчання та рівень отриманих нових знань у студентів. 

Зазначимо, що серед переваг комп’ютерного тестування виділяють наступні: 
– прискорений процес обробки результатів; 
– можливість зміни послідовності поставлених запитань або відповідей тесту при кожній новій 

спробі; 
– зменшення витрат на друкування бланків тестів; 
– зниження можливостей механічної помилки, при обробці результатів; 
– отримання результатів тестування, без витрат додаткового часу на підрахунки. 

Проте, для проведення тестування, на програмний засіб накладаються значні вимоги: 
– дозвіл користувача працювати з іншими програмними засобами в процесі тестування; 
– проведення мережевого тестування, підключення багатьох користувачів до одного сервера; 
– створення таких тестів, які б містили таблиці, графіки, розрахункові формули, ілюстрації, відео-

фрагменти; 
– захист тестів паролем; 
– проведення аналізу результатів тестування. 

Сьогодні на ринку програмного забезпечення представлено ряд програм для проведення 
автоматизованого тестування. 

З метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікативних технологій у 
навчання студентів проводяться дослідження з розробки автоматизованих систем контролю знань. 
Вирішенню цих проблем присвячені дослідження Безпалько В.П., Морзе Н.В., Жалдак М.І., Є.І. 
Машбиць, І. Роберт. 

Проте, проблема розробки тестових завдань із використанням нових інформаційних технологій з 
підготовки студентів, майбутніх біологів, вищих педагогічних навчальних закладів при вивченні 
проблем антропогенезу, зовсім не висвітлена. 

Тест (test) – це сукупність тестових завдань, які зібрані за певними відповідно визначеними 
правилами і які вимірюють визначені властивості. Тестування (testing) – це метод вимірювання 
певних властивостей особи за допомогою тесту. Процес тестування являє собою вибір правильної 
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відповіді із запропонованого переліку, який відповідає певному науковому критерію, ознакам 
наявності знань, умінь та рівня розвитку студентів. Тестування – це метод педагогічної діагностики, 
за допомогою якого вибір величини, яка репрезентує результат навчального процесу, повинен по 
максимуму відповідати принципам надійності, „валідності”, „співставлення”, об’єктивності та 
спрямованості вимірів. 

Наша робота спрямована на створення та застосування в навчальному процесі вищих 
педагогічних навчальних закладів адаптивних для студентів тестових завдань з вивчення проблем 
антропогенезу, які дозволять підвищити ефективність оцінки якості знань. 

При розробці тестових завдань, нами було використано програмне середовище Delphi, яке 
розраховане на роботу з операційною системою Windows. Засноване воно на об’єктно-орієнтованому 
програмуванні. Об’єктно-орієнтоване програмування – це результат природної еволюції ранніх 
методик програмування: це більш структуроване, і більше модульне програмування. Delphi дає 
можливість використовувати майже всі засоби об’єктно-орієнтованого програмування: модульність, 
підвищену структурованість, абстракцію, бо вони всі включені в мову програмування. 

До експерименту були залучені 2 викладачі кафедри зоології НПУ імені М.П. Драгоманова і 
студенти 5-го курсу. Результати експерименту показали, що створені тестові завдання є значним 
полегшенням у роботі викладача, адже з’являється поява додаткового часу, який виділяється на 
перевірку знань студентів, а для студентів - це надає можливість миттєво отримати оцінку (бали) за 
виконану роботу і вивільнений час, який можна використати на опанування нового навчального 
матеріалу. 

Отже, комп’ютерне тестування може виступати як засіб контролю знань на різних етапах 
навчання, як процесу, оскільки воно спрямоване не на суб’єктивні думки викладачів, а на емпірично 
виважені, об’єктивні критерії. Перевірка знань студентів вищих педагогічних навчальних закладів за 
допомогою комп’ютерного тестування набуває вагомого значення в сучасних умовах освіти і є 
невід’ємним доповненням до традиційних методів навчання, перевірки та контролю знань.  

 
 

УДК: 378.147-322 
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А.И. Горовая, В.К. Богданов, А.В. Павличенко  

Национальный горный университет 

Вхождение Украины в мировое сообщество требует структурного реформирования системы 
преподавания в высшей школе. Приоритетной задачей, в соответствии с положениями Болонской 
декларации является существенное повышение качества образования, которое обеспечило бы выпускникам 
конкурентоспособность на мировых рынках труда, а также формирование навыков к самостоятельной 
работе, необходимых для усовершенствования в процессе трудовой деятельности [2, 3, 5]. 

Научить студента учится и в дальнейшем постоянно совершенствоваться в своей будущей 
профессии – одна из главных задач высшей школы. 

Самостоятельная учебная деятельность студента имеет следующие цели: 
– самостоятельное овладение определенной «суммой» знаний, умений, навыков по дисциплине в 

соответствии с требованиями учебных планов и программ; 
– формирование самостоятельности как черты личности будущего специалиста. 

Кредитно-модульная система обучения предусматривает увеличение часов для самостоятельной 
работы студентов дома и на аудиторных занятиях. Ёё преимуществами является формирование 
условий для развития творческой деятельности студентов [6]. Основной акцент в учебно-
методическом обеспечении образовательной программы принадлежит формированию у будущих 
экологов, землеустроителей, юристов, инженеров-специалистов горнодобывающей промышленности 
мотивов к профессиональному самообразованию и усовершенствованию себя как специалиста что и 
является личностными ценностями. Ориентировочный характер учебных технологий и методик будет 
способствовать улучшению качества подготовки специалистов. 
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Целью работы является поиск новых и усовершенствование традиционных методик 
самостоятельной работы студентов-экологов, для внедрения их в систему кредитно-модульного 
обучения.  

Не отрицая значения классических методик преподавания, по которым обучалось не одно 
поколение инженеров горного производства, экологов, юристов и других специалистов, необходимо 
осознать актуальность использования новых технологий, построенных на закономерностях 
логического осмысления. При этом под логическим осмыслением подразумевается способность 
охватить, проанализировать и синтезировать все данные, касающиеся изучаемой проблемы, при 
одновременном сравнении с личными наблюдениями (личный опыт, приобретенный во время 
прохождения учебной, а затем производственных практик), книжными знаниями (работа с 
литературными первоисточниками) и опытом преподавателя, кумулирующим лабораторные, 
практические, семинарские занятия с лекциями. Но в настоящее время педагогические средства, 
которые используют только речь в образовательном процессе отходят на второй план. 

Сегодня рождаются новые схемы понимания и усвоения знаний, менее связанные со словом, а 
более – со зрительным рядом, образом, формой, цветом. Считаем, что одним из важнейших ресурсов в 
изучении дисциплин связанных с профессией эколога, является развитие качественных, интуитивных, 
образных представлений путем использования «наглядно-компьютерных подходов» [1]. 

На кафедре экологии Национального горного университета эта сложная задача достигается как 
путем повышения уровня теоретических знаний, так и максимального использования визуального 
компонента в изучении экологических наук, потому что дисциплины специальности «Экология и 
охрана окружающей среды» предусматривает позиции «я такое уже видел», я это встречал в быту, на 
производстве, я с этим уже не раз сталкивался, я уже пытался решить эту проблему или такую 
проблему в свое время решали мои родители, мои учителя, мои производственные руководители! 
Этот принцип реализуется при помощи нескольких технологий с демонстрацией фильмов, изучением 
атласов, разбором ситуационных задач.  

Необходимо в рамках кредитно-модульной системы (для самостоятельной аудиторной работы 
студентов) использовать как традиционные, так и современные компьютерные способы. На наш 
взгляд это решение ситуационных задач – деловая игра, которая содержит два аспекта: учебный и 
контролирующий. Сценарий игры, как правило, предлагает преподаватель, который составляет 
ситуацию (или перечень данных для составления конкретной производственной ситуации). Все 
другие сведения (нормативы, ГОСТы, справочные данные, коэффициенты, цены, стоимость, статьи 
законов и др.) студенты определяет самостоятельно, в соответствии с пониманием ситуации, отвечая 
на вопросы однокурсников. Полностью предвидеть развитие каждой деловой игры невозможно. 
Главное – преподаватель на протяжении игры имеет возможность оценить не ответы на вопросы, а 
действия каждого студента имеющего собственное решение данной ситуационной задачи.  

Для этого на кафедре экологии НГУ создана и пополняется база ситуационных задач и вариантов 
решений этих ситуаций. В процессе практического занятия, руководствуясь методическими 
рекомендациями к соответствующей теме, преподаватель на мониторе компьютера может 
демонстрировать материалы ситуационной задачи [4]. Созданный банк ситуаций (на электронных 
носителях) также позволяет демонстрировать не только схематические, но и картографические 
данные каждой задачи, реальные промышленные объекты, устройства, приборы, а также 
последовательно проследить видеоряд, который иллюстрирует результаты техногенного воздействия 
на окружающую среду, положительные и отрицательные примеры оценки воздействия на 
окружающую среду проектируемого объекта, устройства, механизма, технологии. 

Выводы. Одновременное использование традиционных и инновационных методов способствует 
интенсификации и более глубокому изучению экологических дисциплин. 

Соответственно с современными требованиями к повышению качества образования необходимо 
сопровождать программный материал иллюстрациями в компьютерной презентации или видео, и 
вместе с тем давать возможность студентам самостоятельно найти варианты (не один!) решения 
предлагаемых программных ситуационных задач.  
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УДК:572.02:572.08:57.048 

ВПЛИВ СОЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ 
О.О. Гунченко 

Криворізький державний педагогічний університет 

Фізичний розвиток дітей – один з об‘єктивних та узагальнених параметрів здоров‘я дитини, 
індикатор соціально-економічного благополуччя суспільства, а також санітарного та екологічного 
стану території. Дитячий організм надзвичайно пластичний, він знаходиться під постійним впливом 
як ендогенних (генетичних), так і середовищних факторів.  

 Фактори середовища являють собою надзвичайно велике різноманіття: це кліматогеографічні, 
соціальні, економічні, особливості харчування, рухової активності, характер трудової діяльності, 
освітній ценз і так далі. В даній роботі проводиться аналіз літератури, який розкриває характер та 
ступінь впливу соціальних факторів на фізичний розвиток. Соціальні фактори створюють позитивні, 
або, навпаки, негативні передумови для розкриття та реалізації генетичного потенціалу людини. 
Кінець ХІХ та початок ХХ століття характеризується підвищеною увагою дослідників до питання 
впливу соціального фактора на фізичний розвиток дітей і підлітків (Ф.Ф. Ерісман (1881); А. Дик 
(1883); Л. Виноградова-Лукирська (1894); Н.В. Зак (1898); А.П. Бондирєв (1902); М.І. Берлінерблау 
(1908); М.Є. Груздєв (1910)). Автори зіставляли фізичний розвиток дітей і підлітків, що належать до 
різних соціальних груп: кадетських корпусів, гімназій, інститутів шляхетних дівиць, учнів міських і 
повітових училищ, дітей міщан, дрібних ремісників, робітників, а також вихованців притулків. Було 
відзначено, що учні міських і повітових училищ, притулків відстають у фізичному розвитку від 
вихованців кадетських корпусів та дітей, які навчаються в гімназіях. 

Про вплив зовнішніх факторів на кінцеву довжину тіла свідчать помітні розходження цієї ознаки 
в представників різних соціальних шарів, що спостерігаються майже у всіх країнах світу Andersen et 
al (1974); Valsik, Labans (1975); Oliver (1977). Відзначено, що в представників забезпечених шарів 
населення показники довжини тіла вище, ніж у незабезпечених, у межах однієї популяції. Про вплив 
економічного становища родини на ріст і розвиток свідчать дані H. Kaufmann (1976). C. Glavce et al 
(1976) обстежував дітей, що живуть у центрі міста і на периферії: у центрі, в основному, живуть 
комерсанти, ремісники і постійні робітники, а на периферії – підлеглі робітники. Виявляється, що 
діти з центра мали кращий стан фізичного розвитку, порівняно з дітьми з периферії. Про вплив умов 
життя на фізичний розвиток свідчать дані Р.В. Силла, М.Е. Теосте (1971). Е.К. Андрюліс (1966, 1974) 
для виявлення впливу матеріального стану родини на фізичний розвиток, обстежував дітей, що 
виховуються в дитячих садках у денних групах та в цілодобових, відзначив, що діти, які знаходяться 
у дитячому садку протягом цілої доби, відстають у фізичному розвитку від своїх однолітків, але 
потім, через деякий час, це розходження згладжується. 
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Однак, на фізичний статус впливає не тільки макросоціальні фактори, але і мікросоціальні. Так, 
Л.П. Апостол (1975) при дослідженні впливу догляду за дитиною, побутових умов, бюджету на 
одного члена родини відзначає, що при гарному догляді за дитиною середній річний приріст у 
представників чоловічої статі склав 47,3%, при задовільному догляді – 46,0%, а при поганому – 
43,3%. Імовірно, що рівень догляду за дитиною залежить від освітнього цензу матері. Про вплив 
освітнього цензу батьків на розвиток дітей свідчать дані О.М. Циборовской і ін. (1971), Л.П. Лєскова, 
Л.Г. Гальченко (1975), Bhandari Nita, Baht Rajiv, Taneja Sunita, de Onis Mercedes, Bhan Maharajk 
(2002), вплив рівня культури батьків на фізичний розвиток відзначає Т.Н. Дунаєвська (1985). Цікаві 
дослідження провів Crooks Deborah L. (1999), який досліджував взаємозв‘язок між соціально-
економічними показниками домашнього господарства, довжиною та масою тіла і статусом 
харчування бідних районів східного Кентуккі, і дійшов висновку, що довжина тіла найбільш тісно 
пов‘язана з рівнем освіти батька, статутом його зайнятості, а маса тіла - з рівнем освіти матері. 

С.Г. Рєзніков, А.П. Денисов, В.А.Ширинський (1989), В.В. Беспалько (2003), вивчаючи фізичний 
розвиток позашлюбних дітей, прийшли до висновку, що показники фізичного розвитку (довжина і 
маса тіла) позашлюбних дітей від народження до одного року не відрізняються від показників дітей з 
повних родин. Але на другому і третьому році життя вони стають гірше за рахунок великої частки 
дітей з низьким ростом, а також з дефіцитом чи надлишком маси. 

Годіна О.З., Задорожна Л.В., Хомякова І.А. (1997) дослідили, що хлопчики більше реагують на 
зміну економічних факторів, в той час, як дівчатка – на зміну соціальних. 

Праця у всіх її проявах (професійна, спортивна і так далі) є соціальним чинником, а чи має вплив 
у пренатальному періоді специфічність рухів матерії на розміри тіла немовлят? К.А. Савченко, С.В. 
Заболотна (1988) при вивченні залежності розмірів тіла немовляти від занять матерів спортивною і 
художньою гімнастикою, знайшли, що в матерів, які займаються спортивною гімнастикою, 
немовлята в переважній більшості відстають у фізичному розвитку від контрольної групи, а при 
заняттях матері художньою гімнастикою розміри тіла немовляти не відрізнялися від контролю.  

Соціально-економічні потрясіння (війни, голод) викликають зниження рівня фізичного розвитку. 
Так, А.О. Гермензон (1929) зіставив дані з 1921 по 1926 р. по Одесі, констатує зміни в показниках 
фізичного розвитку. Ю.А. Менделєва (1946), порівнюючи розвиток немовлят Ленінграда з 1933, 1938 
– 1945 роки, знаходить зменшення розмірів тіла. Така ж тенденція в розвитку немовлят була 
відзначена Д.Т. Поповим (1969). Приведені дані свідчать, що в несприятливі роки Одеси: 1921-1922 
р., Ленінграда: 1942-1943 р. відбувається погіршення фізичного розвитку. M. Cwirko-Godycki (1969) 
знаходить, що на довжину і масу тіла негативно впливають окупація і голод. Однак дані про вплив 
окупації і війни на фізичний розвиток суперечливі. N. Wolanski, A. Lasota (1965) не знайшли впливу 
окупації на розвиток сільської молоді. Імовірно, це пов'язано з тим, що тиск окупації в сільській 
місцевості трохи менше, ніж у місті, а продуктів харчування більше. А, як відомо, вміст білка в їжі 
сприяє збільшенню довжини тіла (Henrotte J.G. 1980). I.M. Tanner (1992) вважав, що харчування дітей 
відіграє провідну роль, як в рості окремої дитини, так і у явищах акселерації в цілому. Про 
вирішальний вплив повноцінного харчування на фізичний розвиток дітей раннього дитячого віку 
вказують праці Michaelsen K.F., Weaver L., Branca F., Robertson A.(2001), Casey P.H., Szeto K., Lensing 
Sh., Bogle M., Weber J.(2001), Alaimo K., Olson C.M., Frongillo E.A. (2001). 

Вплив соціально-економічного фактора відзначено не тільки на антропометричному матеріалі, 
але і на палеоостелогічному. Р. Янкаускас (1990) досліджував жителів Литви XV-ХVIII ст., що 
належали до різних соціальних груп: сільське населення, міське, представників світської і духовної 
аристократії, що поховані у Вільнюському кафедральному соборі, виявив, що найбільш високі 
показники були в аристократії. 

Отже, на фізичний розвиток дітей потужний вплив мають різноманітні фактори як макро- , так і 
мікросоціума. Їх вплив спостерігається протягом усіх історичних часів і характерне для всіх 
географічних широт. 
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УДК: 378.14:639.1 
ПІДГОТОВКА МИСЛИВСТВОЗНАВЦІВ – СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Б.П. Коваленко, А.С. Авдєєв , В.А. Федяєв  
Харківська державна зооветеринарна академія 

Скорочення природних угідь, зниження їх цінності і придатності до життєдіяльності рослинного і 
тваринного світу виникло в результаті діяльності людини - розорювання земель, осушення боліт, 
утворення водосховищ, знищення чагарників і лісонасаджень, інтенсивне вирубування лісів, пожежі 
тощо. 

Існуюча система і організаційна побудова мисливського господарства не повною мірою 
забезпечує проведення науково обґрунтованого рівня біотехнічних заходів, не завжди стимулює 
користувачів до охорони, відтворення і раціонального використання державного мисливського 
фонду. Слабо координується діяльність органів лісового господарства, екології і природних ресурсів, 
ветеринарної медицини, мисливських організацій, правоохоронних органів і органів місцевого 
самоврядування для покращення справ у мисливському господарстві. Гострою проблемою 
залишається браконьєрство, яке набуває дедалі організованого характеру. 

Відношення до полювання в різних країнах світу неоднозначне і залежить від національно-
історичних традицій, соціально-економічних умов, наявності відповідних ресурсів та екологічного 
благополуччя в цілому. Оскільки виробництво і споживання товарів та послуг мисливського 
господарства складають дві сторони одного процесу, кількість мисливців є одним з основних 
показників, який характеризує розвиток полювання і мисливського господарства, мисливський 
потенціал тієї чи іншої держави. 

У той же час мисливське господарство, як важлива галузь народного господарства, майже 
позбавлена соціального та економічного середовища, необхідних для її успішної діяльності, діє без 
сучасної наукової і експериментальної основи. Держава відмовляється від своєї частки витрат на 
охорону та відтворення ресурсів мисливських тварин, які є державною власністю і не здійснює 
корисну функцію збереження частини національного генофонду тваринного світу, збереження 
екологічної рівноваги і збільшення біологічної продуктивності угідь. Мисливському господарству в 
природокористуванні відведена другорядна и даже третьорякна роль – статус мисливських 
господарств чітко не визначено, їх права на ресурси юридично не оформлені. 

При використанні мисливських ресурсів в Україні, де велика щільність населення і значний тиск 
антропогенних факторів на тварин, де майже 85% території складають сільськогосподарські угіддя, 
ведення мисливського господарства потребує особливих методів та прийомів. Так як основу 
мисливствознавства складають організація ведення мисливського господарства, відтворення флори і 
фауни в різних природно-ландшафтних зонах, охорона дичини, підвищення захисних властивостей 
угідь, регулювання чисельності тварин, розведення дичини, то основними задачами користувачів 
мисливських угідь є раціональне ведення мисливського господарства, охорона і відтворення 
мисливських ресурсів, охорона природи, акліматизація і реакліматизація різних корисних тварин 
тощо. 

На даний час мисливські господарства Харківської області відчувають суттєву нестачу фахівців 
мисливського господарства (рис.). 

У 2007 році тільки 1,9% персоналу мали вищу освіту за фахом, 9,7% – середню спеціальну, 
25,2% – вищу освіту, але не за фахом, і 45,8% загальної кількості працюючих мали тільки середню 
освіту. З 25 зареєстрованих районних організацій у жодній з них не працювали фахівці з вищою 
спеціальною освітою, 9 організацій – мали в своєму розпорядженні фахівців з середньою 
спеціальною освітою, а інші організації працювали без фахівців. Про яку науково обгрунтовану 
систему ведення мисливського господарства в межах області можна вести мову? 

Дещо покращився стан речей щодо кадрового забезпечення та організації раціонального ведення 
мисливського господарства з 2008 року – Харківська ДЗВА вперше в історії України розпочала 
здійснювати випуск бакалаврів мисливствознавства. Частина молодих спеціалістів продовжила 
навчання за ОКР „Спеціаліст” та „Магістр” у інших навчальних закладах, інша - була 
працевлаштована в господарствах Харківської, Полтавської та інших областях України. У зв’язку з 
наведеним, кількість фахівців з вищою освітою, зайнятих у мисливському господарстві Харківської 
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області, збільшилася і склала 6,5%. Але слід відмітити, що така інтенсивність ротації кадрів не може 
задоволити потреби виробництва. Така ж ситуація по кадровому забезпеченню мисливських 
господарств склалася і в інших областях північно-східного регіону України. 
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Рисунок – Відомості про освіту єгерського складу 

До основних причин, які ускладнюють підготовку фахівців вищої кваліфікації та забезпечення 
мисливських господарств кадрами, можна віднести: 1. Відсутність Державного освітній стандарту із 
спеціальності «Мисливське господарство»; 2. Відсутність напряму підготовки «Мисливське 
господарство» – підготовка фахівців віднесена до напряму «Лісове і садово-паркове господарство». 
Але мисливствознавство не може бути ні «лісним», ні «садово-парковим», ні «степовим» або іншим 
ні як наукова дисципліна, ні як спеціальність або спеціалізація; 3. Відсутність кадрів вищої 
кваліфікації (докторів наук) – на даний час в Україні плідно працюють (на жаль, у різних вищих 
навчальних закладах) тільки три доктори біологічних наук, що практично унеможливлює підготовку 
магістрів та кандидатів наук за спрямуванням «Мисливське господарство»; 4. Шалений опір осіб, які 
не мають фахової освіти, але займають керівні посади у мисливському господарстві (ряд районних 
організацій УТМР Харківської області відмовили у працевлаштуванні випускникам академії, не 
маючи у своєму штаті жодного фахівця з вищою або середньою спеціальною освітою); 5. Повна 
бездіяльність ряду посадових осіб, яким Міністерством освіти та науки України доручено 
формування робочої групи з підготовки Державного освітнього стандарту із спеціальності 
«Мисливське господарство» та пакету документів з формування окремого напряму підготовки; 6. 
Неповне забезпечення навчального процесу навчально-методичною продукцією, новітнім 
обладнанням, а мисливських господарств – сучасними технологіями відтворення, підгодівлі та 
охорони мисливських тварин та птахів. 

Для успішного вирішення питань, які виникли в результаті підготовки фахівців, необхідно: 1. 
Вийти з проханням до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
аграрної політики України про надання державного статусу спеціальності «Мисливствознавство»;  
2. Виділити, як самостійний, напрям підготовки «Мисливське господарство» у галузі знань «Сільське 
господарство і лісництво» з формуванням спеціальності за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр»;  
3. Створити робочу групу з підготовки проекту Державного стандарту спеціальності 
«Мисливствознавство»; 4. Створити робочу групу з підготовки єдиного навчального плану 
підготовки фахівців із спеціальності «Мисливське господарство», привівши його у відповідність до 
кваліфікаційної характеристики мисливствознавця; 5. Створити творчі колективи для підготовки і 
видання підручників і навчальних посібників з основних дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки мисливствознавців з метою забезпечення навчального процесу у відповідності до вимог 
Міністерства освіти і науки України; 6. Розробити перелік необхідних приладів, інструментів, засобів 
та обладнання для відпрацювання практичних навичок та умінь студентами-мисливствознавцями. 
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УДК 598.2 
ДЕВИЗНЫЕ ВИДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКЦИЙ «ПТИЦА ГОДА» 

(НА ПРИМЕРЕ МЕЛИТОПОЛЬЩИНЫ) 
А.И. Кошелев , А.Н. Николенко , Л.В. Пересадько  

Мелитопольский государственный университет им. Богдана Хмельницкого, 
Эколого-натуралистический центр г. Мелитополя 

Девизные годы и виды животных и растений давно получили широкое распространение и 
признание в многих странах мира. Идея их проведения основывается на искусственно созданном 
прецеденте возбуждения романтического интереса общественности к исчезающим видам и 
привлечении на этом фоне государственных и общественности к охране редких видов. В Украине 
подобные акции применительно к птицам стали проводиться после создания Украинского общества 
охраны птиц (ТОП) с 1995 г. совместно с национальным Эколого-натуралистическим центром 
ученической молодежи МОН Украины (НЭНЦ). В их рамках проводятся учеты численности 
девизных видов, их охрана, ведется широкая пропаганда, пересматриваются решения об охране. 
Подобные акции не регулируются жестко, что позволяет энтузиастам проводить их, исходя из 
местных условий. Кроме того, они охватывают разные виды деятельности взрослых и детей, 
вовлекают в работу различные государственные и общественных организации, разные слои 
населения, позволяют успешно им взаимодействовать. Девизный год рекомендуется не ограничивать 
только одним календарным годом, а вести подготовку к нему заранее за 1-1,5 года через издание 
рекламной продукции, сбора необходимой информации. Выбор того или иного девизного вида 
проводится коллегиально на заседаниях Центрального совета ТОП. При этом исходят из многих 
показателей: ухудшение состояния численности вида в стране и в мире в целом, его распространение 
и встречаемость по регионам, популярность среди народа и др. Девизный год имеет три главных 
задачи: концентрированная пропаганда охраны данного вида, изучение биологии вида, проведение 
конкретных мероприятий по охране данного вида (природоохранные рейды, создание природно-
заповедных объектов, подготовка рекомендательных писем и др.). В рамках девизного года 
проводятся разнообразные «катализирующие» мероприятия, как фестивали любительских 
видеофильмов, выставки-конкурсы рисунков, фотографий, литературных произведений и плакатов 
детей, тематические рубрики в средствах массовой информации, экскурсии в природу, заседания 
рабочих групп [1, 3]. 

В Украине девизными видами птиц в разные годы уже были: 1995 – сизоворонка, 1986 –чибис, 
1997 – зимородок, 1998 – обыкновенная пустельга, 1989 – скворец, 2000 – белый аист, 2001 – 
деревенская ласточка, 2002 – ушастая сова, 2003 – восточный соловей, 2004 – хохлатый жаворонок, 
2005 – зарянка, 2006 – варакушка, 2007 – иволга, 2008 – черный дятел, 2009 – синица-ремез. 
Критический анализ выбора девизных видов птиц показал, что среди них пока нет редких и 
исчезающих видов, внесенных в международную и национальную красные книги. Все выбранные 
девизные виды птиц широко распространены на территории Украины, включая южные области, 
достаточно известны и популярны среди населения (за исключением черного дятла и синицы-
ремеза). Отдельные виды пользуются особой любовью в народе или являются национальными 
символами (чибис, скворец, белый аист, деревенская ласточка, соловей), что существенно облегчает 
пропагандистскую работу и эффективность природоохранных мероприятий [2-5]. 

 Основное внимание во время девизного года орнитологами и преподавателями-биологами 
региона уделялось пропаганде значимости девизных видов, которая включала выступления в 
областных, городских и районных газетах, по местному телевидению и радиосети, рассылку пресс-
релизеров по всем редакциям и подачу информации в них. Заранее изданные буклеты, листовки, 
анкеты, методические рекомендации, календарики с изображениями девизных видов, 
подготовленные ТОП и НЭНЦ Украины, рассылались нами ежегодново все школы и детские 
внешкольные организации, общества охотников и рыболовов, охраны природы, лесные управления, 
агроуправления, сельские советы, станции юннатов и туристов. Практикуется утверждение 
специальных призов ипремий за победы в различных конкурсах и акциях. Пропагандистская работа 
должна быть ориентирована на те социальные слои населения, от которых в наибольшей степени 
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зависит охрана того или иного девизного вида птиц. Важное значение имеет разъяснение в СМИ и 
устных беседах невежественных поверий и примет, создающих неверный портрет девизных видов и 
отрицательно влияющих на их охрану (например, что зимородок уничтожает много рыбы, что белый 
аист может поджечь дом, что ушастая сова является предвестником несчастий и др.). Каждый 
девизный год должен заканчиваться подведением итогов и награждением его наиболее активных 
участников. Это осуществляется как по линии ТОП, так и через НЭНЦ. Поэтому очень важно 
подключать к акциям потенциальных спонсоров, представителей бизнеса. С их помощью можно 
также выпускать и издавать красочные календари, наклейки, открытки, плакаты, майки, 
пропагандирующие охрану девизных видов. Организация и проведение конкурсов девизных видов 
птиц ведется поэтапно в течение года. Они включают: подготовительный этап (сбор необходимой 
информации, составление смет необходимых средств, подготовка печатной продукции). 
Пропагандистский этап (выступления в СМИ, рассылка писем, анкет, плакатов рекомендаций по 
условиям проведения конкурсов, чтобы массово привлечь население к участию в них). Этап 
анкетирования (анкеты широко публикуются в газетах, рассылаются письмами потенциальным 
участникам). Этап проверки специалистами поступающих сообщений с выездами на место. 
Заключительный этап (подведение итогов конкурса, награждение победителей, широкая огласка 
итогов конкурса в СМИ). В Мелитополе девизные годы птиц организуются и проводятся членами 
Приазовского отделения ТОП и Мелитопольским ЭНЦ. Ежегодно в них принимает участие до 50-80 
орнитологов, десятки студентов, до 1000-1500 школьников города и окрестных сел, в т.ч. 
участвующих в мероприятиях на базе городского краеведческого музея, зоологического музея 
МГПУ. Наиболее результативной стала работа орнитологических, зоологических и экологических 
кружков, участие школьников в летних экологических лагерях ЭНЦ «Простор» и экологический 
тренинг Мелитопольской МАН «Соколятко», которые функционируют с 1996 г. Эти лагеря 
проводятся нами со школьниками ежегодно в июне – июле на Степановской косе побережья 
Азовского моря, на берегах Молочного лимана и в Алтагирском лесничестве. В полевых условиях 
под руководством ученых-биологов подростки получают практические знания и навыки по 
определению птиц в природе, проводят природоохранные акции, знакомятся в природе с девизными 
видами птиц. Выявленные нарушения природоохранного законодательства немедленно доводятся в 
экологическую инспекцию, освещаются в СМИ. Эта работа продолжается с учениками в течение года 
в школах во время занятиях на тематических уроках, во внешкольных мероприятиях, в походах и 
экскурсиях. Наблюдения за птицами в разные сезоны года проводятся в городских парках и скверах, 
в долине р. Молочной, искусственных лесных массивах, в агроландшафтах и селах. Птиц, которые не 
встречаются в нашем регионе, дети изучают по литературным источникам и музейным коллекциям 
(например, черный дятел). Составлялись кроссворды и ребусы, проводились тематические вечера. О 
значении и особенностях биологии девизных видов ученики рассказывали позднее свои родителям и 
товарищам. Ежегодно члены ЭНЦ и ученики школ города становятся победителями в различных 
конкурсах и номинациях птичьих девизных годов в рамках Всеукраинских конкурсов школьников и 
учащейся молодежи «Мой родной край – моя земля», проводимого НЭНЦ, отдельных конкурсах 
ТОП. Благодаря участию в девизных годах, у школьников формируется система универсальных 
знаний, умений, навыков, опыта социальной деятельности и экологической ответственности. Об этом 
наглядно свидетельствуют результаты выборочного анкетирования школьников г. Мелитополя по 
итогам проведения акций. Важность и необходимость организации и проведения девизных годов 
очевидна и несомненна, они получают при надлежащей организации широкий резонанс в обществе. 
Их целью является привлечение внимания общественности и государственных организаций к охране 
всех видов птиц через призму внимания и охрану одного, наиболее привлекательного и 
распространенного вида. Так, Министерство связи Украины издавало в эти годы массовыми 
тиражами почтовые конверты с изображениями белого аиста, чибиса, почтовые марки с 
изображениями иволги, деревенской ласточки. Были собраны новые данные по фенологии отдельных 
видов, особенностям их биологии, по численности, предложены рекомендации по созданию новых 
заповедных объектов в регионе. Исходя из критериев выбора девизного вида первоочередными 
кандидатами на их роль в Украине могут стать кукушка, большая синица, белая трясогузка, щегол, 
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коноплянка, лебедь-шипун, городская ласточка, черный стриж, серый журавль, серая цапля, 
кольчатая горлица, сирийский дятел, полевой жаворонок, домовой сыч. 

Птицы – приоритетно удобный объект для общественных массовых акций, в т.ч. девизных годов, 
для организации непрерывного экологического и патриотического воспитания. Образ различных 
видов птиц олицетворяет в традициях всех народов лучшие человеческие качества (доброту, 
верность, заботливость, любовь к Родине и др.), что также следует учитывать при выборе девизных 
видов. Образ птицы используется в воспитании людей, начиная с рождения, он понятен и доступен 
людям разного возраста. Людям и птицам одинаково необходима здоровая окружающая среда. 
Обеспечивая сохранение мест обитания птиц (одна из ключевых задач девизного года), люди 
сохраняют живую природу в целом. Кроме того, как привлекательный для людей компонент 
биоразнообразия, птицы являются важнейшим элементом различных экосистем, имеют важное 
экономическое, социальное, культурное, эстетическое, этическое и духовное значение. Участие в 
таких акциях школьников дает им возможность получить не только дополнительные эколого-
краеведческие знания, но и принимать непосредственное участие в выявлении и разрешении 
локальных экологических проблем. Дети не только распространяют знания среди взрослых, но и 
инициируют их участие в сохранении окружающей среды. Образовательные результаты акций 
девизного года служат своеобразным катализатором широкого социального эффекта. Проведение 
девизных годов ведет людей по своеобразным ступенькам экологического просвещения и 
образования: от возникновения интереса к птицам в результате выступлений СМИ и простого их 
созерцания во время ознакомительных экскурсий до сбора значимой научной информации (учеты 
численности, данные по фенологии, биологии), к практико-ориентированной экологической и 
природоохранной деятельности, стремлению влиять на принятие управленческих решений и 
участвовать в процессе устойчивого развития региона. 
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УДК 069:37.033 
РОЛЬ МУЗЕЇВ У ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧІЙ ОСВІТІ 

(НА ПРИКЛАДІ МЕЗИНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО МУЗЕЮ 
ТА ЙОГО ФІЛІАЛУ) 

Л. М. Мала 
Мезинський національний природний парк 

Окрім навчально-виховних закладів, центрами екологічної освіти та виховання є природно-
заповідні установи (ПЗУ). Цю роботу вони виконують шляхом безпосередньої роботи з різними 
категоріями населення, публікацій у ЗМІ, видавничої діяльності, організації виставок і масових 
заходів, створенням екскурсійних маршрутів тощо. Екскурсії можуть проводитися не лише по 
території природних об’єктів, а й до тематичних виставок і музеїв, діючих при ПЗУ (Положення про 
еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків; 1998). 

Мезин відомий водночас і як перлина природи Сіверського Полісся, і як історична пам’ятка – тут 
була розташована Всесвітньовідома стоянка мисливців на мамонта. Вона була відкрита у 1908 р. 
Через шістдесят років був створений Мезинський археологічний музей, а у 2006 р. – Мезинський 
національний природний парк. У серпні 2008 р. Музей було передано до складу Мезинського НПП. 
Тоді ж був створений філіал археологічного музею у с. Свердловка. 

В експозиціях археологічні знахідки супроводжуються пояснювальними матеріалами не лише 
краєзнавчого, але й екологічного змісту. Розповідаючи про особливості виникнення і розвитку життя 
в регіоні, працівники Музею завжди звертають увагу відвідувачів на екологічні закономірності, які 
були в основі тих чи інших історичних процесів. 
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На основі музейної експозиції була розроблена виховна година для учнів середніх класів «Наш 
край – з глибини віків і до наших днів», яка проводилася у школах, розміщених на території НПП, 
співробітниками Відділу науки, екоосвіти та рекреації Мезинського НПП. Освітній напрям діяльності 
останнього полягає у поширенні екологічної інформації, цілеспрямованій освітньо-виховній роботі з 
учнівською молоддю (ведення гуртка, проведення лекцій тощо), організації екологічних заходів та 
екологічній пропаганді. Враховуючи багату культурну спадщину нашого краю, природоохоронну 
пропаганду неможливо відділити від краєзнавчої. Оскільки наочно-образний спосіб донесення 
інформації переконливіший за логічні словесні доводи, то музеї з багатими експозиціями є 
найдієвішим засобом агітації та пропаганди. (Воловик; 1978). 

Минулого, 2008, року парк і Управління культури і туризму Чернігівської обласної державної 
адміністрації відзначали 100-річчя відкриття Мезинської палеолітичної стоянки на рівні Міжнародної 
науково-практичної конференції. Окрім інших ювілейних заходів, був проведений молодіжний 
круглий стіл „Мезинська стоянка: погляд через століття“, програма якого включала не лише доповіді 
учасників і екскурсії, а й закладання пам’ятної алеї на музейному подвір’ї.  

Засновник Мезинського музею, археолог Куриленко Василь Єлисейович, проводить розкопки на 
території МНПП та його околиць. Результати своєї роботи він систематично публікує на сторінках 
спеціалізованих наукових видань і ЗМІ (більше сотні статей у районній та регіональній періодиці), 
веде рубрику у щоквартальному інформаційному віснику «Мезинський край», написав три книжки; 
«Далеке минуле рідного краю», «В Чернігово-Сумському Подесенні» та «Історія Чернігово-
Сіверщини з найдавніших часів у знахідках Мезинської округи: Нариси про далеке минуле рідного 
краю» (Куриленко; 2008). 

На основі аналізу вищенаведеного досвіду, слід констатувати те, що тривалий виховний вплив 
може дати позитивний результат. Музеї – це постійне нагадування про минуле, яке кожен може 
порівняти з сучасністю, а таке самостійне порівняння готує у свідомості аудиторії ґрунт для 
сприйняття пояснень про причини певних змін, тенденцій та причинно-наслідкові зв’язки. Отже, 
залучення музеїв є важливою складовою не лише краєзнавчо-патріотичного виховання, а й 
екологічної освіти та виховання. 

 
 

УДК 519.6 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

О.В. Маслова  
Запорізький національний університет 

При моделюванні процесів поширення домішок у навколишньому середовищі (повітрі, водних 
об'єктах або ґрунтах) використовують найзагальніші закони природи, яким надається форма, що 
відповідає специфічним особливостям досліджуваного явища. 

Математичним апаратом моделювання є здебільшого диференціальні рівняння, особливо в 
частинних похідних (або рівняння математичної фізики). В диференціальних рівняннях немає ніяких 
відомостей про конкретні значення окремих величин, характерних для будь-якого одиничного 
процесу забруднення. Коефіцієнти, що входять до складу рівняння, набувати різних значень, кожне з 
яких відповідає певному об'єктові або явищу. 

Предмет дослідження і закони зміни стану навколишнього середовища визначають область 
наукових інтересів або науковий напрямок. Але для всіх наукових напрямків існують загальні 
принципи і методи досліджень, це дедукція та індукція. У теорії систем і взагалі в науці про системи 
видокремлюють два досить загальні методи, або напрями, аналізу: дедуктивний та індуктивний. 

Дедуктивний напрям системного аналізу передбачає підходи, що базуються на деякому 
загальному визначенні системи за допомогою певної (переважно формалізованої) мови. Водночас 
дедуктивний напрям охоплює цілу низку підходів, які відрізняються використовуваною мовою й, 
очевидно, самим визначенням системи, а також її аксіоматикою. Найвідоміші з підходів 
дедуктивного напряму: абстрактний, логіко-філософський, структурно-функціональний, 
системологічний. 
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Логічний умовивід або отримане від знань загальних положень до часткових висновків, або 
використовуючи метод індукції. Індукція - від часткових фактів до загальних висновків. Індуктивний 
напрям системного аналізу використовує поняття системи, що сформувалось у деякій конкретній 
науці, й узагальнює Його за найширшим класом систем. Він базується на часткових прикладах 
систем і системного підходу, специфічних моделях і методах аналізу в даній галузі, коли 
використовуються як теоретична база методи дедуктивного аналізу. В основу індуктивних методів 
системного аналізу покладено практичні методи створення систем прогнозування стану довкілля, 
розвитку його в таких напрямах, що забезпечують гармонійну взаємодію суспільства й природи. 

Індуктивний підхід передбачає методи натурного, логічного, картографічного та математичного 
моделювання, структуризації систем, які доповнюють одна одну на етапі побудови системної моделі. 
Нижче розглянемо деякі методи логіко-математичного моделювання, які є основою прогнозування 
процесів антропогенного впливу на довкілля, принципів побудови системних моделей для 
дослідження оптимальних варіантів розвитку соціоекологічних систем. 

В загалі усі моделі поділяють на глобальні та локальні, так називаємие мікрокосмос I роду і 
мікрокосмос II роду, які в свою чергу можуть бути частково закриті та повністю ізольовані. 

Моделювання є одним з головних засобів пізнання в екології. На цей час широко 
використовуються такі методи, як: 
– натурно-експериментальне моделювання; 
– математичне (у тому числі числове) моделювання; 
– системне моделювання. 

Наприклад, моделювання процесів дифузії з урахуванням «плями забруднення» дає змогу 
одержати якісну картину в заданих крайових і початкових умовах, а застосування методу Монте-
Карло для імітації гідробіологічних процесів, навпаки, має істотні труднощі через відсутність знань 
про структуру зв'язків у системі. 

Основні фактори, що враховуються при моделюванні екологічних систем, можна підрозділити на 
такі дві групи: фактори зовнішнього впливу (кліматичні зміни (температура, опади тощо); 
антропогенне втручання і таке ін.) та внутрішні фактори ( конкуренція; паразитизм; хижацтво; 
захворюваність та її поширення; трофічні ланцюги). 

При цьому потрібно враховувати, що вплив таких факторів характеризується наявністю: ефекту 
запізнення; кумулятивного ефекту; граничних ефектів. 

Література: 
1. Смит Дж. Модели в экологии. – Москва: «Мир»,1976 
2. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології.-Київ: Фіто центр, 1998 

 
 

УДК 371.033 (075.8) 
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ, НАСТУПНОЇ ОСВІТИ 

В.Д. Мелаш  
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 

Для реалізації Концепції екологічної освіти України необхідна розробка дидактичних основ 
системи безперервної, наступної екоосвіти. 

Для здійснення цього важливого завдання потрібно залучати наукову думку студентів 
педагогічних університетів, адже інтеграція України у європейський науковий і освітній простір 
передбачає, що в університеті процеси навчання та досліджень мають бути нероздільними.  

Однією з ключових вимог Болонської декларації є підвищення якості вищої освіти, забезпечення 
її конкурентоспроможності. Досягненню цієї мети сприяє організація наукової роботи студентів, в 
зв’язку з цим і була організована робота міжкафедральної проблемної наукової студентської групи 
„Безперервна екоосвіта”.  

Мета наукових досліджень проблемної групи – створення матеріальної бази та розробка 
дидактичного забезпечення системи безперервної, наступної екоосвіти у навчальних закладах всіх 
рівнів (школа-ВУЗ). 
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В ході досліджень, спираючись на екологічну програму для початкової школи (Мелаш В.Д., 
2001), її автором спільно із студентами – членами наукової групи були розроблені такі програми:  
– для учнів 5, 6 кл. «Рідний край» (побудована на принципі краєзнавства та народної педагогіки); 
– для учнів 7 кл. «Екологія рослин» (на принципах краєзнавства та прогностичності); 
– для учнів 8 кл. «Екологія Приазовського краю» (на принципах поєднання локальних і глобальних 

екологічних проблем);  
– для учнів 9 кл. «Екологія людини» (на принципах гуманізації та «Я» концепції); 
– для учнів 10 кл. «Глобальне екологічне мислення» (на принципах «Думай глобально, дій 

локально!»);  
– для учнів 11-12 кл. «Екологічна культура» (на поєднанні усіх принципів побудови екологічної 

освіти).  
Розроблено дидактичний пакет до реалізації цих програм: екскурсії, нетрадиційні види занять, 

етичні бесіди, практичні, лабораторні заняття, екологічні акції, проекти. 
Студенти підготували методику оцінювання знань з екології (тести), визначили критерії 

оцінювання екологічних знань, змоделювали проект сучасного кабінету екології.  
Крім суто наукової роботи, студенти наукової групи «Безперервна екоосвіта» здійснюють також 

просвітницьку діяльність з питань формування екологічної культури, етики. Молодими науковцями 
проведено низку виховних заходів у студентському гуртожитку: конференції: «Збережемо життя як 
найвищу цінність на Землі», «Збережемо природу рідного краю», «Глибока екологія – філософія 
життя», етичну бесіду «Чи потрібні досліди над тваринами у навчальному процесі», екологічні 
тренінги «Нарада живих істот», акції «Збережемо чистоту рідних вулиць» для формування 
екологічної свідомості. 

Усі результати досліджень наукової студентської групи «Безперервна екоосвіта» 
використовуються у навчальному процесі при викладанні професійно орієнтованої дисципліни – 
методики викладання екології (автор програми доцент Мелаш В.Д.). Для майбутніх вчителів 
викладачем розроблено навчально-методичний комплекс цієї дисципліни для хіміко-біологічного та 
соціально-гуманітарного факультетів, підготовлено навчально-методичні комплекси спецкурсів 
«Безперервна екоосвіта», «Педтехнологія формування екологічної культури», «Технологія організації 
екологічної освіти в початковій школі», «Екологічна етика» для магістрантів цих факультетів. 

Слід зазначити, що результати наукових досліджень активно впроваджуються також у 
загальноосвітні навчальні заклади. Викладачем, доц. Мелаш В.Д. (в співавторстві) розроблена 
програма з курсу «Екологія рідного краю, 5 кл.» для Запорізького регіону та підручник «Екологія 
рідного краю, 5 кл.». Зараз студентами проводиться значна робота щодо підготовки дидактичного 
забезпечення цього курсу. Апробація результатів наукової діяльності студентів проводиться у школах 
Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської областей та автономної республіки Крим. 

За результатами дослідницької діяльності проблемної групи «Безперервна екоосвіта», її 
керівником, доц. Мелаш В.Д. (в співавторстві) виданий навчально-методичний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів «Формування екологічної культури школярів» під грифом 
Міністерства освіти і науки України (Лист № 1.4.18-Г-430 від 15.02.2008 р.) (Мелаш, 2008). Наукові 
дослідження (теоретичний аспект) відображені у фахових виданнях (всього 34). 

Ми впевнені, що саме розробка дидактичних основ екологічної освіти для всіх ступенів 
навчальних закладів (школа-ВУЗ), підготовка на цих засадах навчальних програм та методична 
підготовка педагогічних кадрів дозволяють формувати екологічну етику, наукову культуру майбутніх 
учителів, які будуть професійно конкурентноспроможні в сучасному освітньому просторі.  

Разом з тим, відсутність матеріальних ресурсів для друку методичних розробок, посібників з 
інноваційними результатами для вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних 
університетів є суттєвою проблемою впровадження наукових досліджень в Запорізькому регіоні. 

Література: 
1. Екологія. Факультативний курс для початкової школи: Методичні рекомендації для вчителів / В.Д. Мелаш. – 

Мелітополь: Мелітополь, 2001.  
2. Формування екологічної культури школярів: навч. посіб. /В.Д. Мелаш, Л.Г. Вельчева, В.В. Молодиченко. – Мелітополь: 

Вид-во „Мелітополь”, 2008. – 148 с. 
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УДК: 504 : 630 * 27 (477. 53) 
ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА У РЕГІОНАЛЬНОМУ ЛАНДШАФТНОМУ ПАРКУ 

«НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ»  ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
В.В.Попельнюх 

Полтавський державний педагогічний університет  ім. В.Г. Короленка 

Регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський» (далі РЛП) розташований у південно-
східній частині Полтавської області (Кобеляцький район) на площі 23200 га. 

Згідно фізико-географічного та геоботанічного районувань він знаходиться на межі Степу та 
Лісостепу, Лівобережжя та Правобережжя України. Наявність різноманітних типів ландшафтів – 
приводороздільно-рівнинних, долинно-балкових, яружно-балкових, придолинно-крутосхильних (до 
90 м над рівнем води), значних площ водного плеса (17000 га), острівної системи 
Дніпродзержинського водосховища (понад 200 островків та островів, окремі з яких займають площу 
більше 1 тис. га) – все це репрезентує ландшафтну, ботанічну, фауністичну, гідрологічну та 
рекреаційну різноманітність та унікальність даної території. 

Однією з найефективніших форм екологічної освіти та виховання в умовах загострення 
соціоекологічної кризи, яка супроводжується падінням екологічної культури населення, повинно 
стати впровадження еколого-просвітницької роботи на природно-заповідних територіях, які є 
еталоном природного розмаїття певного регіону.  

Базовим правовим документом щодо освіти в природоохоронній галузі є Закон України (далі ЗУ) 
«Про охорону навколишнього природного середовища». Статус природно-заповідних установ, як 
еколого-освітніх закладів, визначений ЗУ «Про природно-заповідний фонд України». Відповідно, для 
РЛП «Нижньоворсклянський», як категорії природно-заповідного фонду, одним з основних його 
завдань стало впровадження екологічної освітньо-вихловної роботи та поширення екологічних знань. 

Робота в цьому напрямку здійснюється з урахуванням наступних принципів: по-перше – 
професійне забезпечення екологічної освіти (співпраця з викладачами природничого факультету 
ПДПУ імені В.Г.Короленка), по-друге – спрямованість екологічної освіти на широкі верстви 
населення (учнівську та студентську молодь, рекреантів, землевласників та користувачів, місцеве 
населення), по-третє – використання в еколого-освітній роботі широкого розмаїття духовних, 
нематеріальних цінностей природи (естетичних, наукових, етичних, культурних, патріотичних, 
виховних тощо), по-четверте – використання насамперед альтруїстичних, гуманних мотивацій – 
захист моральних прав тварин та рослин на життя, охорона природи заради неї самої тощо 
(Попельнюх, 2009 а).  

Особлива увага в РЛП «Нижньоворсклянський» приділяється залученню до екологічної освіти та 
виховання учнівської та студентської молоді (наразі нею охоплено загальноосвітні школи шести 
районів області та чотирьох міст, декілька ВНЗ).  

З метою впровадження еколого-просвітницької роботи на природно-заповідних територіях 
шляхом організації польових біологічних практик для учнівської та студентської молоді 
адміністрацією парку та кафедрою екології та охорони довкілля ПДПУ ім. В.Г.Короленка у 2006 році 
розроблене Положення, яке затверджене на рівні управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації.  

Загальними положеннями вищезазначеного документу є: 
1. Польова біологічна практика з ботаніки, зоології та екології є обов’язковим елементом процесу 

засвоєння учнями та студентами дисциплін природничого циклу, визначених навчальними планами. 
2. Польові біологічні дослідження на природно-заповідних територіях поєднують навчання у 

природі, виховання та оздоровлення. 
3. Польова біологічна практика орієнтована на поглиблення та доповнення базових загально-

природних та екологічних знань, ознайомлення з місцевим біорізноманіттям, формуванням загальної 
екологічної культури. 

Адміністрацією ландшафтного парку велика увага приділяється й іншим формам та методам 
екологічної освіти:  
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– співпраця зі ЗМІ (радіо, печатні видання, телебачення); 
– рекламно-видавнича діяльність; 
– виготовлення аншлагів, буклетів, листівок, фото та відеопродукції; 
– організація музею природи; 
– розробка та прокладання екологічних стежок та маршрутів; 
– організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, екскурсій, виставок, 

тематичних свят тощо; 
– участь у організації та проведенні загальноукраїнських природоохоронних акцій «До чистих 

джерел», «Зелений паросток майбутнього», «День Довкілля», «День зустрічі птахів», «День 
Води» та ін.; 

– розвиток екологічного туризму, в тому числі організація екологічних таборів та експедицій; 
– створення дендропарку з екзотичними деревами та чагарниками. 

Оскільки еколого-просвітницька робота з самого початку стала пріоритетною у ландшафтному 
парку, виникала нагальна потреба створення спеціалізованого еколого-просвітницького центру. 

У 2007 році Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, на 
клопотання адміністрації РЛП, передав на баланс територіальної громади Кобеляцького району свій 
науковий біостаціонар, який упродовж останніх 40 років слугував місцем проведення польових 
біологічних практик для студентів природничого факультету. У свою чергу, рішенням сесії районної 
ради його було передано на баланс РЛП «Нижньоворсклянський» саме з метою створення еколого-
просвітницького центру та розташування адміністрації парку. 

Інфраструктура даного об’єкта включає колишній маєток графа Товстолузова (в ньому 
започаткований музей природи, розміщуються аудиторії та лекторій), їдальню на 100 місць, 15 
будиночків літнього типу на 120 місць, інші господарські будівлі та споруди, а також закладені в 
останні роки дендропарк та молодий фруктовий сад. 

З метою облаштування еколого-просвітницького центру нами був розроблений Проект 
«Створення першого на Полтавщині обласного еколого-просвітницького центру в Кобеляцькому 
районі», який був направлений для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування і переміг у своїй номінації. Виділені у 2009 році кошти направлені на 
реконструкцію існуючої інфраструктури.  

Результатом реалізації даного проекту буде: створено перший на Полтавщині еколого-
просвітницький центр, розбудована інфраструктура та підготовлена матеріально-технічна база для 
забезпечення еколого-просвітницької діяльності на природно-заповідній території, створено належні 
умови для стаціонарного перебування відвідувачів парку в еколого-освітньому центрі, розширено 
можливості інформаційного забезпечення навчальних та оглядових екскурсій у результаті розбудови 
дендропарку та музею природи, створено умови для розвитку екологічного, краєзнавчого та зеленого 
туризму в регіоні (Попельнюх, 2009 б).  

Створення еколого-просвітницького центру, безперечно, активізує використання потенціалу РЛП 
«Нижньоворсклянський» у рекреаційних, науково-пізнавальних, краєзнавчих, природоохоронних 
цілях і підвищить його еколого-освітній «імідж». 

Основним підходом до вибору форм та методів екологічної освіти та виховання в РЛП 
«Нижньоворсклянський» є принцип запобігання нанесення шкоди біорізноманіттю та ландшафтам. 

Література: 
1. Попельнюх В.В. Концепція еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парку 

«Нижньоворсклянський» // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі і середній 
школі». XVI Каришинські читання // За заг. ред. проф. М.В. Гринькової. – Полтава: Астрая, 2009 а. С.140-141. 

2. Попельнюх В.В. Шляхи реалізації еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парку 
«Нижньоворсклянський» // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі і середній 
школі». XVI Каришинські читання // За заг. ред. проф. М.В. Гринькової. – Полтава: Астрая, 2009 б. С.142-143. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ И ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
Л.М. Попова 

ООО Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «УкрТЕСТ» 

Экологическая информация нужна не только специалистам, чья деятельность связана с 
вопросами состояния окружающей среды, ее охраны и т.п. В экологической информации нуждаются 
ученые, врачи, обыватели, студенты, и школьники. В нашей стране мало уделяется внимания 
вопросам распространения информации, доступности информации. Украина подписала «Конвенцию 
о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» ( ООН. Экономический и Социальный 
Совет. Европейская экономическая комиссия. Орхус, 23.06.–25.06.98.), но экологическая информация 
не стала более доступней. Россия не подписывала Орхусской конвенции, но работая с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по программе 
«Информация для всех», создала базовую модель Центра правовой информации. И продолжает 
развивать центры экологической информации. 

УкрТЕСТ, идя на встречу запросам потребителей, в 2001 году начал создание Центра 
потребительской информации.  

Со временем к нам стали обращаться не только потребители, но и предприниматели которые, так 
же как и потребители испытывают в потребность в специальной информации. Потребители народ 
любопытный, и выяснилось, что людей интересует на только соотношение цена/качество товаров и 
услуг. Потребителей волнует и экологичность товаров и услуг, с некоторых пор био-безопасность 
товаров и услуг.  

В 2007 году мы начали создание специализированной информационно-справочной системы по 
экологии, «Экология. Эксперт». 

Система включает: 
1. Законодательство. 
2. Юридические комментарии и консультации. 
3. Нормы, правила, стандарты. 
4. Справочная информация. 
Много лет мы получаем по подписке потребительские издания ; немецкое издание для 

потребителей «Stiftung Warentest», английское «Wich?», российское «Спрос». В этих изданиях 
освещаются результаты тестирования товаров и услуг на европейском рынке, особое внимание 
уделяется вопросам экологичности товаров и услуг. 

К сожалению, подобный центр в Украине только один. А должно, как и в России – множество. 
Украина должна начать формировать информационные центры с ресурсами, которые будут 

отвечать требованиям полноты, достоверности, актуальности и доступности. Должна формироваться 
база знаний, информации и культуры по экологии. 

Государство не должно финансировать эти центры, но государство должно их поддерживать. 
 
 

УДК: 37.013.3+371.7 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТЯНСЬКОЇ СФЕРИ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРИНЦИПІВ БІОЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Т.Л.Шкабара 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Формування ринкового середовища в Україні потребує ефективної взаємодії окремих соціальних 
інститутів, що дозволить поєднати базові економічні інтереси суспільства з такими вагомими 
складовими як наука та освіта. Виходячи із загальносвітових тенденцій, вітчизняний освітянський 
простір вимагає нових підходів щодо практичного впровадження науково обґрунтованих та 
методично детермінованих концепцій розвитку. Серед методологічних напрямів удосконалення 
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системи вищої освіти та посилення її дієздатності в суспільстві слід зазначити принцип біологізації в 
широкому розумінні. Концептуально мова йде про необхідність біологічного наповнення змісту 
викладання дисциплін економічного, технічного, гуманітарного тощо спрямування у вищій школі та 
підвищенні ролі освіти у створенні єдиної системи біологічних пріоритетів розвитку суспільства. 

На нашу думку, доцільно підходити до вирішення вищезазначеної проблеми через такі складові, як: 
− формування наукових основ здорового способу життя під час навчально-виховного процесу; 
− удосконалення змісту навчальних програм за окремими предметними дисциплінами на основі 

природничо-наукового спрямування; 
− розробка соціально-освітніх програм удосконалення взаємодії суспільства та навколишнього 

природного середовища.  
Основна мета та доцільність розвитку освіти в цілому полягає у створенні таких умов навчання, 

які дозволяють, з одного боку, сформувати фахівця з високим інтелектуальним “багажем” та 
сучасними знаннями, який вільно орієнтується в складному інформаційному полі, з іншого боку, 
важливо при цьому закласти умови для духового розвитку та морального зростання молоді, 
одночасно забезпечуючи такий рівень фізіологічного навантаження навчального процесу, який 
дозволить зберегти, підтримати, вдосконалити всі складові здоров’я студента – фізичного, 
психічного, духовного, соціального. В основі такого підходу є створення та реалізація здорового 
способу життя молодої людини через освітянське середовище якісного типу. Вирішення цього 
складного завдання в Україні потребує координації зусиль різних інституціональних структур як 
освітянського спрямування, так і інших напрямів: державних органів влади, органів місцевого 
самоврядування; закладів соціально-культурної інфраструктури тощо. Таку думку підтримує значна 
кількість науковців та практиків. Зокрема, рядом авторів акцентується увага на мотивації здорового 
способу життя (Хорьяков В.А., Безуглая Л.И. 2006); підвищенні ролі навчальних закладів у 
формуванні здорового способу життя молоді (Сало В.М., 2006); поєднанні валеологічної культури й 
екологічного виховання (Філіпченко А.Б., 2008); вихованні лідерських якостей особистості у 
молодіжних екологічних громадських організаціях (Сикалов В., 2009) тощо.  

На сьогодні в системі вищої освіти України забезпечення здорового способу життя студентів, як 
стратегічне завдання, носить певною мірою декларативний характер, в багатьох випадках на практиці 
не відповідає потребам сучасного суспільства. Підтвердженням цього є те, що навчальні плани 
передбачають оволодіння студентами комплексу дисциплін, які мають загальне оздоровче 
спрямування – безпека життєдіяльності, валеологія, основи екології, фізична культура та інші. Такий 
підхід є науково обґрунтованим, але, з нашої точки зору, вимагає як теоретичного, так і практичного 
удосконалення, в основу якого слід покласти принцип біологізації (рис.1).  

Рисунок 1 – Схема формування мотиваційно-практичних складових біологізації освіти 

Біологізація вищої освіти в Україні, як соціальне явище, є нагальною проблемою сьогодення. 
Обґрунтувати таку позицію можна, виходячи із цілої низки міркувань.  
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Регіональні оздоровчі 
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По-перше, вивчення студентами навчальних дисциплін природничого спрямування потребує 
певних методичних змін щодо викладу теоретичного матеріалу та його практичного закріплення. 
Зокрема, при вивчені курсу «Безпека життєдіяльності», що є обов’язковим для студентів усіх 
економічних спеціальностей, слід поглибити розуміння місця людини в системі «людина – життєве 
середовище». Важливо формувати при цьому нові теоретичні уявлення у студентів про доцільність 
економічної діяльності людини як по відношенню до самої людини, так і навколишнього природного 
середовища. Для вирішення цього завдання важливо акцентувати увагу на вивченні людини як 
складного біологічного та соціального суб’єкта, суттєво розширити уявлення студентів про 
фізіологічні та психологічні особливості організму людини.  

Практичну частину навчального процесу варто проводити переважно у формі тренінгів, на яких 
студенти самостійно моделюють фактори соціального, економічного, екологічного тощо впливу та 
відповідні дії людини в тих чи інших ситуаціях. Це дозволить найбільш ефективно закріпити 
теоретичний матеріал та прийняти правильне рішення у випадку виникнення конкретних життєвих 
обставин. Тобто, мова йде про реальне наповнення гасла здорового способу життя у формі 
підвищення біологічної культури молодої людини, реального розуміння як власного здоров’я, так і 
здоров’я нації, дієвої турботи про довкілля на основі активної життєвої позиції.  

По-друге, вивчення спеціальних дисциплін, зокрема економічного блоку, в сучасному 
освітянському просторі, на нашу думку, повинно базуватись на концепції поєднання 
антропоцентризму та екологічного природокористування в ринковій економіці. Для цього можна 
запропонувати системний підхід до вивчення ринку, ринкових та неринкових цінностей. Так, у 
випадку аналізу ринкових цінностей, до яких відносяться в основному товари та послуги, що 
виробляються, студенти повинні чітко визначати соціальну та біологічну необхідність цього процесу. 
Мова йде, насамперед, про сучасні підходи до формування та удосконалення споживчих 
властивостей товарів. Для прикладу, поглиблене розуміння студентами фізіологічних основ 
харчування людини як основи її біологічної безпеки, створює передумови для пропозицій нових 
продовольчих товарів, що володіють підвищеною харчовою, біологічною, фізіологічною корисністю. 
Щодо неринкових цінностей, які являють собою «природні» товари та послуги, особливо важливо 
донесення їх корисності через навчальний процес. Зокрема, розуміння краси природи, множини 
естетичних цінностей, що є як особистісними, так і соціальними цінностями, не повинно 
«конфліктувати» з ринковими цінностями. Для забезпечення цього, слід при складанні навчальних 
програм із економічних дисциплін збільшувати блоки психофізіологічного змісту. Це дасть змогу 
студентам в майбутньому прогнозовано підходити до вирішення питань оцінки та відтворення 
біологічних ресурсів із використанням інноваційних методів та інструментарію. 

Окремою складовою біологізації освітянських програм є поліпшення фізичної культури 
студентів через розширення мережі відповідних спортивно-оздоровчих закладів. Вирішення цього 
завдання потребує значних матеріальних вкладень, тому на цьому рівні слід поєднати зусилля 
закладів освіти, регіональних органів влади, місцевого самоврядування та інших державних й 
підприємницьких структур. Доцільність таких дій підтверджується практичним досвідом роботи 
провідних університетів Європи та Америки. 

На основі проведеного авторського дослідження щодо введення в систему освіти вищої школи 
біологічних домінант можна зробити висновок про перспективність такого спрямування, оскільки це 
дає можливість суттєво удосконалити процес навчання студентів за рахунок нової парадигми 
розвитку й взаємодії соціального та природного середовища на основі економічних, технічних, 
екологічних, гуманітарних та інших програм, кращого розуміння власного місця та ролі молодої 
людини в сучасному суспільстві, бачення перспектив розвитку країни. 
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НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З РІЗНИМИ РОЗВИВАЮЧИМИ ПРОГРАМАМИ 
Л.С. Язловицька, C.В.Гордійчук* 

Чернівецький національтний університет ім. Юрія Федьковича 
*Чернівецький дошкільний навчальний заклад № 35 

Для дитини поняття довкілля включає в себе не лише природне середовище, але й навчально-
виховні заклади, де вона перебуває понад третину свого часу. Існуючі тут умови і режим навчання 
мають чи не основне значення у формуванні її здоров′я (Павленко, 2008). Актуальність цього питання 
особливо зростає у зв’язку із поширеним останнім часом впровадженням раннього (4-5 років) 
початку розвиваючого навчання, тобто включенням у виховні програми дитячих виховних закладів 
значних інтелектуальних та статичних навантажень (Квашніна, 2000). Дані щодо впливу раннього 
навчання дітей у дошкільних виховних установах малочисельні та суперечливі. Мета даної роботи – 
оцінити соматометричний стан дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади (ДНЗ), та 
проаналізувати вплив навчально-виховних заходів, що проводяться в даних установах, на фізичний 
розвиток дитини.  

Обстежено дітей 4-5 річного віку, які відвідували ДНЗ в мікрорайонах м. Чернівці, відносно 
благополучних за екологічними умовами. Дитячі установи відрізнялись насиченістю навчально-
виховними заходами, які в них проводяться. Зокрема, у розвиваючу програму дітей ДНЗ групи 1 
(Г-1), крім загально прийнятих занять, додатково включено проведення тричі на тиждень 
обов’язкових для всіх уроків з англійської мови, двічі на тиждень – факультативне відвідування 
гуртків (хореографія, карате, аеробіка), які відвідувало 95 % дітей, з них 50 % – по два гуртки. З 
малятами ДНЗ групи 2 (Г-2), додаткових занять не проводилось. Дослідження здійснювали в кінці 
жовтня – на початку листопада та в кінці квітня – на початку травня. Всі обстеження проводились в 
один і той же час, після обіднього сну з 16.00 до 17.00, в середині тижня (вівторок-четвер).  

За допомогою антропометричного методу визначались наступні показники фізичного розвитку: 
довжина та маса тіла, обвід грудної клітки (ОГК). Розраховували індекси фізичного розвитку: індекс 
Ф.Ф. Ерісмана (ІЕ), індекс гармонійного розвитку. Вимірювання проводили згідно уніфікованої 
методики Арон-Славицької за допомогою стандартизованого, метрологічно переві-ренного 
інстументарія. 

Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми Statistica 6.0 (StatSoft, USA, 
2001). Для опису вибіркового розподілу вказували медіану (Ме) та нижній (25%) і верхній (75%) 
квартилі (Me [25%; 75%]). Для попарного порівняння незалежних груп використовували критерій 
Мана-Вітні, залежних вибірок – критерій Вілкоксона; для з’ясування достовірності різниці в 
розподілі частот, представлених у відсотках, використовували кутове перетворення Фішера (φ) 
(Реброва, 2002). Проводили порівняльну оцінку отриманих в роботі значень із 
середньостатистичними даними, наведеними у літературі (Грачова, 1998; Нечитайло, 1999).  

При оцінці фізичного розвитку встановлено, що за абсолютними показниками росту та маси тіла 
досліджувана вибірка дітей (як хлопчики, так і дівчата) відповідає середньостатистичним 
регіональним стандартам. Так, величина росту становила восени – 106,5 [103; 109] см та 108,0 [105; 
110] см, а навесні – 109,0 [105; 111] см та 110,0 [107; 113] см у дівчат та хлопців відповідно. Величина 
маси тіла дорівнювала восени 17,1 [15,9; 19,0] кг та 17,5 [16,7; 19,1] кг, а весною 18 [16,6; 19,7] кг та 
19 [17,8; 20,4] кг у дівчаток та хлопчиків відповідно. При цьому відсутні значущі відмінності по 
вищевказаних параметрах між дітками ДНЗ Г-1 та Г-2. У всіх досліджуваних групах дітей навесні в 
порівнянні з осінню спостерігається зростання лінійних розмірів тіла та маси. Оцінка 
антропометричних показників з урахуванням меж сигментальних відхилень за регіональними 
стандартами свідчить про те, що 60 % хлопчиків та 55 % дівчаток мають середній зріст; 65 % 
хлопчиків та 45 % дівчаток – середнью масу тіла. Привертає увагу те, що навесні у 24 % хлопчиків 
ДНЗ Г-2 при порівнянні з хлопчиками ДНЗ Г-1 (9 %) виявлені низькі показники росту. Крім того, 
серед дівчат ДНЗ Г-1 спостерігається низька маса тіла (36 % восени) та (41 % весною) в порівнянні з 
дівчатами ДНЗ Г-2 (0 %). Слід зазначити, що серед досліджуваних дітей ДНЗ Г-2 протягом всього 
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досліджуваного періоду встановлено високий відсоток осіб з надлишком маси тіла як серед хлопців 
(35 %), так і дівчат (35% - осінь та 50 % - весна).  

У дошкільнят показники ОГК були більшими у дітей обох статей при порівнянні з результатами, 
отриманими дослідниками у цьому ж регіоні в 1997 році та становили 58 [56; 59] см у дівчат та 59 
[58; 60] см у хлопчиків восени. У весняний період даний показник зріс до 58 [57; 60] см у дівчат та 60 
[58; 61] см у хлопчиків, проте суттєвих відмінностей при порівнянні результатів серед дітей різних 
ДНЗ не виявлено. 

Встановлено збільшення абсолютної величини ІЕ у дівчат та хлопців досліджуваної вибірки в 
порівнянні з середньостатистичними даними, яка становила 4,0 [3,0; 6,5] у.о. і 4,4 [2,8; 5,8] у дівчат та 
5,0 [3,5; 7,0] у.о. і 4,1[3,5; 6,0] - у хлопців восени та навесні відповідно. Вікових змін за ІЕ у хлопчиків 
не відбулось. Проте у малят ДНЗ Г-1 спостерігається зменшення даного індексу у хлопчиків та 
зростання - у дівчат. 

Розрахунок індексу гармонійного розвитку вказує на те, що лише 52 % хлопчиків та 57 % дівчат 
мали гармонійний фізичний розвиток (табл.1). Навесні зріс відсоток дітей дисгармонійного типу 
розвитку з надлишком маси тіла за рахунок зменшення дітей дисгармонійного типу розвитку з 
дефіцитом маси тіла. Зокрема, серед дівчат Г-1 та Г-2 збільшився відсоток дітей з дисгармонійним та 
різко дисгармонійним розвитком з надлишком маси (36 % та 30 % відповідно). Необхідно звернути 
увагу на те, що за досліджуваний період серед хлопчиків Г-2 спостерігається тенденція до зменшення 
кількості дітей з гармонійним розвитком за рахунок зростання відсотка дітей з різко дисгармонійним 
розвитком з надлишком маси тіла (від 0 % восени до 18 % весною), який був більшим, ніж серед 
хлопчиків Г-1.  

Отже, відсоток дітей з дисгармонійним типом розвитку з надлишком маси тіла з віком зростає як 
у дівчат обох ДНЗ, так і у хлопців; більш виражено – у хлопчиків, що видвідують ДНЗ зі стандартною 
програмою розвитку (53 %). Дисгармонійний тип розвитку з дефіцитом маси тіла виявлений тільки 
для хлопчиків – вихованців ДНЗ, які відвідували гуртки (17 %). Дані щодо фізичного розвитку дітей 
можуть свідчити про недостатню увагу в дошкільних закладах щодо організації фізичного виховання 
дітей. 

Таблиця 1 – Відносні показники гармонійності фізичного розвитку  за індексом Нечитайло Ю. М. (%) 

Показник 
гармонійності 
розвитку 

Хлопчики Дівчатка 
Всі діти, 
(n=40) 

ДНЗ Г-1, 
(n=23) ДНЗ Г-2, (n=17) Всі діти, 

(n=40) 
ДНЗ Г-1, 

(n=22) 
ДНЗ Г-2, 

(n=18) 
О В О В О В О В О В О В 

Різко 
дисгармонійні з 
дефіцитом маси 
тіла (МТ) 

5 0 9** 0 0 0 5 0 9 0 0 0 

Дисгармонійні з 
дефіцитом МТ 23 10*** 39 17** 0 0*** 20 5*, 

*** 18 9*** 22 0*, 
*** 

Гармонійні 52 55 39 61 71 47 57 62 54 55 61 70 
Дисгармонійні з 
надлишком МТ 20 28 13 22 29* 35 15 18 14 18 17 18 

Різко 
дисгармонійні з 
надлишком МТ 

0 7* 0 0 0 18*, 
** 3 16* 5 18 0 12* 

Примітка: О – осінь; В – весна; Г-1 – група 1; Г-2 – група 2; * - tφ значуща при порівнянні залежних вибірок (осінь-весна 
період) при р < 0,05; ** - tφ значуща при порівнянні частот між групами дітей ДНЗ Г-1 та ДНЗ Г-2 при р < 0,05; *** - tφ 
значуща при порівнянні частот всередині досліджуваної групи при р < 0,05. 
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