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B.I. ВЕРНАДСЬКИЙ
. (1863- 1945)



Гігант світової науки

Минає 135 років з дня народження видатного 
українського вченого світового масштабу, природознавця, 
основоположника геохімії, біогеохімії, творця вчення про 
біосферу, засновника Академії наук України та її першого 
Президента, великого мислителя —  академіка В.І.Вернадського 
(1863-1945).

Істинна велич ідеї В.І.Вернадського належно пізнається 
тільки тепер, коли стала очевидною залежність долі людства від 
трансформованого ним навколишнього середовища від стану 
біосфери - тієї тендітної оболонки на нашій планеті, що населена 
живими організмами, до числа яких належить і людина. Однією з 
центральних ідей його наукової творчості є концепція про 
екосистемну суть біосфери, єдність біосфери та людства, 
геологічну роль живої речовини в процесі формування 
морфології нашої планети. У таких відомих працях, як 
"‘Біосфера” (1926), “Декілька слів про ноосферу” (1944), 
“Філософські роздуми натураліста” (1948) та ін. В.І.Вернадський 
науково обгрунтовує корені цієї єдності, органічного зв’язку 
біосфери з Космосом, значення організованості біосфери як 
планетно-космічної системи, її значення для людства та можливі 
наслідки порушення цілісності цієї системи.

В.І.Вернадський розглядав біосферу як специфічне 
геологічне тіло, будова та фунції якого визначаються фізико- 
хімічними особливостями Землі як планети Сонячної системи та 
властивостями Космосу як оточуючого середовища біосфери. 
Аналізуючи біогеохімічну роль живих організмів (“живу 
речовину”), В.І.Вернадський прийшов до дуже важливих 
висновків, які нині відомі як “біогеохімічні принципи 
В.І.Вернадського”. їх суть розкриває геологічну потужність 
діяльності живого. На планеті з появою живих організмів 
постійно наростає процес включення атомів неорганічних 
елементів до складу органічних сполук живого, переміщення їх 
по планеті, певної трансформації. Майже 4 млрд. років іде процес 
ускладнення організованості живої матерії, її більшої 
адаптованості та геологічної активності. Недаремно перший 
біогеохімічний принцип сформульовано так: “...Біогенна міграція 
хімічних елементів у біосфері прагне до свого максимального 
прояву”. “Вихор життя” в процесі історичного розвитку Землі 
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наростає та вдосконалюється, і буде нерозумною спроба його 
спрощення або розбалансування. Сучасний етап розвитку 
біосфери має свої специфічні особливості, що визначаються 
розумовою діяльністю людини, яка прискорює її перехід до 
якісно нового стану, що називають ноосферою. Це той етап 
розвитку біосфери, коли розум людини через створену нею 
технічну сферу являє нову і дуже потужну силу - силу, яка стає 
небезпечною для існування самої біосфери. В.І.Вернадський 
аргументовано показав еволюційну неминучість появи ноосфери 
і застерігав людство від необережної поведінки, пов’язаної з 
випробуванням цієї глобальної екологічної системи на міцність. 
Вона достатня, проте не безкінечна!

Ідеї В.І.Вернадського значно випереджали свій час. Тепер 
вони доповнені та переомислені його учнями і послідовниками і є 
тим дороговказом, який повинен вивести людство на шлях 
злагоди, на розвиток процесу до еволюції людини і природи, до 
розуміння відповідальності за стан біосфери - екологічної ніші 
людства і всього живого.

Ще в 1925 році В.І.Вернадський писав: “В останні 
століття людське суспільство все більше відрізняється за своїм 
впливом на середовище, що оточує живу речовину. Це 
суспільство стає в біосфері, тобто в верхній оболонці нашої 
планети, єдиним у своєму роді агентом, потужність якого зростає 
з ходом часу з наростаючою швидкістю. Воно одне змінює по- 
новому і з зростаючою швидкістю структуру самих основ 
біосфери”.

Творчість В.І.Вернадського в усій її різноманітності та 
різноплановості, а особливо його вчення про біосферу і 
ноосферу, стала основою зміни наукового світогляду - 
усвідомлення взаємопов’язаності всіх сфер нашої планети між 
собою і з всесвітом у цілому.

У рік 135-річчя з дня народження В.І.Вернадського ми 
засвідчуємо нашу повагу до видатного мислителя з розуміння 
того, що в його особі людство мало геніального вченого XX 
століття, ідеї якого про біосферу і ноосферу стали базовими для 
розв’язання людством глобальних проблем сучасності.

Заслужений діяч науки і 
техніки України, доктор біологічних наук, 

професор С. СКостишин



УДК 631.48

Назаренко І.І.

Володимир Іванович Вернадський —  життя, 
наукова діяльність і сучасний розвиток його 

агрономічних ідей на Україні

Приведено відомості про життєвий шлях видатного 
вченого В.І. Вернадського, висвітлено основні положення його 
наукових праць й наведно приклада їх застосування в 
грунтознавстві, біогеохімії та агрономії.

Ми з прикрістю повинні відзначити, що другого 
Вернадського серед нас немає. В даний час наявні іноді видатні, 
блискучі дослідження та ідеї, проте, на жаль, їх сукупність не 
можна порівнювати з результатами наукової діяльності 
Володимира Івановича.

У пам'яті багатьох сучасних вчених зберігся образ цієї 
напрочуд скромної і привабливої, вимогливої і щирої людини, 
одного з найвидатніших вчених нашої епохи. Пам'ять про нього 
як про людину завжди залишається з нами, а плоди його 
вражаючої наукової діяльності будуть вічними маяками дня 
нових поколінь вчених в області тих наук, що створив Володимир 
Іванович, або тих, куди він вклав новий зміст.

В процесі розвитку вчення про біосферу, а також 
розробки тісно пов'язаного з ним великого комплексу 
природничонаукових і гуманітарних дисциплін відбувається 
збагачення матеріалістичної діалектики, формується концепція 
діалектики природи, теорія взаємодії суспільства і природи, 
закладається фундамент науки про ноосферу.

Роботи, в яких розвиваються ідеї і концепції 
Вернадського, можна поділити на дві групи, що в сукупності 
охоплюють багато сотень статей, доповідей, заміток, монографій, 
збірників праць. По-перше, це роботи, що започаткували 
напрями, основи яких були закладені самим Вернадським 
(генетична мінералогія, біогеохімія, вчення про живу речовину, 
теорія біосфери, вчення про ноосферу).
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По-друге, це праці, на зміст яких тією чи іншою мірою 
вплинули ідеї’ Вернадського. Це - проблеми загальної 
(теоретичної) геології, порівняльної планетології, геогігієни, 
океанології, гідрогеології, географії^ загальної (теоретичної) 
біології, біогеології, взаємодії людини і природи, світогляд 
природника.

Зображаючи узагальнений портрет мислителя 
антропокосміта і характеризуючи деякі інтелектуально- 
емоціональні риси антропокосмізму та його ставлення до 
природи Н.Г.Холодний, зокрема, писав: "... Антропокосмізм 
говорить людині: "Людство безсмертне; ти - людина, відповідно, 
і на твою долю припадає частина цього безсмертя. Працюй же 
так, щоб вогники життя дійсно ставали все більш прекрасними, 
щоб люди майбутніх поколінь були кращими, розумнішими і 
більш щасливими від твоїх сучасників" [4, с. 15].

Людина все більше і більше відчуває себе частиною 
біосфери. Варто вірити прогнозу геніального вченого 
В.І.Вернадського, згідно з твердженнями якого біосфера повинна 
перетворитися в ноосферу - сферу, існування і розвиток якої буде 
напрвлятися разумом людини. У нашій країні для цього робиться 
досить багато і буде робитися ще більше в період перебудови всіх 
сфер нашого життя.

У 1998 році український народ відзначає 135-річчя 
видатного природознавця і історика науки Володимира Івановича 
Вернадського ■- автора природничо наукових і філософських 
світоглядів, творця вчення про біосферу і ноосферу.

В.І.Вернадський народився 12 березня (28 лютого за 
старим стилем) 1863 року. В той час сім'я проживала в Санкт- 
Петербурзі. Батько - Іван Васильович - професор Технологічного 
інституту, наукові інтереси якого зв'язані з розробкою 
економічних і статистичних проблем Росії. Мати - Ганна 
Петрівна Константинович - була енергійною і освіченою жінкою. 
Володимир Іванович Вернадський і Володимир Галактіонович 
Короленко -  троюрідні брати.

У 1869 році, коли Володі виповнилося 5 років, сім'я 
переїжджає до Харкова. В 1873 році він поступає в перший клас 
Харківської класичної гімназії. Згодом сім'я повертається до 
Санкт-Петербургу (1876 р.), де Володя продовжує навчання в 
четвертому класі Першої Петербурзької класичної гімназії. У 
1881 році вступає до Петербурзького університету, де в цей час



працювали і читали лекції Менделеев, Бекетов, Докучаев, 
Сеченов, Костичев, Бутлеров - видатні природознавці світового 
значення.

7 жовтня 1885 року Вернадський затверджений 
кандидатом природничих наук, в березні 1886 року зберігач 
Мінералогічного музею при Петербурзькому університеті.

З вересня 1886 року одружився на Наталії Єгорівні 
Старицькій. З 1888 року по 1889 рік він перебуває на науковому 
стажуванні в Італії в лабораторії Скаккі, Германії - Грота, Франції 
- Фуке, навідується до Англії і Чехословаччини.

У 1889 році Вернадський за запрошенням переходить на 
роботу до Московського університету, де читає курс мінералогії і 
кристалографії. 27 жовтня 1891 року на вченій Раді Санкт- 
Петербурзького університета захистив дисертацію на здобуття 
вченого ступеня магістра. Дисертація присвячена проблемі 
будови сполук кремнія. Офіційними опонентами були Докучаев і 
Коновалов. 1 травня 1898 року Вернадський захищає докторську 
дисертацію, що присвячена кристалографії.

З 1891 по 1911 рік Вернадський живе в Москві і працює в 
Московському універститеті, з якого він пішов у 1911 році на 
знак протесту проти реакційної політики царського керування. З 
1911 по 1916 рр. повертається в Санкт-петербург і працює в 
Академії Наук. Здійснює поїздки країнами Європи, де 
знайомиться з постановкою вивчення явищ радіоактивності.

З 1916 року почались фронтальні дослідження 
Вернадським проблем біогеохімії, вчення про живу речовину і 
біосферу. Результати цих досліджень були положені в основу 
монографій "Живое вещество в земной коре и его геохимическое 
значение", "Живое вещество" (1922), "Геохимия" (1924), 
"Биосфера" (1926), "Химическое строение биосферы земли и ее 
окружение" (книга життя), "Несколько слов о ноосфере" та інші.

Життя Вернадського на Україні охоплює більше 
півсторіччя. Воно проходило на фоні історичних подій, 
насичених яскравими і драматичними епізодами. Початок його 
наукової діяльності припадає на 1890 рік, коли він почав 
досліджувати грунти Кременчузького повіту Полтавської 
губернії. Працюючи в Москві і Петербурзі, Вернадський щорічно 
протягом майже 30 років виїжджав з сім'єю в Україну. В селі 
Шишаки Полтавської губернії в 1916-1917 рр. вчений 
сформулював систему ідей, яка проявилась в його вченні про 
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біогеохімію і лягла в основу майбутнього антропокосмічного 
світогляду.

У 1917 році він оселився в Полтаві, де проживав до 
кінця 1918 року, потім переїхав до міста Київ і жив там до кінця 
19]9 року. Тут він бере участь в утворенні Академії наук 
України.

Працею всього свого життя Вернадський вважає вчення 
про живу речовину та її роль в еволюції біосфери. Судячи зі 
щоденників і листів вченого, ідея про роль живих організмів в 
розвитку грунтів зародилась в нього під час розкопок в літні 
місяці 1890 року. Про роботу над книгою про живу речовину в 
1918 році Вернадський пише: "Я знаю, що я тут даю багато 
концепцій і нове розуміння природи, але чи зможу я зробити це 
зрозумілим сучасникам" [1, с.15]. Він проявляє винахідливість і 
гнучкість розуму, гігантську пам'ять і геніальну здатність до 
узагальнення. Вчений співставляє річний опад листя на 1 га в 
лісах Баварії і Великоанадольському лісі, враховує товщину 
грунтового шару, зміну речовини, що накопичується в різних 
шарах грунту, мінералізацію органічної речовини в лесових 
товщах [1].

Центральними можна назвати роздуми вченого про 
форми дії живої речовини на грунтоутворюючий процес. "У 
грунтах, - писав Вернадський, - жива речовина відіграє 
найголовнішу роль у всіх геохімічних процесах" [3], активна роль 
її проявляється в біоорганічному комплексі: при цьому
збільшується мілкозернистість грунту; змінюється її структура 
внаслідок розпушуючої або цементуючої діяльності організмів; 
перетворюються хімічні процеси в біогеохімічні; викликається 
перемішування і розсіювання хімічних елементів у грунті і у всій 
біосфері; порушується співвідношення між грунтом і підгрунтом.

Основні аспекти вчення Вернадського про живу речовину 
зосереджуються на складових елементах і її структурі, головних 
формах і властивостях існування; її динаміці і статиці.

З геохімічної точки зору Вернадський розглядає 
утворення гумусу, лікувальної грязі, оцінює його роль в геохімії 
земної кори і у функціонуванні біосфери.

Другим важливим напрямком наукових поглядів
Вернадського була біогеохімія. Предмет цієї науки коротко
можна було б визначити як завдання геохімії - вивчення історії
атомів земної матерії, оскільки біогеохімія досліджує живу
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природу на мікроскопічному рівні її існування, руху, еволюції і її 
взаємодії з неживою матерією. Поява біогеохімії мала досить 
складний аналітико-синтетичний характер [1].

Третім важливим науковим напрямком Вернадського є 
вчення про біосферу як теоретичну основу її охорони і 
екологічної оптимізації життєвого середовища. Тут Вернадський 
пропонує концепції, що мають відношення до природоохоронних 
наук і задач глобального екологічного моніторингу. Вражає те, 
що в 90-х роках минулого сторіччя, коли проблеми екології не 
привертали до себе особливої уваги, Вернадський з пересторогою 
писав про спустошення рослинного світу, про винищення тварин 
(стаття "Об участии живого вещества в содании почв"). Вчений 
думає про вплив антропогенного фактора на складові компоненти 
природи, звертає увагу на "вплив лісів на опади", на "небезпеку 
деградації рослин в світі", на аутотрофність людства.

У даний час з'явилась проблема біогеохімічної 
циклічності, в основі якої лежить вчення В.І.Вернадського про 
біосферу і ноосферу [2]. В результаті взаємодії живої речовини, 
що функціонує міліарди років геологічної історії, з внутрішніми і 
зовнішніми екологічними факторами створюється ніде не 
повторювана в часі і просторі біосфери регіональна 
екологобіосферна структура, з властивою їй організованістю. В 
ноосферній концепції великий міслитель і природознавець 
обгрунтовує головні передумови переходу біосфери в нову якість 
ноосфери. Вищою соціальною цінністю ноосфери є людина, 
вільна людська особистість, яка працею і силою розуму будує для 
себе ноосферу [2].

Багато сил і енергії віддав Вернадський розробці проблем, 
зв'язаних з радіоактивністю, радіогеологією, метеоритами. Помер 
Вернадський 5 січня 1945 року в Москві.

Сьогодні у світлі наукової діяльності В. 1.Вернадського 
успішно розробляються проблеми агрономічної науки в Україні, 
і, насамперед, збереження і підвищення родючості грунтів.

Виняткове значення має проблема накопичення і 
зниження втрат гумусу. Ця проблема є переважаючою і 
вирішується, по-перше, шляхом використання органічних добрив 
в оптимальному співвідношенні з мінеральними, по-друге, - через 
забезпечення в структурі посівних площ науково обгрунтованого 
співвідношення інтенсивно лропашних культур (цукровий буряк, 
картопля, кукурудза) і багаторічних трав. Так, наприклад, Для 
10



Лісостепу на кожний гектар сівозмінної площі щорічно необхідно 
вносити до 10 т гною. Крім того, для кожної сівозміни в 
структурі посівних площ інтенсивно пропашні культури повинні 
складати не більше 40%, а багаторічні трави - не менше 10%. На 
кожен гектар Нечорноземної зони України щорічно необхідно 
вносити від 15 до 20 т підстилкового гною.

З геохімічної точки зору Вернадський розглядас 
утворення гумусу, лікувальної грязі, оцінює їх роль в геохімії 
земної кори і у функціонуванні біосфери. Науковий матеріал 
щодо органогенного парагенезису хімічних елементів у грунтах і 
парагенезису ізоморфних рядів має і зараз велику теоретичну' і 
практичну цінність. Відмічаючи основні елементи органічного 
парагенезису (С, О, Н, ЇМ, Р, 8, СІ, К, М& Са, Ее, N3), вчений 
підкреслював, що до них майже завжди приєднуються кремній, 
марганець, залізо, йод, часто мідь, бор, барій, стронцій, рубідій, 
цинк, ванадій, срібло, бром тощо. Органогенний парагенезис 
різний для кожної живої речовини рослинної і тваринної, для 
різних їх класів і для різних видів організмів [3].

Актуальною проблемою в сучасних умовах є 
встановлення і впровадження грунтозахисного,
енергозберігаючого обробітку грунту, який забезпечував би 
створення оптимальної щільності, вилучення ущільнень і 
руйнування структурних агрегатів, зменшення затрат енергії. До 
таких належать плоскорізний і фрезерний обробіток. Важливе 
значення мають специфічні технології обробітку грунту 
ерозійно небезпечних територій.

Особливої уваги в сучасних умовах заслуговують 
дослідження, пов'язані з підвищенням ефективності використання 
осушених кислих грунтів. Річ у тім, що одне осушення за 
допомогою закритого гончарного дренажу нерідко призводить до 
негативних наслідків, що викликають зниження родючості 
грунтів, зменшення вмісту гумусу, легкорозчинних поживних 
речовин за рахунок мінералізації і вилуговування їх у дренажні 
води. Відбувається відчуження цінних для грунту і рослин 
речовин. Особливо відчутні втрати азоту, калію, кальцію - цих 
"охоронців грунтової родючості". Разом з тим підвищується 
кислотність грунту.. Ще більш чутливе підкислення спричиняє 
внесення підвищених норм мінеральних добрив. Кожна тона їх, 

■) що вноситься на один гектар, підкислює грунт на 0.2-0.3 мг-екв. 
Невірна уява про роль рухомого алюмінію, який в результаті



гідролізу здатний посилити підкислення, ще більш ускладнює 
ситуацію. Виходячи з вчення Вернадського, необхідно чітко 
уявляти біохімічний кругообіг елементів в природі, особливо 
заліза, алюмінію, марганцю та ін. Тому внесення кальційвмісних 
сполук з метою підвищення в грунговому розчині концентрації 
іонів кальцію створює ситуацію, що блокує проникнення в 
рослини іонів водню і алюмінію.

Виняткове наукове значення має питання дії науково- 
технічного прогресу на довкілля, зокрема на грунт, живі 
організми, в тому числі і людину. Актуальними також є питання 
накопичення токсичних речовин їх перетворення, детоксикації та 
охорони навколишнього середовища.

Наукова діяльність В.І.Вернадського мала рішучий вплив 
на формування наукових поглядів таких відомих вчених, як 
В.А.Ковда, А.П.Травлєєв, багатьох інших вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Ще довгі роки наукові ідеї Вернадського 
будуть підживлювати цілющою вологою багато поколінь вчених і 
практиків, оскільки таких людей як Вернадський можна 
поставити в один ряд з найвидатшшими природодослідниками - 
Дарвіним, Вавіловим, Докучаєвим, Тімірязєвим. Ще багато 
поколінь вчених будуть знаходити натхнення в ідеях геніального 
вченого і громадянина Володимира Івановича Вернадського.
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УДК 631.48

Стефаник В.І., Стефаник В.В.

Деякі світоглядні аспекти вчення 
В.І. Вернадського про біосферу

В статті проаналізовано розвиток окремих сторін 
цілісного вчення В.І. Вернадського про біосферу в їх сучасному 
розумінні.

Володимир Іванович Вернадський (1863-1945), видатний 
український вчений-енциклопедист, автор багатьох наукових 
концепцій у галузі геохімії, біогеохімії, радіохімії, творець вчення 
про біосферу та ноосферу, яке заклало основу світоглядної 
концепції про космічне та планетарне значення живих організмів, 
про функції людини в освоєнні та трансформації навколишнього 
середовища. Як зазначає М.А.Голубець (1997), “...своїм ученням 
про біосферу і ноосферу В. 1.Вернадський заклав фундамент для 
розв’язання однієї з найскладніших наукових і філософських 
проблем - взаємовідношення і взаємозв’язку між біотичною та 
суспільною формами організованості та пошуку тієї еволюційно 
сформованої природної, самоорганізованої і саморегульованої 
глобальної надсистеми, в якій абіотичне, біотичне і соціальне 
творять структурно-функціональну єдність й охоплені єдиним 
контуром управління” [8, с.9].

Така оцінка вчення В.І.Вернадського про біосферу і 
ноосферу побудована на науковому аналізі концепцій 
вченого,доповнених працями багатьох його учнів і послідовників. 
V філософсько-методологічному плані його ідеї випередили час, і 
їх окремі аспекти отримують належну наукову оцінку тільки на 
сучасному етапі розвитку людської цивілізації коли загострились 
взаємовідносини між суспільством і оточуючою його природою. 
Стало очевидним, що теорія біосфери, вибудована 
В.І.Вернадським, є базовим вченням у сфері сучасного розуміння 
суті цієї системи, основ ії функціюнування.

Ідеї В.І.Вернадського, які стосуються становлення й 
розвитку біосфери, значення в цьому процесі живої речовини,
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закономірності появи на нашій планеті роду Ношо та людського 
суспільства, а заодно й нового етапу біосфери - ноосфери, 
можливого автотрофного механізму забезпечення людства 
продуктами харчування через їх штучний синтез без участі живих 
організмів не є догматичними. Вони неодноразово 
переосмислювались самим автором, а також знайшли подальший 
розвиток у численних працях вчених, як вітчизняних так і 
зарубіжних. Це явище є закономірним і пов’язане, в першу чергу, 
з новими досягненнями науки й техніки, з новими можливостями 
людства впливати на довкілля. Причому, цей влив може мати 
двоякий характер: є можливість при немудрому використанні 
сучасних досягнень науково-технічної революції зруйнувати 
основні компоненти біосфери, особливо її високоорганізовані 
блоки, або створити в біосфері, єдиній екологічній ніші живої 
речовини, умови близькі до оптимальних для забезпечення 
функціюнування всього живого. Щодо цього ще в 1925 р.
В.І.Вернадський писав: “...В останні століття людське
суспільство все більше вирізняється своїм впливом на 
середовище, навколишню живу речовину. Це суспільство стає в 
біосфері, тобто в верхній оболонці нашої планети, єдиним у 
своєму роді агентом, могутність якого росте в часі з прискореною 
швидкістю. Воно одне змінює новим способом і зі зростаючою 
швидкістю структуру самих основ біосфери” [2].

У даній роботі ми хочемо проаналізувати розвиток 
окремих сторін цілісного вчення В.І.Вернадського про біосферу в 
їх сучасному розумінні, у світлі тих іноваційних підходів, які 
пропонуються багатьма його послідовниками.

Аналізуючи передісторію формування вчення про 
біосферу, В.І.Вернадський згадує праці таких вчених, як 
Ж.Б.Ламарк, Окен Стефанен, які близько підійшли до розуміння 
“геологічної значимості живих організмів”. У 1945 р. у своій 
відомій праці “Декілька слів про ноосферу” В.І.Вернадський 
відзначає, що поняття “біосфера”, яке характеризує область 
життя, було введено в біологію Ламарком, а в екологію Е.Зюсом. 
Але, як відомо з історії біології, Ж.Б.Ламарк у своій роботі 
Гідрологія” (1802) термін біосфера використовував для 

позначення організмів сферичної форми.
Ще наприкінці ХУІІІ ст. Ж.Бюффон звертав увагу на 

геологічне значення живих організмів для поверхні земної кулі, а 
про проникнення живих організмів в різні сфери поверхні Землі і



їх тісний взаємозв’язок з оточуючим середовищем стверджував 
Вік д’Азізо (1786), а в працях відомого німецького натураліста 
Олександра Гумбольдта (1802; 1845) вже йде мова не тільки про 
взаємопроникнення, але ай про взаємодію природних явиш У 
середині минулого століття, в даному контексті, цікавими своїм 
прогностичним характером були роботи Ч.Лайєля і Г.Марша, які 
звертали увагу на проблему всезростаючого впливу діяльності 
людського суспільства на природу Землі, на роль людини як 
геологічного агента. Подібні ідеї розвивав відомий вчений 
грунтознавець, учитель В.І.Вернадського В.В.Докучаев. І все ж 
пріоритет у формуванні терміна “біосфера” та його введення в 
науку надається відомому австрійському вченому-геологу 
Е.Зюсу.Едуард Зюс у 1875 році, досліджуючи геологію Альп, 
дійшов висновку, що поряд з такими сферами нашої планети, як 
атмосфера, гідросфера, літосфера має місце окреслена структура, 
в межах якої існують живі організми. Цю область нашої планети 
він запропонував називати “біосферою”. У трактуванні Е.Зюса 
біосфера - це сукупність усіх живих організмів, які населяють 
Землю, або, як відзначає Г.Вальтер (1911), “пласт живої 
речовини”.

На другу половину XIX ст. вже була сформована 
дарвінівська концепція теорії еволюції, в основі якої лежали 
науково обгрунтовані ідеї про взаємозв’язок і взаємну 
зумовленість між живими організмами та оточуючим 
середовищем. У 1966 році відомий німецький зоолог Е.Геккель 
сформував нову науку “екологію”, що базується на концепції 
взаємозв’язку між усіма компонентами живої та неживої 
природи. У 80-х роках минулого століття була сформована 
концепція кругообігу речовини та енергії (Я.Молентот), в основу 
якої закладено ідеї відомого французького натураліста Ж.Кюв’є_ 
(1769-1832) про хімічну спільність живої та неживої матерії/й він 
писав: “...життя являє, таким чином, більш або менш складний 
вихор, спрямованість якого постійна і який завжди захоплює 
молекули, так що форма живого тіла для нього більш істотна, ніж 
його речовина. Поки цей рух існує, тіло, в якому він має місце, є 
живим. Коли рух повністю зупиняється, тіло помирає.” [10, с.67] 
В тих же 80-х роках відомий німецький фізіолог В.Пфеффер 
розробив класифікацію живих організмів, поділивши їх на 
автотрофні, гетеротрофні та міксотрофні. Це узагальнення
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лежить в основі знань з проблем, які стосуються процесів обміну 
речовини в біосфері.

Як зазначено в антології “Людина і довкілля” (1995), її 
упорядник д-р філософських наук В.С.Крисаченко, термін 
“біосфера” широко використовував у своїх наукових працях 
український вчений П.Тутківський. У книзі “Загальне 
землеробство” (1927) та деяких інших видрукуваних раніше 
(1913-1914 p.p.) він підкреслює необхідність вивчення всіх сфер 
нашої планети, в тому числі й біосфери, обговорює питання про 
біосферу землі та її межі”. За проф. Крисаченком B.C., Павло 
Тутківський “...є автором оригінального вчення про біосферу, 
відмінного від концепції Вернадського і, на жаль, практично не 
поміченого ні фахівцями геологами, ні істориками науки” [12, 
с.407].

Ще одне ім’я відомого українського вченого
С.Подолинського варто згадати в контексті становлення вчення 
про біосферу та ноосферу. У своїх наукових пралях, особливо у 
відомій роботі “Людська праця і єдність сили”, виданій на 
початку 80-х років XIX ст., він, по-суті, формує основні 
концептуальні положення енергетичних аспектів біосфери та її 
сучасного етапу - ноосфери - , обгрунтовуючи ідею про людську 
працю як головний чинник перерозподілу енергії на планеті 
В.С.Крисаченко зауважує: “...Світ для вченого - єдність, у якій 
людина може нагромаджувати сонячну енергію, завдяки праці 
збільшуючи енергетичний бюджет на поверхні Землі” [12, с. 371].

Ідеї й узагальнення С.Подолинського є основою 
розуміння енергетичних процесів, які відбуваються в біосфері. Як 
відомо, В.І.Вернадський був добре обізнаний з цими роботами і 
дав їм високу наукову оцінку.

Найбільшого наукового визнання набуло вчення про 
біосферу в роботах визначного українського вченого академіка 
Володимира Івановича Вернадського. Воно базується на 
досягненнях тогочасної науки в галузі геології, біології, 
географії, на фактичному матеріалі й теоретичних узагальненнях, 
що витікають із таких наукових дисциплін, як геохімія і 
біогеохімія. Вернадський першим сформулював концепцію 
біосфери як цілісної планетарної системи, такого планетного 
середовища, де може проявитись життя, яке у взаємозв’язку з 
елементами неживої природи, що використовуються для 
забезпечення життєдіяльності живого, утворюють специфічні



системи, що названі біокосними. В.І.Вернадський вперше 
розглядав біосферу як специфічне геологічне тіло, структура та 
функції якого визначаються властивостями Землі й Космосу, 
конкретними параметрами, характерними для нашої планети. 
Ним вперше обгрунтована гелогічна потужність впливу живої 
речовини (сукупності всіх видів живих організмів планети) на 
навколишнє середовище.

У сучасній науковій літературі йде полеміка й щодо 
основного питання науки про біосферу (біосферологію), 
визначення суті цього явища. Детальний аналіз еволюції 
розуміння поняття біосфери наводиться в роботах Ф.Я Шипунова 
(1980), М.А.Голубця (1997). Як зазначають дані автори, не всі

літературі існують поруч декілька відмінних одне від одного 
визначень біосфери За М.А.Голубцем (1997), “одні автори 
трактують біосферу як оболонку Землі, склад, будова та 
енергетика якої зумовлені колишньою та сучасною діяльністю 
живих організмів і яка охоплює нижню частину атмосфери, цілу 
гідросферу й верхню частину7 літосфери [9, с.ЗЗ]. Інші 
визначають її як сукупність живих істот на планеті (Григорьев, 
1948)”. Даний автор детально аналізує визначення терміна 
біосфера, яке пропонують Дж.Хатчінсон, В.М.Тимофєєв- 
Ресовський, Ю.Одум, М.Б.Вассоєвич та іи  Одна з причин цього - 
те, що В.І.Вернадський у різних своїх працях поняття біосфера 
трактує по-різному, що, напевне, закономірно, оскільки сам об’кт 
є явищем дуже складним як за структурою, так і за 
особливостями його функціонування. Як відомо, В.І.Вернадський 
розглядав біосферу або “...як область земної кори, зайнятої 
трансформаторами, які перетворюють космічні випромінювання 
в діючу земну енергію - електричну, хімічну, механічну, теплову 
[6, с. 232], або “як особливу оболонку земної кори, охопленої 
життям [6, с. 281]. Відомі й такі її характеристики: “біосфера -  
поверхня нашої планети, її зовнішня область, яка відмежовує її 
від космічного середовища” [4], ”...біосфера складне планетне 
“біокосне тіло” [4].

М.А.Голубець (1997), аналізуючи різні підходи до 
визначення біосфери, синтезуючи сучасні наукові дані про її 
структурно-функціональні властивості робить узагальнення, яке 
стосується суті цього явища. Він пропонує використовувати^ 
визначення біосфери “...як загальнопланетної оболонки, до скла-

сучасні трактування поняття біосфери є вичерпними, в науковій



ду якої належать нижні шари атмосфери, ціла гідросфера і 
верхні шари літосфери” (с. 19). ̂ Зклад і будова біосфери зумовлені 
сучасною та минулою життєдіяльністю всієї сукупості живих 
організмів (живої речовини). Вона, зауважує автор, є наслідком 
взємодії її живих і неживих компонентів, акумуляції та 
перерозподілу в ній величезної кількості енергії, термодинамічно 
відкритою, самоорганізованою, саморегульованою, динамічно 
зрівноваженою, стійкою, мозаїчною (десиметричною), 
глобальною системою (там же). Таке розуміння біосфери є 
багатоплановим і вирізняє різні сторони її сутності, характеризує 
її, як цілісну систему з притаманним рівнем організованості. 
Біосфера являє собою загальнопланетарну екологічну систему і 
функціонує за закономірностями, характерними для такого рівня 
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систем. У своїй монографії “Біосфера” (1926) В.І.Вернадський 
спростував ортодоксальну наукову концепцію про незалежний 
розвиток живої та неживої матерії, біотичних та абіотичних 
частин природи. Він науково обгрунтував концепцію тісного, 
взаємозумовленого взаємозв’язку між геохімічними та 
біологічними процесами в біосфері, бо жива речовина є тільки 
частиною біосфери, частиною більш складної системи і може 
існувати лише в межах цьго цілого, в межах певної частини 
планети - біосфері. В.І.Вернадський науково обгрунтував 
концепцію про взаємозв’язок між циклами інертних хімічних 
речовин і живою речовиною, сформулював відомі біогеохімічні 
принципи. Особливої уваги заслуговують погляди вченого на 
механізми біотичного кругообігу речовини в біосфері, 
регулятивну роль живої речовини в підтримуванні динамічної 
рівноваги в цій глобальній екосистемі.

Цікавий розвиток ідеї В.І.Вернадського про активний 
вплив живих організмів на навколишнє середовище, про 
геологічну сукупну їх потужність знаходимо в працях 
англійського хіміка Джеймса Лавлока та американського біолога 
Лін Маргуліс, які сформулювали так звану “гіпотезу ГеГ (яку 
інколи протиставляють вченню про біосферу). У їх баченні 
планета Земля функціонує як “живий організм”, який має 
здатність до саморегуляції. Вони висловили думку про те, що 
біологічна та геохімічна складові біосфери пов’язані ніби 
симбіотичними зв’зками в атмосферних процесах і підтримують 
порівняно постійний клімат, який сприяє розвитку живого. 
Автори стверджують, що температура земної поверхні ніколи не 
змінюється більше ніж на декілька градусів від її середньої 
величини, хоча за час появи біосфери інтенсивність сонячної 
радіації зросла на 30-50 %. Вагомого значення набули роботи 
Д.Лавлока, які характеризують механізм регуляції кисню та 
водню в атмосфері. На думку вченого, тут спрацьовує 
кібернетичний принцип зворотного зв’язку, який при підвищенні 
концентрації 0 2 в атмосфері активізує діяльність мікроорганізмів, 
продукуючих метан, що поступає в повітря і діє як регулятор, 
збільшуючи або зменшуючи його рівень. Така органічна єдність 
між живою речовиною (в даному випадку - бактеріями) і 
атмосферою підтримує в певній динамічній рівновазі клімат 
Землі, оточуюче середовище в цілому. Таким чином, біосфера 
бачиться як цілісна система, що має здатність до саморегуляції.
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Вчення В.І.Вернадського про біосферу центральне місце у 
структурно-функціональному аспекті відводить живій речовині - 
сукупній активності всіх живих організмів планети, включаючи 
людину. Визначаючи суть поняття “жива речовина”,
В.І.Вернадський зауважує: “Я буду називати сукупність
організмів, зведену до їх ваги ,хімічного складу та енергії, живою 
речовиною” [4, с. 10]. На думку вченого, живі організми є 
функцією біосфери й тісно пов’зані з нею, як матеріально, так і 
енергетично. У своїй сукупності вони - сила геологічного 
характеру.

Зі світоглядних позицій дуже цікавими є думки
В.І.Вернадського про одночасність появи на Землі живого та 
біосфери. Він підкреслює: “...Говорячи про появу на нашій 
планеті життя, ми в дійсності говоримо про утворення на ній 
біосфери” [5] і далі: “...еволюційний процес, яку його форму ми б 
не взяли, завжди йде всередині біосфери, тобто в живій
природі...”. Обгрунтовуючи наукову концепцію необхідності 
одночасної, дуже різноманітної геохімічної функції живих 
організмів у біосфері В.І.Вернадський приходить до висновку, що 
біосфера повинна була утворитись не у формі якогось одного 
виду організмів, що виконував якусь одну функцію, а у вигляді 
складних систем, утворених різними таксонами (хоча й
одноклітинних прокаріотів) “...або ж гіпотетичною, особливою, 
відмінною від видів, невідомою нам формою живої речовини...”. І 
як висновок: “...Таким чином, перша поява життя при створенні 
біосфери повинна була відбутись не у вигляді появи одного 
якого-небудь виду організму, а у вигляді їх сукупності, яка 
відповідає геохімічним функціям життя. Повинні були зразу 
появитись біоценози “[5, с. 290]. Оскільки, як відомо, біоценози 
не можуть існувати без взаємозв’язку з середовищем (біотопом), 
то первинна біосфера зразу формувалась як екологічна система, 
що забезпечує кругообіг речовини й трансформацію енергії. 
Припускається, що до появи одноклітинних прокаріотних 
автотрофів певний час біосфера була представлена тільки блоком 
гетеротрофів, які вичерпали запаси органічної' речовини 
абіогенного походження і стали перед дилемою припинення 
існування або переходу на новий тип живлення. Природа вибрала 
другий варіант, зберіг їли при цьому й гетеротрофні таксони. 
Появу на нашій планеті автотрофних фотосинтезуючих 
організмів В.І. Вернадський називав вирішальним фактором 
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існування біосфери, оскільки вони забезпечили зв'язок між 
нашою планетою та космосом, використовуючи сонячну енергію 
дія продукування органічних сполук - цукрів і простих 
вуглеводів. ^3 появою автотрофів у біосфері виникловідносно 
замкнуте біотичне коло кругообігу речовини, умова тривалого 
існування природних систем відкритого типу. У науковій 
літературі, яка досліджує проблеми розвитку органічного світу, є 
дані, про появу трофічного рівня продуцентів фотосинтетичного 
характеру десь після міліардного відрізку часу, існування живих 
організмів. Біотичному кругообігу речовини передували процеси 
кругообігу органічних речовин, які утворювались абіотично. 
М.М.Камшилов (1974) так в модельному варіанті подає цей 
процес: “...кругообіг органічної речовини, оснований на
виникненні й розкладі хімічних сполук вуглецю, поступився 
місцем біотичному кругообігу, який базується на народженні й 
смерті особин, розвиткові нових видів і вимиранні старих [10, с. 
46]. Для формування умовного кола кругообігу речовини 
потрібна наявність хоча б двох, трьох трофічних блоків - 
продуцентів і деструкторів (редуцентів), здатних розкладати 
складні органічні речовини до таких сполук, які знову можуть 
брати участь, як у процесі фотосинтезу, так і біосинтезу взагалі.

Первинними продуцентами органічної речовини на зорі 
розвитку біосфери стали прокаріотні організми, які існували за 
рахунок фотосинтезу й хемосинтезу. Є дані, що протягом майже 
двох міліардів років екосистеми Землі були представлені 
прокаріотами гетеротрофного та автотрофного типу живлення 
(ціанобактеріями). Завдяки діяльності таких різнокомпонентних 
екосистем почалась трансформація земної кори та атмосфери. 
Згодом прокаріоти почали контролювати склад атмосфери 
шляхом принципу зворотного зв’язку. Біосфера активно впливала 
на формування свого середовища. Таку картину первинної 
біосфери малюють автори проекту побудови штучної системи 
біосферного типу - проекту Біосфера - II Дж.Аллен і М.Нельсон 
(1991). У цей період, по суті, сформувалась повночленна 
біосфера, до складу якої входили продуценти, консументи і 
деструктори, які у взаємозв’язку зумовлюють кругообіг речовини 
й трансформацію енергії, забезпечуючи цим самим можливість 
довготривалого функціонування екологічних систем. Причому, 
далі еволюція біосфери йшла за рахунок “вдосконалення 
структурно-функціональних властивостей окремих трофічних



рівнів. Виникли більш високоорганізовані організми 
еукаріотичної будови клітини, більш пластичні й адаптовані до 
динамічного середовища, мали досконаліші цитогенетичні 
механізми, що призвело до появи серед них форм зі статевим 
розмноженням.

Наступним дуже важливим етапом розвитку біосфери 
було виникнення багатоклітинної будови організмів (приблизно 
1200 млн. років тому). їх поява в екологічних системах планети 
створила нові можливості для подальшої еволюції таксонів 
багатоклітинної форми організації. Перехідною формою між 
одноклітинними та баготоклітиними організмами були, напевне, 
колоніальні форми, як розвиток багатоклітинні характерні для 
багатьох таксонів водорстей і найпростіших. Поява і розвиток 
багатоклітинних форм організмів, на думку деяких вчених, 
значно сповільнила темпи еволюції одноклітинних форм 
І.І.Шмальгаузен, відомий спеціаліст у галузі еволюційного 
вчення, в даному контексті зазначав: “...організми, які займають 
нижчі ланки в ланцюгах живлення, як правило, не мають 
перспектив дивергентної еволюції в даному конкретному біотопі 
(місці проживання) [ , с. 354].

М.М.Камшилов (1974) пропонує теоритично 
обгрунтоване узагальнення прогресивного розвитку життя. Він 
сформулював так званий “Основний організаційний принцип 
еволюції”, який стверджує, що “...диференціація форм руху 
матерії основана на прогресуючій інтеграції все нових 
структурних елементів, постійно виникаючих в ході цієї 
диференціації. Йде процес конценграції розсіяної інформації...” [ 
,с.72]. Отже, суть прогресивного розвитку полягає не тільки у 
підвищенні ступені складності наступних ступенів розвитку, але і 
в більшій організованості матеріалу, який розвивається. Справа в 
тому, що нові ступені розвитку чи організованості не тільки 
протистоять своїм попередникам як більш складні за їх 
виникненням, ускладнюється вся структура матерії, що 
розвивається. Нове, більш складне, виникнувши в старому, як 
правило, здатне існувати тільки разом з ним. Космічна еволюція 
матерії, з цієї точки зору, бачиться як процес прогресуючої 
диференціації форм її руху, в якому поряд зі старими формами 
постійно виникають нові. О.І.Опарін з цього приводу зауважує, 
що ...коли в процесі розвитку виникають нові форми руху 
матерії, темп їх розвитку різко зростає..., але при цьому вказане



прискорення зосереджується на все більш обмежені області 
матерії [15, с. 11].

Наведені вище узагальнення в світоглядному аспекті 
пояснюють важливі процеси еволюції на сучасному, 
ноосферному, етаггі розвитку біосфери. Поява соціальної форми 
руху матерії створила в біосфері якісно нову ситуацію 
В.І.Вернадський, аналізуючи ситуацію і перспективи розвитку 
взаємовідносин між людиною та іншими компонентами біосвери, 
писав: “У геологічній історії біосфери перед людством
відкривається велике майбутнє, якщо воно зрозуміє це й не буде 
використовувати свій розум і свою працю на самознищення” [5, 
с. 327]. Створилась ситуація коли, відповідальність за збереження 
структурно-функціональних властивостей біосфери, такого її 
стану, який забезпечує повнофункціональне існування всіх живих 
організмів, включаючи саму себе, повинна взяти на себе людина. 
Це її еволюційно-історична місія.

У сучасній літературі, яка аналізує розвиток ідей
В.І.Вернадського в рамках вчення про біосферу, часто не 
узгоджуються розуміння етапів її еволюції. Так, М.М.Камшилов 
у відомому ^дослідженні (1974) пише: “Еволюція органічного 
світу пройшла декілька етапів. Перший етап - виникнення 
біотичного кругообігу біосфери; етап другий - ускладнення 
циклічної структури життя в результаті появи надбудови з 
багатоклітинних організмів. Ці два етапи здійснювались під 
впливом чисто біологічних факторів і можуть бути названі 
періодом біогенезу. Третій етап - винекнення людського 
суспільства. Почався етап ноогенезу” [10, с. 231].

В контексті розвитку ідей В.І.Вернадського про еволюію 
біосфери існують різні підходи і уявлення. Так, Е.І.Колчинський 
(1990) вважає, що основною ознакою, за якою слід визначати 
окремі етапи еволюції біосфери, повинен бути аналіз 
вдосконалення процесу біотичного кругообігу речовини в даній 
системі. Він пише, що “...еволюція біосфери є, передусім, 
процесом розширення, поглиблення та інтенсифікації біотичного 
кругообігу речовин”. Хоча цей показник є дуже важливим, але 
він не вичерпує характеристику даного об’єкта у всій його 
різноманітності. Біосфера - це космічно-планетарна система і її 
структурно-функціональна організованість забезпечується 
факторами як космічного, так і планетарного характеру. 
Ф.Я.Шипунов, щодо цього зазначає, що “...процеси, яю



відбуваються у біосфері й навколишньому планетному 
середовищі, народжуються і підтримуються, з одного боку 
космічними, а з іншого - земними факторами, пов’язаними з 
особливостями Землі як планети (напруга гравітаційного і 
магнітного полів, характер її речовин, випромінювання тощо). 
Взаємодія цих двох факторів створює єдиний утвір - систему 
Землі” [18, с. 221]. Звідси, біосфера є тільки однією зі 
структурних частин цієї складної системи. М.А.Голубець у 
відповідності до таких уявлень зауважує, що “...біосфера 
функціонує як підсистема складнішої глобальної і до певної міри 
космічної системи “Земля”, що завжди має бути в полі зору під 
час оцінки її еволюційних процесів” [8, с. 74]. Цю структурну 
складність біосфери та її позабіосферні зв’язки можна 
проілюструвати схемою, яку запропонував А.Г.Назаров (1974).

У контексті концепцій про етапність еволюції біосфери 
оригінальний підхід пропонує академік НАНУ М.А.Голубець. У 
своїй монографії “Від біосфери до соціосфери” (1997) він 
обгрунтовує необхідність виділяти п’ять наступних етапів 
еволюції біосфери від її появи на планеті до наших днів: 1) 
гетеротрофної біосфери з домінуванням прокаріотів; 2) 
автотрофної біосфери, зосередженої у водному середовищі; 3) 
суцільнопланетної біосфери, утвореної після освоєння живими 
істотами суші, 4) ноосферний, 5) соціосферний. Така 
класифікація етапів розвитку біосфери не є усталеною й 
завершеною і, напевне, викличе наукову дискусію, особливо, 
щодо виділенням автором соціосферного етапу. М.А.Голубець 
трактує соціосферу як надбіосферну систему. “Соціосфера - це 
самоорганізована, саморегульована планетна система, до складу 
якої входить біосфера, інші охоплені виробничою діяльністю 
геосфери та прилеглий до Землі Космос, людське суспільство з 
усіма наслідками його розумової і господарської діяльності, 
інтелектуальними здобутками, спорудами, інституціями 
формами організації, типами виробничих відносин, тощо” [8, с. 
157].
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Марченко М.М., Копильчук Г.П., 
Григор’ева О.В.

Біохімічні аспекти вивчення злоякісних пухлин

Грунтуючись на даних сучасних досліджень, в огляді 
стисло представлені молекулярна теорія виникнення і розвитку 
пухлин, механізм каріденогенного впливу хімічних і фізичних 
факторів, а також роль білків, зокрема ядерних, в процесах 
онкогенезу. Особлива увага звертається на мало вивчені 
механізми вивчені механізми участі протеолітичних ферментів 
лізосом в регуляції активності генома.

Авторами представлена доцільність використання 
препаратів похідних кумаринів штучного і природного 
походження як протипухлинних агентів.

Для людини розмноження клітин -  це благо, тому що воно 
лежить в основі збереження виду і росту індивідууму, загоєння 
ран і захисних реакцій організму, але може бути і нещастям, коли 
цей процес виходить з-під контролю регуляторних факторів, і 
починається нестримний пухлинний ріст.

Важливість вивчення клітинної біології споріднених 
захворювань, об’єднаних назвою рак значною мірою зумовлена 
порушенням фундаментальних законів поведінки клітин в 
багатоклітинному організмі. Саме з цієї причини дослідження 
раку суттєво збагатили наші знання про нормальні клітини.

Виникнення раку може бути спричиненим поєднаною дією 
численних зовнішніх і внутрішніх чинників, найважливішими з 
яких є хімічні канцерогенні речовини, фізичні фактори, онкогенні 
віруси.

Що ж є першопричиною виникнення злоякісних пухлин? 
Рак -  це захворювання генетичного апарату певного типу 

клітин, при якому мутації в ДНК призводять до селекції клону 
клітини з неконтрольованим ростом. Ймовірно, що такі мутації 
зумовлені багатьма факторами, в тому числі й інтеграцією 
чужорідної генетичної інформації (зокрема вірусної).

На основі накопичених експериментальних даних Хюбнер і 
Тодаро (НиеЬпег, Тобаго) в 1969 році, а пізніше Темін (Тетіп) в 
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1974 р. сформулювали вірусну теорію онкогенезу. Суть цієї, 
досить складної теорії полягає в наступному. В здорових 
клітинах відсутній так званий онкоген -  ген, який кодує 
розмноження віруса. У появі онкогенів першочергову роль 
можуть відігравати РНК-вмісні віруси С-типу. Вони виявлені в 
клітинах багатьох видів хребетних. Ці віруси містять РНК і 
утворюють фермент РНК-залежну ДНК-полімеразу (ревертазу). В 
клітині віруси звичайно знаходяться в репресованому стані. Коли 
вони активуються, вбудовуючись в геном клітини-господаря, то 
синтезують ДНК, яка і «запускає» нестримну проліферацію 
клітин.

На відміну від вірусів, що викликають цілий ряд інфекцій
них захворювань, пухлинородні віруси не передаються ні кон
тактним, ні крапельним шляхом, а отже вони не інфекційні [1].

Активація онкогенів може відбуватись під впливом 
хімічних канцерогенів і випромінювання. Протягом останніх 
років виявилось, що канцерогени, проникаючи в клітину, 
взаємодіють з ферментами мікросом. При цьому канцероген 
підлягає перетворенням, продукти яких викликають зміни 
генетичного апарату, що в кінцевому результаті призводить до 
патологічної проліферації клітин.

Під дією радіоактивного випромінювання від молекул, з 
яких побудовані різні компоненти клітин, відокремлюються 
електрони, що рухаються з великою швидкістю, перетворюючись 
в джерела випромінювання другого і третього порядку. Крім 
того, при опроміненні в тканинах утворюються вільні радикали, 
які вступають в реакції з життєво важливими сполуками, в першу 
чергу з нуклеїновими кислотами і білками. Все це може привести 
до виникнення пухлини.

Кожна пухлина є клоном єдиної зміненої клітини організму 
або результатом патологічного розмноження ідентичних клітин.

За останні роки виявлено значну кількість генів, що беруть 
участь в процесі злоякісної трансформації клітин і пухлинної 
прогресії. Умовно ці гени можна розділити на декілька груп. До I- 
ї належать протоонкогени, активація яких сприяє проліферації 
клітин, до ІІ-Ї -  гени-супрессори, активація яких приводить до 
інгібування клітинної проліферації. Виділено також групу генів, 
які забезпечують стабілізацію молекули ДНК, тобто її розмірів і 
впорядкованості вторцнної структури.
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До групи генів стабілізації ДНК належать гени системи 
репарації, які включаються на пізніх стадіях канцерогенезу 
Порушення цієї системи призводить до індукції додаткових 
мутацій і наступного відбору клону клітин з необмеженим ростом 
імортальної лінії (попередники злоякісних клітин). Кінцевим 
результатом такого відбору є утворення моноклональної 
клітинної популяції, яка складає основну масу клітин пухлини.

Функції ж двох інших груп генів -  онкогенів і генів- 
супресорів -  проявляються, очевидно, в основному в процесі 
злоякісної трансформації імортальних клітин і повністю пов’язані 
з порушеннями контролю клітинного поділу.

Такий розподіл ролей між трьома групами генів досить 
умовний. Представники кожної з цих груп тою чи іншою мірою, 
можуть функціонувати на будь-якому етапі пухлинного процесу і 
з’ясування конкретних механізмів їх дії -  завдання найближчого 
майбутнього

Завдяки розвитку фундаментальних наук на сьогоднішній 
день стало очевидним, що злоякісна пухлина виникає внаслідок 
порушень в регуляції двох базових процесів в живому організмі 
проліферації клітин, тобто можливості давати ідентичні копії всіх 
генів, і процесу диференціації, тобто регуляції експресії генів, що 
забезпечують спеціалізацію клітин для виконання різних 
функцій.

Відповідальність за експресію генів несуть окремі фракції 
ядерних білків, тому доцільним є дослідження їхнього 
кількісного вмісту і якісного складу в здорових і злоякісних 
клітинах. Існують відомості про відмінності складу ядерних 
білків. Показано, що в зразках доброякісних і злоякісних пухлин 
та нормальної тканини простати існує відмінність щодо вмісту та 
молекулярного розподілу ядерних білків. В злоякісній тканині 
різко знижений вміст білка 19кД і втрачений білок 66кД. 
Відмінності по ряду білків виявлені в доброякісній і злоякісній 
пухлинах (45кД, 51,4 кД, 66кД)[ 14 ].

Увагу дослідників привертають протеолітичні ферменти 
пухлинних клітин, особливо група цистеїнових лізосомних 
протеаз.

Найбільш вивченим є протеолітичний комплекс лімфоїдних
клітин при різних формах лімфопроліферативних захворювань.
Вивчення протеолітичних ферментів в лімфоїдних клітинах
проводиться з метою виявлення механізмів патогенезу і пошук}7 
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біохімічних маркерів для прогнозування протікання 
захворювання.

Встановлено, що один з основних імунологічних маркерів, 
який використовується при діагностиці гострого лімфобласного 
лейкозу -  CALLA (СД10), є нейтральною ендопептидазою (КФ 
3.4.24.11); антиген мієлоїдних клітин СД13, присутній і на лім- 
фоїдних бластних клітинах, був ідентифікований як амінопеггти- 
даза N. Ці ферменти, а також дипептидиламінопептидаза ГУ 
(СД26), що переважно експресується на активованих Т-клітинах, 
можуть брати участь в утворенні та інактивації факторів 
диференціації і проліферації лімфоїдних клітин [3].

Протеоліз -  процес, в більшості локалізований в лізосомах. 
але також досить активний в ядрі, цитоплазмі, на плазматичній 
мембрані [7,11] Він впливає на процесинг білків, активацію 
ферментів, деградацію білків, в тому числі і модуляторів 
активності генів [6,12]. Існують відомості про участь протео
літичних ферментів в професії злоякісних захворювань і виник
ненні метастазів [15,16]. Так, урокіназа, активатор плазміногену 
(иРА) і її клітинний рецептор (uPAR), відіграють важливу роль в 
процесах клітинної інвазії. Механізм дії цих ферметів вивчений 
на багатьох видах злоякісних пухлин, і иРА була визначена як 
головний модулятор пухлинної інвазивності [19].

Однак численні експериментальні дані щодо протеаз., не 
дають повного розуміння причин і наслідків змін активності 
внутрішньоклітинних протеаз в тканинах злоякісних пухлин і в 
клітинах при лейкозах.

Нез’ясованим залишається питання про вплив лізосомних 
протеолітичних ферментів різних класів на регуляцію активності 
генів.

Встановлено, що процесам посиленого білкового синтезу і 
проліферації клітин передують транслокації лізосом в навколо- 
ядерний простір та асоціація лізосомних ферментів з ядром [2,9].

Є дані, які дозволяють припустити, що в активації 
хроматину при контакті лізосом з ядром можуть послідовно 
брати участь протеази трьох типів: карбоксиле пгидази 
(найімовірніше катепсин D), серинові і тіолові протеази. 
Механізм їхньої дії може бути реалізований в дерепресії геному 
шляхом депротеїнізації певних ділянок ДНК або активації деяких 
ядерних ферментів, наприклад ДНК-полімерази. Лізосомні 
гідролази можуть посилювати метилювання ДНК шляхам



активування відповідних ферментів або за допомогою 
розблокування ділянок метилювання в ДНК [2].

Треба відзначити, що більшість ядерних і мембранних, в 
тому числі й регуляторних білків, представлені глікопротеїнами. 
Модифікація структури і властивостей останніх під дією 
глікозид аз також може стати однією з причин неопластичної 
трансформації. Проте на сьогоднішній день питання про стан 
активності глікозидаз при онкологічних захворюваннях 
залишається відкритим.

Рак -  це катастрофа для організму, хоча тепер вже не 
рокова. Відкриття, зроблені за останній час, дозволили не лише 
зрозуміти деякі причини невдач при лікуванні пухлин, але й 
створити нові підходи для ефективного лікування.

Найсучаснішими є методи біотерапії. Серед них на 
особливу увагу заслуговує генотерапія, до виникнення якої 
привело розшифрування структури онкогенів і, частково, їх 
локалізації в геномі [7]. Проблемою стала велика гетерогенність 
генетичних портретів пухлин. В наш час проводиться розробка 
таких молекулярно-генетичних підходів для вирішення питання 
боротьби з пухлиною:

а) удар по активованому в певній пухлині онкогену чи 
онкобілку (фармакологічний метод) або використання 
антизмістовних олігонуклеотидів для пригнічення синтезу даного 
білка [18];

б) активація генів, що пригнічують розвиток пухлин. В 
багатьох випадках ці гени пошкоджені, але можна спробувати 
знову ввести їх в клітини, тим самим відновивши контроль за 
ростом пухлин. Для цього в пухлинні клітини вводять ДНК або 
віруси;

в) вакцинація пептидами;
г) спрямована доставка до пухлин токсинів та ізотопів за 

допомогою антитіл, факторів росту або альфафетопротеїну;
д) введення нещодавно отриманих вірусів, які вибірково 

вбивають пухлинні клітини. Зараз проводяться дослідження з 
отримання віруса, що залежить від присутності в клітині гена- 
супресора р53. Якщо ген р53 не пошкоджений, то вірус не може 
рости в клітині. Оскільки в пухлині ці гени пошкоджені, то віруси 
будуть рости і розмножуватися, вбиваючи її;

е) пригнічення теломерази: інгібування ревертази, 
використання антизмістовних РНК;
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є) імуномодулятори;
ж) комбіновані підходи;
з) генна вакцинотерапія, коли в пухлину вводиться ген, що 

виробляє певнии білок. Останній привертає увагу захисних 
систем організму для знищення пухлини.

Генна вакцинотерапія є найбільш перспективною. Вона 
базується на пошуку генів, що контролюють ріст пухлин. Так був 
знайдений ген tag7, продукт якого належить до родини цитокінів 
-  білків, шо секретуються клітинами і впливають на ріст і зміну 
поведінки інших клітин. Введення цього гена в культуру пухлин
них клітин пригнічувало її ріст. -Гальмування росту пухлин спос
терігалось і у випадку трансплантації вакцинованих злоякісних 
клітин мишам. Отже, ген tag7 є можливим протипухлинним аген
том, необхідним для розвитку імунної відповіді організму [13].

Неспецифічна імунотерапія -  найпоширеніший біотерапев- 
тичний напрямок, в межах якого проводиться:

а) індукування активного запального процесу, який 
викликає пригнічення пухлинного росту за допомогою індукції 
синтезу ендогенного пухлинонекротизуючого фактора -  TNF-a.

б) неспецифічна вакцинація, одним з варіантів якої є 
застосування вакцини Васіїїа Calmette-Guerin (BCG). Ця вакцина 
викликає як місцеві (активізація макрофагів, продукція 
інтерферона-а, продукція TNF-а), так і системні (стимуляція 
утворення і міграції пухлиноспецифічних Т-лімфоцитів, продук
ція цитокінів) імунологічні реакції. Як препарат неспецифічної 
терапії широко застосовується інтерферон-a. Терапевтичний 
механізм його дії складається з імуномодулюючої активності, 
антипроліферативного ефекту, регуляції диференціації клітин, 
здатності посилювати експресію поверхневих антигенів.

Перспективний варіант — використання пухлино
некротизуючого фактора (TNF). В фізіологічних умовах TNF -  
важливий елемент захисту організму від вірусної, бактеріальної і 
паразитарної інфекцій. Водночас він є єдиним цитокіном, що 
володіє прямим цитоцидним ефектом на пухлинні клітини;

в) активна специфічна вакцинотерапія, поява якої 
викликана низькою ефективністю немодифікованих аутологічних 
вакцин;

г) пасивна імунотерапія, що здійснюється за допомогою 
моноклональних антитіл. Можливість проведення пасивної
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імунотерапії з ’явилась в зв’язку з виявленням поверхневих 
антигенів і розвитком біотехнології.

Всередині 80-х років була проведена ревізія методів 
відбору речовин із протипухлинними властивостями 
Встановлено, що відбір активних сполук на швидкоростучих 
прищеплюваних лейкозах мишей призводить до виявлення 
агентів, ефективних для обмеженого кола пухлин людини.

Розробка нового лікарського засобу починається із 
скринінгу. Основними критеріями для відбору нових сполук є:

1) вибіркова циготоксичність; 2) унікальність структури; 3) 
новий механізм дії; 4) висока протипухлинна активність; 5) 
відсутність перехресної стійкості з відомими препаратами; 6) 
доступність для виробництва.

Окремі лабораторії або інститути різних країн мають свої 
невеликі банки культур пухлинних клітин людини. При цьому 
паралельно створюються лінії з різними видами стійкості до 
ліків. Це дозволяє відбирати агенти, які працюють на стійких до 
відомих препаратів пухлинах [20].

Для цілеспрямованого первинного відбору нових 
протипухлинних агентів можна використовувати культури і 
окремі ферменти як можливі мішені для хіміотерапії: специфічні 
ферменти, що регулюють клітинний цикл, протеїнкінази А і С, 
топоізомерази І і II та ін. [17].

Поряд з цим залишається актуальним відбір in vivo на 
перещеплених пухлинах тварин. Джерелом нових агентів є 
синтетичні сполуки, а також виділені з природних джерел 
Інтесивно розвивається новий підхід до спрямованого синтезу 
протипухлинних сполук -  комп’ютерне моделювання 
оптимальних структур із заданими властивостями.

Нова стратегія хіміотерапії пухлин передбачає 
враховування гіперекспресію гена множинної стійкості до ліків і 
можливість його блокади; здатність пухлинної клітини до 
програмованої клітинної смерті (апоптозу) і можливість її 
індукції поєднанням невеликих доз хіміопрепаратів, 
моноклональних антитіл або цитокінів; визначення 
індивідуальної чутливості пухлинної клітини до хіміопрепаратів 
in vivo.

За останні роки інтерес до проблеми апоптозу значно зріс 
завдяки відкриттю гена клітинної смерті і онкогенів, що його 
регулюють.
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Нормальна соматична клітина, що виконала свою функцію, 
або зайві клітини під час диференціації гинуть внаслідок 
активації апоптозу. Апоптоз -  фізіологічна смерть. В результаті 
активації процесу клітинної смерті відбувається фрагментація 
ДНК і клітини розпадаються на маленькі апоптичні тільця. 
Апоптоз регулюють онкогени р53. Дикий тип онкогена р53 
індукує апоптоз, а онкогени ЬсІ-2 його блокують. Доведено, що 
внаслідок гіперекспресії онкогена ЬсІ-2 розвиваються деякі 
лімфоми у людини і тварин, аутоімунні захворювання. Різні 
хіміопрепарати (топотекан, мітоксантрон, таксол), що 
застосовуються в онкології, діїоть, індукуючи апоптоз.

У медичну практику введено цілий ряд алкілюючих 
агентів та антиметаболітів, серед яких похідні 
нітрозалкілсечовини, сполуки, які містять групи етиленіміну, 
похідні фгорурацилу, меркаптосполуки, платиновмісні та інші 
препарати різних класів органічних сполук [8].

Відомо, що природні сполуки, на відміну від штучних, 
легко засвоюються організмом і включаючись в обмін речовин, 
впливають на клітини, в тому числі й на ракові. Найперспектив- 
ігішими в ролі протипухлинних засобів є речовини, які беруть 
активну участь в окисно-відновних процесах. З цієї точки зору 
великий інтерес являють природні сполуки фенольної структури.

Фенольні сполуки відіграють важливу роль в організмі 
гварин, хоча на противагу рослинам в організмі тварин 
зустрічаються в дуже невеликих кількостях. Як інгібітори- 
антиоксиданти феноли впливають на окисно-відновні процеси в 
пухлинних клітинах, змінюють біосинтез РНК і білків. До 
високореактивних сполук поряд з деякими синтетичними 
речовинами належать і рослинні поліфеноли -  флаваноїди і 
хіноїди [5], які мають не тільки протипухлинну, але й 
радіомодифікуючу здатність.

Фенольними сполуками називають ряд речовин, що мають 
ароматичне кільце з гідроксильною групою, а також їхні 
функціональні похідні. Поліфеноли знайдені у всіх вищих рослин 
і в більшості нижчих. Привертає увагу' велика різноманітність 
природних фенолів. їх нараховують до 10 різних класів. У 
рослинах визначені прості феноли, фенолокислоти, ацетофеноли, 
оксикоричні кислоти, кумарини, ізокумарини, хромони, флавони, 
флавонони, ізофлавони та інші.
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В онкології широко застосовуються препарати кумарину як 
антикоагулюючі засоби. І Іроте застосування в онкології 
антикоагулянтів не пояснюється лише проблемами тромбозів- 
геморрагій. Експериментальні дані [10] вказують на те, що 
антикоагулянти активно втручаються в розвиток пухлинного 
процесу, змінюючи темпи росту і метастазування перевивних 
пухлин. Препарати кумарину, пригнічуючи окисно-відновні 
процеси в клітинах печінки, можуть інгерферувати з 
метаболізмом інших ліків і змінювати їхній ефект.

Проте можливість використання антикоагулянтів, в тому 
числі препаратів кумарину, у боротьбі з процесами 
метастазування викликає сумніви. Самостійне значення їх в 
цьому плані невелике. Однак в післяопераційному періоді 
смертельна загроза тромбоемболій змушує призначати 
антикоагулянти. В такому випадку слід враховувати їх 
антиметастатичну дію, але при одночасному використанні інших 
протипухлинних препаратів. Антикоагулянти лізують фібринову 
оболонку тромбів, які містять пухлинні клітини, чим полегшують 
доступ до них протипухлинним препаратам.

Повідомлень про вплив антикоагулянтів непрямої дії на 
пухлинний ріст небагато. Eriksson і співавтори (1963) встановили, 
що дикумарол в концентрації 4-100 мг% в культурі ракової 
тканини in vitro пригнічує її ріст. Lacour і співавтори (1957) 
вводили щурам етилдикумарин (по 0,6-1,2 мг на добу) з сьомого 
дня після прищеплення пухлини Т8 протягом 3 днів. Піддослідні 
шурі гинули в середньому на 2 дні раніше, ніж контрольні, але 
метастази в них розвивались рідко. При введенні етилдикумарину 
з 7-ого дня після підшкірного щеплення і до кінця досліду 
відмічено деяке зменшення середньої ваги пухлинних вузлів і 
значне зменшення кількості метастазів у внутрішніх органах. 
Тривалість життя щурів дещо зменшилась. Отже, найчіткіший 
вплив етилдикумарин виявив на розвиток метастазів [10].

У лабораторії органічного синтезу ЧДУ були отримані 
похідні меркаптоімідазолу, що містять як замісник залишок 
кумарину та 5 6-бензкумарину. Дослідження одного з похідних 
кумарину проводили на групі тварин з перевивною карциномою 
Герена. Препарат вводили per os по 0,5 мл протягом 14 днів. Як 
показали попередні дослідження випробувана речовина виявляє 
протипухлинну дію. Процент виживання тварин із злоякісною 
пухлиною, які отримували препарат, вищий порівняно із 
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контрольною групою пухлиноносіїв; у частини тварин відзначено 
зникнення пухлин.

Отже, одержані попередні дані свідчать про протипухлинну 
активність похідних кумаринів, і тому доцільне подальше їхнє 
вивчення як перспективних речовин для комплексного лікування 
онкологічних захворювань.
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Термена Б.К.

Районування регіону Карпат і 
Західного Поділля з метою 

інтродукції деревних рослин

На основі аналізу особливостей росту і розвитку, стій 
кості інтродукованих деревних рослин, з врахуванням 
агрокліматичних показників;і видового складу інтродуцентів 
виділені інтродукційні райони у межах регіону Карпат І 
Західного Поділля: Закарпатський низинний, Закарпатський 
передгірний, Карпатський, Опільсько-Передкарпатський і 
Західно-Подільський. Інтродукційне районування території 
досліджуваного регіону може бути використане при плануванні 
лісокультурних і озеленювальних заходів, при проведенні 
інтродукційних робіт зі ступінчастої акліматизації і для 
теоретичних розробок з проблеми адаптації рослин.

Карпати і Західне Поділля характеризуються спільністю 
умов та шляхів інтродукції. У межах досліджуваної території 
окремі райони відрізняються своїми орографічними та грунтово- 
кліматичними особливостями, а також поведінкою деревних 
інтродуцентів, яка зумовлена їх реакціями на різні умови 
існування. На території західних областей України встановлено 
11 лісорослинних районів [3]. М.А. Голубець [1] ділить 
територію Українських Карпат на 4 геоботанічних округи і у 
рослинному покриві виділяє дубові ліси з переважанням дуба 
звичайного, дубові ліси з переважанням дуба скельного, чисті 
букові ліси, букові ліси з домішкою широколистяних порід, 
букові ліси з домішкою ялиці і ялини, чисті ялицеві ліси, ялицеві 
ліси з домішкою ялини і бука, ялинові ліси з домішкою бука, 
гірськососнові та зеленовільхові зарослі.

М.А. Кохно [5;6] при районуванні України для 
інтродукції і культури кленів виділяє у межах Карпат і Західного 
Поділля Карпатський і Прикарпатський райони.

Але аналіз результатів інтродукції деревних рослин у 
Досліджуваному регіоні показав, що існуючі схеми районування
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не відповідають повністю вимогам введення в культуру нових 
перспективних видів рослин.

На основі вивчення особливостей росту і розвитку, 
стійкості деревних інтродуцентів з врахуванням основних 
агрокліматичних показників ми виділили у межах Карпат і 
Західного Поділля 5 інтродукційних районів: Закарпатський 
низинний, Закарпатський передгірний, Карпатський, Опільсько- 
Передкарпатський і Західно-Подільський (рис.). Ці райони 
відрізняються насиченістю та видовим складом інтродукованих 
рослин, різною стійкістю ідентичних форм та видів, а також 
агрокліматичними показниками (табл.).

Найбільш теплолюбиві види успішно інтродуковані у 
Закарпатському низовому районі, де середньорічна температура 
повітря сягає +10°С, середня температура найтеплішого місяця 
21 °С, а період вегетації - 240 діб. Тут широко розповсюджені 
промислові культури винограду, плодоносять лавровишня 
лікарська і текома повзуча, а кедр ліванський досягає властивих 
йому розмірів і дає схоже насіння.

У Закарпатському передгірному районі середньорічна 
температура складає 8-9°С, середня температура найтеплішого 
місяця 17-19°С, сума активних температур вище 10°С - 2400°- 
2900°, а тривалість періоду загальної вегетації - 225-235 діб. 
Середня температура найхолоднішого місяця не опускається 
нижче -4,5°С. У цьому регіоні успішно випробовується культура 
чаю, плодоносять кипарис арізонський, таксодій, акантолимон, 
паперова шовковиця, павловнія повстиста, церцис європейський, 
хурми віргінська, звичайна та японська, інжир та інші 
теплолюбиві деревні та кущові рослини, а каштан посівний 
здичавів і зустрічається у природних угрупованнях.

Карпатський район охоплює Рахівсько-Чивчинську.
Полонинсько-Чорногорську, Вододільно-Верховинську області і
Зовнішні Карпати згідно з районуванням К.І.Геренчука [2] або
флористичні райони Чорногору, Гуцульські Альпи, Свидовецькі
гори, Горгани, Чивчинські гори, Бескиди згідно з флористичним
районування М.І. Котова та В.І. Чопика [4]. Кліматичні умови
Карпат відзначаються значним різноманіттям. Середньодобова
температура повітря коливається в межах від 0°С (на висотах
1500-2000м н.р.м.) до 3°С на висотах близько 1200м н.р.м. і до
8,5 С у нижньому поясі гір. Амплітуда середньомісячних
температур сягає 24°С, зменшуючись з підняттям у гори до 20 - 
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22°С. Тривалість періоду вегетації змінюється у межах від 90 діб 
(на висотах 1100-1500м н.р.м.) до 200 діб" Зима холодна і 
тривала, сніговий покрив на висотах пднад 800 м перевищує 30- 
50см, а середня температура найхолоднішого місяця змінюється 
від - 5°С у нижньому поясі гір до - 12°С у верхньому . З підняттям 
у гори різко зростає кількість опадів, яка у районі Горган досягає 
1300-1500 мм за рік.

Інтродуковані деревні рослини зустрічаються у лісових 
культурах у нижньому та середньому поясах гір та в 
озеленювальних насадженнях. У лісових масивах Закарпаття, 
Прикарпаття, Буковини і Львівського управління лісового 
господарства культивуються на значних площах модрини 
європейська, польська, сибірська, Сукачова, псевдотсуга 
тисолиста, ялиці сибірська, сахалінська, кавказька, сосни 
веймутова і чорна, кедри сибірський і корейський, дуб північний, 
горіхи грецький, чорний, манчжурський та інші цінні у 
лісогосподарському відношенні деревні інтродуценти.

В озеленювальних насадженнях міст на висотах до 700- 
900 м н.р.м. успішно зростають клен ясенолистий, каталь па 
яйцевидна, біла акація, каштан кінський, туя західна, тополя 
пірамідальна, клен сріблястий, ялина голуба, дикий виноград 
п'ятилистий та інші інтродуковані деревні рослини. Всі названі 
види досягають тут властивих їм розмірів, плодоносять і дають 
схоже насіння.

В Опільсько-Прикарпатському районі середні річні 
температури повітря не перевищують 7-8°С, а середня 
температура найтеплішого місяця 17-20°С. Суми активних 
температур понад 10°С коливаються у значних межах - від 2200 
до 2900°, а тривалість періоду вегетації складає 210-220 діб. Зими 
характеризуються нестійким сніговим покривом і частими 
відлигами, тривалість яких сягає 14 - 16 діб. Середня 
температура найхолоднішого місяця коливається в межах від -3,5 
До -5°С. Кількість опадів - 500 -  800 мм за рік.

У цьому районі павловнія повстиста, церцис 
європейський, хурма звичайна і японська та інші темплолюбиві 
види систематично підмерзають, плодоносять рідко. Текома 
повзуча цвіте, але плоди не зав’язуються, а таксодій і паперова 
шовковиця, хоча і плодоносять, проте схожого насіння не 
утворюють. У софори японської спостерігається періодичність
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плодоношення і насіння визріває лише у роки з теплою і 
тривалою осінню.

Західно-Подільський район характеризується середньою 
річною температурою 6,5-7,5°С, температурами найтегитішого 
місяця у межах 18-19°С, сумами активних температур 2400-2700°, 
і тривалістю періоду загальної вегетації 200-210 діб. Зими 
малосніжні, температура найхолоднішого місяця -4,0—5,5°С. 
Річна кількість опадів 600-700 мм.

Західне Поділля характеризується меншою насиченістю 
деревними інтродуцентами у межах досліджуваного регіону, 
нижчою, у порівнянні з Опільсько-Передкарпатським районом, 
насіннєвою продутивністю окремих видів (Pinus cembra, 
Chamaecyparis lawsoniana, Juglans nigra, Syringa persica, Tilia 
americana, T. Heterophylla та ін.) та меншими їх розмірами.

Таким чином, виділені райони відзначаються різними 
умовами інтродукції, насиченістю та складом, а також 
поведінкою інтродуцентів, яка зумовлена їх реакцією на 
комплекс факторів середовища.

Отже, при плануванні і проведенні лісокультурних і 
озеленювальних заходів необхідно враховувати ці відмінності і 
підбирати відповідний асортимент деревних і кущових екзотів у 
відповідності з їх еколого-біологічними особливостями, щоб 
отримати максимальний лісогосподарський чи декоративний 
ефект і забезпечити економічну доцільність культури.

Окрім чисто практичного значення, запропоноване 
районування досліджуваної території може бути використане і 
для теоретичних розробок, пов'язаних з виявленням адаптаційних 
здатностей інтродуцентів у різних умовах. При проведенні 
інтродукційних робіт з ступінчастої акліматизації рекомендується 
така послідовність випробовування теплолюбивих видів: 
Закарпатська низина - Закарпатське передгір'я - ГІрут- 
Дністровське межиріччя, Опілля, Розточчя - Західне Поділля. 
Подальше просування деревних екзотів у гірські райони доцільно 
проводити у такій послідовності: Передкарпаття - Внутрішні 
Марамароські і Зовнішні Карпати. При цьому стає можливим 
використовувати мікрокліматичні умови (тераси долин Дністра, 
схили гір південної експозиції, північ Товтрового кряжу та ін.).
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Termena B.K. 

Distribution of Carpatian and Western Podolya region with the 
purpose of introduction of woody plants

Based on the analyse of pecularities of growth and development, 
resistence of woody introducents and taking into account climatic conditions 
and systematic stock of introducents the introduction areas on the territory of 
Carpathian and Western Podillya region are selected. They are Postcarpathian 
lowland, Postcarpathian premountain, Carpathian, Opillya-Precarpathian and 
Western Podillya. Introduction distinction of the territory of investigation 
region may be use for planning green-building and forest-protection steps, for 
carrying out introduction works of the "graded" acclimatization and for 
theoretical elaboration of plant adaptation’ problems.
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УДК 651.4.839
Руденко С.С., Д м итрук Ю .М.

Аналіз просторових змін алюмінію у грунтах 
природних областей Буковини

Розглянуто особливості просторових ЗМ ІН  КІЛЬКОСТІ 

алюмінію у верхньому горизонті грунтів фізико-географічних 
областей Буковини та його залежність від окремих показників. 
Побудовані картосхеми вмісту алюмінію у грунтах з виділенням 
районів розсіювання-накопичення цього елементу.

Кількості і поведінці алюмінію в екосистемах і в грунтах, 
а також його впливу на біоту із аналізом процесів переходу цього 
металу із грунтів у рослини присвячено чимало робіт як 
вітчизняних, так і закордонних авторів [1;5;7-12]. Причому, 
результати цих робіт часто є суперечливими і дискусійними. У 
зв’язку з цим автори статті не ставили за мету проведення 
об’ємного огляду літературних джерел(менший - не доцільно), а 
посилки на окремі роботи для підтвердження чи заперечення 
отриманих результаті в були б не коректними.

Головне завдання даного дослідження - проаналізувати 
зміни кількості алюмінію в еко- та агроекосистемах Буковини на 
основі матеріалу, одержаного внаслідок п’ятирічних обстежень 
грунтів.

Умови досліджень.

Алюміній - третій за кларком елемент земної кори, тому 
природні чинники (літогенна основа, ендогенні геохімічні 
фактори, історія ландшафту, напрям та інтенсивність сучасного 
кругообігу речовин) визначатимуть його поведінку і кількість у 
ландшафті.

За особливостями рельєфу Буковина поділяється на З 
частини: рівнинну, передгірну і гірську. Рівнинна частина лежить 
у межах Подільської і Хотинської височин з абсолютними 
висотами до 300 і 515 метрів. Поверхня - підвищена лесова 
хвиляста і горбисто-пасмова рівнина, розчленована 
каньйоноподібними долинами річок, ярами та балками. На заході 
трапляються карстові форми рельєфу (Заставнівська карстова 
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рівнина), на півдні - Припрутська терасна рівнина. На твдень від 
Пругу - підвищена пологохвиляста рівнина, далі переходить \ 
передгірну височину з абсолютними висотами до 500 м, 
розчленовану терасованими долинами річок на окремі пасмово- 
горбисті ділянки. У центральній частині виділяється Чернівецька 
височина (г.Цецина - 537 м). Хребти і пасма Покутсько- 
Буковинських Карпат мають південно-східне простягання. 
Зовнішні пасмо утворюють крайове низькогір’я з абсолютними 
висотами 800-1000 м та середньогір’я асиметричних 
лологогребневих і крутосхилових хребтів (1100-1380 м). Клімат 
помірно континентальний, м’який, вологий. Річна сума опадів 
збільшується від 500-600 мм на рівнині до 700 мм у передгір’ї та 
800-1200 мм у горах.

Грунтовий покрив різноманітний, змінюється з висотою. На 
рівнині переважають сірі лісові і темно-сірі опідзолені грунти 
(близько 55 % рівнинної частини), чорноземи опідзолені (близько 
25 %) і вилуговані, у долинах річок - дерново-лучні і чорноземно- 
лучні грунти У передгір’ї домінують сірі лісові, дерново- 
підзолисті поверхнево-оглеєні грунти, біля підніжжя гір - 
буроземно-підзолисті сильно оглеєні. В горах - бурі гірсько-лісові 
грунти(70 %), на низькогір’ї та улоговинах - дернові буроземні(23 
%), в долинах - дернові та лучні грунти.

Згідно з фізико-географічним районуванням рівнинна 
частина Буковини належить до Західно-Української лісостепової 
провінції, передгірна - до Передкарпатської височинної області, 
гірська - до Зовні шньокарпатської, Вододільноверховинської та 
Полонинсько-Чорногірської областей.

Методика досліджень.

Зразки грунтів відбирались із середньої частини генетичних 
горизонтів всіх різновидів, які знаходились на території 
обстеження. При цьому основну увагу приділяли зональним 
(опідзолені і чорноземні) відмінам грунтів, а визначення 
показників для азональних типів (алювіальні дернові і лучні) 
проводилось з метою дослідження процесів міграцгі-акумуляції 
алюмінію в межах каскадних геосистем на рівні елементарних 
ландшафтів.

Для встановлення закономірностей просторового розподілу
алюмінію відбирали середньозмішані зразки грунтів як для еко-,
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так і для агроекосистем. Останні на території обстеження значне» 
переважали, тому вивчення всіх міграційних процесів 
проводилось на рівні агроландшафтів. У відібраних зразках 
грунтів визначались окремі показники(вміст гумусу; кислотність 
актуальну і обмінну; місткість вбирання) за загальноприйнятими 
методиками; валовий вміст і рухомі форми алюмінію - методом 
аюмно-абсорбційної спектрофотометрії. Зразки для встановлення 
валової кількості металу готували при кип'ятінні в розбавленій 
(1:1) азотній кислоті та наступному додаванні перекису водню 
Для визначення вмісту його рухомих форм використовували 
ацетатно-амонійний буфер з рН=4,8.

Біогеохімічні особливості поведінки алюмінію 
характеризували використовуючи такі коефіцієнти: міграції- 
акумуляції; біологічного поглинання; відносної концентрації [2- 
4;13].

Через те, що вміст алюмінію у грунтах залежить насамперед 
від природних чинників, кореляційно-регресійний аналіз 
проводився для окремих грунтових відмін, генезис яких - 
наслідок природних процесів.\ Знаючи, що при аналізі можуть 
втрачатися загальні закономірності, пов’язані з процесами 
кругообігу у довкіллі, нами зроблено спробу детермінувати вміст 
алюмінію в грунтах і його динаміку для окремих фізико- 
географічних областей Буковини і Західного Лісостепу. Прут- 
Дністровське межиріччя, для якого проведено основні 
обстеження та розрахунки, є складовою і Буковини, і Західного 
Лісостепу, що робить доцільним порівняння аналізованих 
показників для обох територій.

Ізолінійне картування вмісту алюмінію в грунтах рівнинної 
і передгірської частин Буковини проводилось за реперними 
точками, в яких відбирались середньозмішані зразки за 
елементарними ділянками. Попередньо проводився статистичний 
аналіз даних з метою перевірки відношення їх до варіаційного 
ряду і нульової гіпотези, а також для розробки градацій вмісту 
алюмінію у грунтах. При цьому розраховувались всі середні: 
коефіцієнти варіації; стандартні відхилення і помилка; 
асиметричність, ексцес та їхні помилки.

Для валового вмісту алюмінію всі значення входять до 
вибіркового ряду; переважають значення більші від середнього та 
плоско- і багатовершинний розподіл. Фактичні значення 1А і к 
менші від теоретичних, отже, нульова гіпотеза підтверджується, а 
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відхилення в розподілі зумовлені випадковими причинами 
(рис.1). З метою картування і наступного районування території 
за валовим вмістом алюмінію були вибрані такі градації (мг/кг): 
1)<4600(п=7); 2)4600-7000(п=34); 3)7000-9000(п=18);
4)>9000(п=5). Значення першого інтервалу відносять до зони 
розсію вання(Ко<0,70); другого і третього - до зони фонового 
вмісту (Ко=0,70-1,50), а зона накопичення існуватиме у місцях, де 
вміст алюмінію перевищуватиме значення 9910 мг/кг.

Для вмісту рухомого алюмінію із варіаційного ряду 
виключені два верхні значення (138,6 та 57,2 мг/кг), які на 1%-му 
рівні значущості не належать до вибірки. Після цього проводився 
статистичний обробіток результатів аналогічно як для валового 
вмісту алюмінію. Встановлено, що для рухомих форм 
характерною є лівостороння асиметрія, яка свідчить про 
переважання значень менших від середньої величини, а також 
гостровершинний їх розподіл (рис.2). Фактичні значення 1А і 
більші від теоретичних, отже, вибірковий розподіл рухомих форм 
алюмінію істотно відрізняється від нормального. Зумовлено це 
включенням до вибірки грунтів різного генезису, значно вищою 
варіабельністю рухомих форм, а також залежністю їх від більшої 
кількості факторів, порівняно із валовим вмістом алюмінію. Тому 
розподіл рухомих форм краще апроксимується логнормальною 
кривою (рис.2а).

Якщо розподіл відрізняється від нормального, то для 
характеристики ряду доцільно використовувати замість 
середнього арифметичного(9,46 мг/кг) значення медіани, яке 
складає 8,0 мг/кг. Відповідно, для побудови картосхем вмісту 
рухомих форм алюмінію у верхньому горизонті грунтів були 
вибрані такі градації (мг/кг): 1)<5,60(п=16); 2)5,60-12,0(п=30);
3)>12,0(п=15). До зони розсіювання належать ареали першої 
градації, до зони акумуляції - третьої, а до зони фонового вмісту 
рухомих форм - другої.

У зв’язку із тим, що на території гірської частини Буковини 
середній валовий вміст і кількість рухомих форм алюмінію 
істотно відрізняються від його кількості в інших регіонах, 
картування алюмінію . у верхніх горизонтах Покутсько- 
Буковинських Карпат повинно проводитись за окремо 
розробленими градаціями. Водночас через велику варіабельність 
природних умов у горах доцільно складати крупномасштабиі
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картосхеми. Тому на виготовлених картосхемах масштабу 
1;300000 не відображено районування гірської частини Буковини

Результати та їх обговорення.

Показники верхнього горизонту грунтів і кількість 
алюмінію у них наведені у таблиці 1. На території Покутсько- 
Буковинських Карпат спостерігається вища варіабельність 
кислотності грунту, що може бути спричинено її складнішою 
природою і залежністю від більшої кількості чинників, порівняно 
із рівнинними регіонами. Найбільша мінливість серед показників 
грунтів у місткості вбирання, через залежність її від 
гранулометричного сютаду грунтів і вмісту в них органіки, а ці 
показники мають значну амплітуду, зумовлену впливом різних 
фізико-географічних умов (табл. 2).

Просторові зміни кількості гумусу незначні(близько 13,0 
%), враховуючи трьохсоткілометрову протяжність території 
дослідження і докорінну зміну природних чинників. Підвищений 
вміст гумусу у верхньому горизонті грунтів гірської частини 
пояснюється впливом рослинності на дерново-буроземних і 
водночас наявністю потужної лісової підстилки на бурих гірсько- 
лісових грунтах. Певну роль відіграє і те, що грунтовий покрив 
Карпат інтенсивно не використовується у 
сільськогосподарському виробництві.

Закономірностей у зміні місткості вбирання не виявлено, а 
кислотність як актуальна, так і обмінна зменшується від гір до 
рівнини, включаючи і Західно лісостепову провінцію.

Просторові зміни валового вмісту алюмінію відповідають 
змінам числа рН: збільшення від гір до рівнинної частини 
Буковини. У верхньому горизонті грунтів Західного Лісостепу 
кількість валового алюмінію зменшується, порівняно із Прут- 
Дністровським межиріччям і передгір’ям, проте залишається 
більшою, ніж у гірських грунтах. Виявлені зміни валового вмісту 
алюмінію зумовлені, насамперед, складом материнських порід, в 
яких кількість алюмосилікатів та оксидів і гідрооксидів алюмінію 
істотно різниться. Мінливість валової кількості алюмінію 
коливається біля 20 %, незалежно від природних умов території, 
що є свідченням постійності вмісту цього елемента не тільки у 
земній корі, але й у грунтовому покриві. Причому, інтенсивне 
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використання грунтів протягом тривалого часу не вплинуло на 
варіабельність алюмінію.

Таким чином, для території Буковини спостерігається 
добре виражена зональність у просторовому розподілі алюмінію: 
валова його кількість зростає від гір до рівнини, а вміст рухомих 
форм зменшується у цьому ж напрямку. В останньому випадку 
динамічність просторових змін значно більша, порівняно з 
валовим вмістом. Так, кількість рухомого алюмінію зменшується 
на території Прут-Дністровського межиріччя у 17 разів, а 
кількість валового алюмінію зростає приблизно вдвічі, порівняно 
із горами.

Вміст рухомого алюмінію у верхньому горизонті 
карпатських грунтів на порядок перевищує аналогічні значення у 
грунтах інших досліджуваних регіонів. Його варіабельність в 
окремих місцях перевищує 100 %, що свідчить про залежність 
рухомих форм алюмінію від значно більшої кількості факторів як 
природних, так, очевидно, й антропогенних. Вплив 
перетворено сті грунтів, які знаходяться в агроценоз&х, 
проявляється у вищій мінливості, порівняно із грунтами 
біоценозів Покутсько-Буковинських Карпат. Якщо висока 
варіабельність рухомого алюмінію у перегірській частині може 
бути зумовленою неоднорідністю чинників на межі двох різних 
природних районів, то на рівнинній території' значно більша 
амплітуда кількості рухомого алюмінію - наслідок не тільки 
фізико-географічних умов, але й діяльності людини.

Спостерігається ще більша відмінність між горами і 
рівниною за таким показником, як рухомість алюмінію (табл.2). 
Остання для гірської частини складає близько 5,0 %, а на 
території Прут-Дністровського межиріччя - 0,15 %. Отже, 
рухомість алюмінію у верхньому горизонті грунтів зменшується 
на рівнинній частині Буковини більш як у 33 рази порівняно із 
територією Покутсько-Буковинських Карпат. Очевидно 
кислотність середовища є основною причиною ілідвищеної 
рухомості алюмінію, хоча не слід відкидати особливості фізико- 
географічних умов Карпат, а саме: промивний режим буроземів, 
своєрідна рослинність, що слабко (порівняно з рівниною) 
порушена антропогенною діяльністю, фульватнии характер 
гумусу. Ці фактори можуть спричинити збільшення вмісту 
алюмінію у верхньому горизонті внаслідок підвищеного виносу 
інших більш рухомих елементів. Достовірним видається  ̂ і



Таблиця]
Показники досліджуваних грунтів для верхнього (0 - 20 см) горизонт.

Місце Тип Вміст мв**. pH pH Вміст А1,
відбору Угіддя грунту гумусу, мг-екв/ Н20 КС1 мг/кг грунту

% 100 г валов. рухом
1 2 3 4 5 6 7 8 *г —

9
Кам’янка рілля ТС* 2,7 24,7 5,8 5,2 5820 6,90
Молодія -« - сл 4,5 59,5 6,2 5,8 4230 10,9 1
Турятка - « - тс 2,7 25,7 6,3 5,8 5310 4.60І

Карапчів - « - л 3,1 27,0 6,5 6,0 8260 14,ТІ
Ч.Діброва пасов. де 2,6 23,5 6,3 6,1 3450 ОО О о

1

Багринівка рілля 40 2.2 22,3 5,8 5,0 6860 8?30
Димка сс 2,8 23,8 6,7 6,0 5870 4,10

ПІ. Поляна -«- д 1,8 19,7 6,7 6,3 7490 8,20
Волока пасов. де 4,0 48,7 6,8 6,3 7230 11,3
Хряцька пасов. сл 4.4 58,2 7,1 - 7010 12,3

Герца рілля тс 3,9 48,6 6,2 5,5 4610 9,50
Петрашівка сл 3,2 31,2 5,6 5,0 7530 8,60
Луковиця 4 0 1,9 20,5 6,2 5,9 5910 42,4
Остриця сл 2,3 23,2 4,8 4,3 4780 4,80
Горбово сл 2,4 21,2 6,4 6,0 4530 17,8
Цурень д 1,4 13,2 7,0 6,5 7360 3,70

Веренчанка -«- 4 0 1,5 13,7 6,8 6,0 6970 1,70
Прилипне 40 3,5 61,6 7,4 - 8240 13,1
Чуньків 40 2,6 26,5 7,1 6,3 4840 3,90

Хрещатик 40 2,2 18,9 6,9 6,0 6680 6,50
Звенячин -«- 40 3,2 29,5 7,3 - 6810 6,90

Бабин 40 2,5 23,5 6,3 5,2 9320 5,60
Товтри 40 3,9 36,0 7,1 - 8680 12,3

Заволока 40 1,0 6,10 6,3 5,1 5180 3,40
Дубове - « - СЛ 2,4 23,3 5,0 4,1 3870 138,6
Спаська пасов. СЛ 2,7 26,2 5,6 ■0 6150 !3,5І

Керстенці рілля СЛ 2,6 26,9 6,8 6,3 5820 4,90
Ворничани ТС 3,3 27,9 6,7 6,3 4880 4,70
Ставчани ТС 0,80 15,6 6,3 5,2 6980 4,60_
Ширівці сад СЛ 3,3 27,9 7,0 6,3 6970 6,10..

Коленківці рілля сл 1,4 14,9 7,0 - 9290 4,70^
Зарожани -«- 40 3,1 27,6 6,6 6Д 6230

<
о'

І—
<
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1 2 3 4 1 5 1 6
тт^ППЛ ЇСИ.
7 1 8 1

1ЛИЦ1 1
9

Недобоївці СЛ 2,3 23,4 1 6,8 6,0 9300 4.60
Серафинці - «- 40 2,9 26,9 6,6 6,0 7430 12.5

Ясенів -« - 40 1,1 10,9 6,0 5,3 4080 8.40
Завалля -« - Л 1,8 22,4 1 6,6 6,0 7900 6.40
Стецева -« - 40 1,9 19,7 5,9 5,5 6340 12,3

Топорівці СЛ 2,6 29,8 6,2 5,8 5920 10,4 !
Строїнш -« - ТС 3,5 24,8 4,9 4,3 5550 40,1 ;
Динівці -« - ТС 4,2 54,2 6,9 6,0 6800 7,30 І
Бояни ТС 0,70 6,70 5,8 5,1 5320 22,1 !

Чорнівка рілля ТС 2,9 25,4 6,0 5,3 6970 9,20 ;
Шишківці - « - 40 3,1 28,3 7,1 6,3 3210 7,60 |
Рокитне - «- ТС 3,5 35,7 6,5 5,4 9000 7,80 1
Рідківці -« - СЛ 3,3 33,6 6,7 6,0 6670 57,2 |
Жилівка ТС 3,6 37,3 7,0 6,2 8260 8,50
Санківпі - « - 4 0 2,6 24,4 5,8 5,3 6730 8,40
Рингач 4 0 3,1 30,5 7,2 - 8870 2,60

Реваківці - « - СЛ 2,7 24,3 5,2 4,8 7430 12,7
Брусниця - « - ТС 1,8 20,5 6,5 5,5 6190 6,50
Лужани - « - Л 1,8 19,9 7,2 - 4030 п,о

Кліводин - « - 4 0 3,2 29,6 5,9 5,2 8320 8,30
Ошихліби - «- СЛ 3,5 31,0 6,9 6,0 6210 18,6
Ставчани 4 0 - - - - 9600 32,7
Ленківці - « - л - - - - 4970 8,10
Лашківка 4 0 2,7 22,7 7,3 6,3 7630 12,7
Маляти н ці - « - 4 0 1,9 20,7 6,8 5,7 6980 6,90
Берегомет - « - л 2,3 20,8 7,0 6,3 7020 6,20
Іванківці СЛ 0,50 6,60 6,7 6,1 6900 8,60
Глинниця пасов. т с 3?8 45,6 6,9 6,1 6420 7,80

Ревно - « - д 2,9 25,6 6,9 6,0 9160 6,50
Драченці - « - т с 3,8 35,5 6,8 5,9 6380 17,2

Неполоківці - « - л 2,5 24,0 7,2 6,4 5750 8,00
Біла - « - д 2,6 27,0 6,6 6,1 8200 4,50

* - тут і в наступних таблицях використовуються позначення: СС - 
світло-сірі; СЛ - сірі лісові; ТС - темно-сірі; Д - дернові; ДС - дерново- 

середньопідзолисті; Д - лучні; 4 0  - чорноземи опідзолені;
** - місткість вбирання
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географо-історична детермінованість низької рухомості алюмінію 
П рут-Д ністровського межиріччя, тому, що вже у грунтах 
Західного Лісостепу цей показник зростає більше, як у 3 рази 
порівняно із рівнинною частиною Буковини, хоча і складає 
менше 0,5 %.

У цілому територія Західного Лісостепу (без врахування 
П р у т - Дністровського межиріччя) істотно відрізняється за 
кількістю і рухомістю алюмінію: валового - на 40 % менше, 
рухомого - у 2,32 рази більше, хоча відмінності за властивостями 
грунтів є незначними. Ймовірно, що головна причина 
диференціації за вмістом алюмінію між природними областями 
однієї провінції - геохімічні чинники та історія формування 
ландшафтів. Даний факт показує, що фізико-географічне 
районування не включає всіх природних чинників і тому існує 
необхідність геохімічного і біогеохімічного районування 
України.

Повертаючись до причин різної кількості алюмінію у 
верхньому горизонті грунтів рівнинної і гірської територій 
потрібно відзначити різні процеси, які зумовили формування 
буроземів (провідну роль відіграють елювіально-глеєві ЕГП) і 
грунтів Прут-Дністровського межиріччя (переважають 
елювіально-акумулятивні ЕГП). Це також вплинуло на зміни 
рухомості досліджуваного металу внаслідок зміни властивостей 
грунтів і утворення різноманітних геохімічних бар'єрів. Тому 
доцільно розглянути зміни окремих показників і кількості 
алюмінію у верхньому горизонті різних грунтів.

Зміни вмісту гумусу добре корелюють із змінами місткості 
вбирання, але обидва показники не співвідносяться із динамікою 
кількості алюмінію. Зменшення ж кислотності від сірих лісових 
до лучних грунтів супроводжуються зниженням вмісту рухомого 
алюмінію і одночасним спадом його рухомості (табл. 3). Таким 
чином, підтверджується максимальний вплив на кількість 
рухомого алюмінію кислотності як актуальної, так і обмінної.

Валовий вміст цього елемента значно слабше залежить від 
ходу ЕГП і різниця між максимальною кількістю алюмінію на 
дернових грунтах та мінімальною на темно-сірих оггідзолених 
складає 13 %, у той нас, як вміст рухомого алюмінію 
зменшується у 2,83 рази на дернових грунтах, порівняно із сірими 
лісовими. Рухомість зменшується на азональних типах
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грунтів( лучні та дернові), які приурочені до річкових ДОЛИН І 
днищ балок.

На основі аналітичних даних, використовуючи 
гіпсометричну основу масштабу 1:300000, нами побудовані 
картосхеми вмісту алюмінію у верхньому горизонті грунтів. На 
рівнинній і перегірній території Буковини для розподілу валового 
вмісту алюмінію характерно переважання фонових значень 
(рис.З). Ніде не виявлено акумуляції цього елемента, тільки 
окремими ареалами, переважно на Прут-Сіретському межиріччі 
поширені зони розсіювання алюмінію. Для цієї території 
характерні відклади сарматського і тортонського ярусів (вапняки 
глини, пісковики і піски), а з четвертинних - делювіальні і 
алювіально-делювіальні нерозчленовані різноманітного складу 
Але понижений валовий вміст алюмінію спостерігається не 
повсюдно, а окремими ділянками. Тому винос алюмінію із 
верхнього горизонту грунтів може бути пов’язаний не стільки з 
складом материнських порід як з напрямом грунтотвірних 
процесів, у ході яких змінюються окисно-відновні умови і 
кількість та характер органіки. Певний вплив матимуть 
використання грунтів і характер рослинності. При щорічному 
переорюванні верхнього горизонту в умовах горбисто-грядового і 
горбистого рельєфу передгір’я алюміній може інтенсивніше 
мігрувати як з латеральними потоками, так і внаслідок 
вилуговування.

Більш складним є просторовий розподіл рухомого алюмінію 
(рис. 4). За його кількістю на території дослідження переважають 
зони фонового вмісту, на другому місці - зони акумуляції і 
найменшу площу займають ділянки, де спостерігається 
розсіювання рухомих форм алюмінію. Як і дня валового вмісп 
процеси міграції-акумуляції важко ув’язати тільки із складом 
грунтотвірних та четвертинних порід тим більше, що вміст 
рухомих форм не корелює із валовою кількістю елемента.

На нашу думку, розсіювання чи накопичення рухомого 
алюмінію є наслідком ряду геохімічних факторів, які. 
поєднуючись, зумовили існуючий просторовий розподіл цього 
металу. Перш за все, слід вказати на приурочення зон 
розсіювання до річкових долин Пруту і його притоків (заплава - 
1-ша тераса), а місця нагромадження рухомих форм алюмінію 
зустрічаються на 2-3-й терасах і вище. По-друге, понижений 
вміст рухомих форм алюмінію виявлено на схилах Хотинської
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височини і на півночі Придністровського лучно-степового 
ландш афту, спільними рисами яких є переважання серед 
типом орф них елементів кальцію, серед дефіцитних - біогенних 
макроелементів при існуванні нейтральної і слабкокислої реакції
середовиша.

Виший порівняно із фоном вміст рухомого алюмінію 
переважає над зонами розсіювання, що також зумовлено 
насамперед геохімічною історією розвитку території. Так, згідно 
з класифікацією О.І.Перельмана [14] на Прут-Сіретському 
межиріччі знаходиться біогеохімічна провінція з кислими і 
кислими глеєвими водами, типоморфними елементами якої є ТГ, 
І-Г-Те2 ; дефіцитними - калій, магній, мідь, селен, молібден, а 
надлишковими - Н - Н~ іон, алюміній, в окремих випадках - 
залізо. На Прут-Дністровському межиріччі підвищена кількість 
рухомого алюмінію характерна для таких ландшафтно- 
геохімічних районів: Припрутсько-Кіцманського,
Новоселицького і Герцаївського [6]. Вказаним районам 
притаманні розчленований рельєф, переважання 
гідрокарбонатно-кальцієвих вод та хімічної денудації над 
механічною; серед дефіцитних елементів - кобальт, цинк, 
молібден.

Біогеохімічні особливості території проявляються для більш 
крупних регіонів, можливо, починаючи із провінцій і вище. Для 
геохімічних ж районів впливовішими факторами будуть 
властивості грунтів і антропогенна перетвореність, які для 
верхнього горизонту визначатимуть напрям міграції елементів. 
Тому необхідне вивчення зв’язків між показниками грунтів і 
кількістю в них рухомих форм алюмінію.

Для встановлення впливу досліджуваних показників на 
кількість алюмінію у верхньому горизонті грунтів проводився 
регресійно-корелягцйний аналіз. Виявлено, що найвищі 
коефіцієнти кореляції спостерігаються для азональних грунтових 
відмін (лучний і дерновий типи грунтів), що зв’язано у першу 
чергу із найменшою вибіркою для них, порівняно із іншими 
грунтами. Найменша тіснота зв’язку - для чорноземів 
опідзолених, у яких кількість аналізованих варіантів найбільша 
(табл. 4). Очевидно, при зростанні кількості даних збільшується 
варіабельність самих властивостей грунтів і ймовірність впливу 
не аналізованих нами показників, роль яких може докорінно
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змінювати характер взаємозв’язків алюмінію і властивостей 
грунту.

Значно переважає кількість істотно значущих 
коефіцієнтів кореляції для рухомих форм алюмінію, порівняно із 
його валовим вмістом, що на перший погляд видається 
нелогічним, враховуючи вищу їх мінливість. Зокрема, для вмісту 
рухомих форм всіх важких металів (свинець, кадмій, мідь, нікель, 
цинк та інші) величина коефіцієнтів кореляції для рухомих форм 
з показниками грунтів була у більшості випадків незначною і 
меншою, ніж для валової кількості, що пов’язано із значно 
вищою варіабельністю вмісту рухомих форм, порівняно із 
валовим вмістом.

Таблиця 4
Коефіцієнти кореляції між вмістом у грунтах алюмінію іпоказниками 
____________  грунтів__________________________

Показники Типи грунтів
грунтів ЧО(п=21) ТС(п=14) СЛ(п=18) Д(п=6) Л(п=6) 1

1 2 3 4 5 _ . 6 .1
Валовий вміст алюмінію

Вміст гумусу +0,21 +0,12 -0,25 +0,51 +0,48
МВ +0,17 +0,18 +0,18 -0,52 +0,62

pH Н20 -0,20 +0,40 +0,38 +0,58 -0,89**
pH КС1 +0,16 +0,51 -0,33 -0,51 -0,79

я* 0,51 0,63 0,65 0,-59 0,90
Вміст рухомих форм алюмінію

Вміст гумусу -0,11 +0,39 -0,41 -0,995 +0,92
МВ +0,21 -0,32 +0,42 +0,996 +0,996

pH Н20 +0,04 +0,19 +0,60 -0,996 -0,997
рНКСІ -0,10 -0,59 -0,44 +0,993 +0,994

я 0,32 +0,84 +0,74 0,998 0,999
*- множинний коефіцієнт кореляції; **- виділено істотно значущі на 95 
% рівні ймовірності коефіцієнти кореляції

Для алюмінію ж спостерігається протилежна картина, що
може пояснюватись, перш за все, геохімічними особливостями
цього металу і його поведінкою у грунті. Зокрема, кількість
рухомого алюмінію у грунті визначається, головним чином.
кислотністю грунтів і місткістю вбирання. Останній показник дає
уявлення про можливі процеси обміну іонів алюмінію і його
динаміку у грунтовому вбирному комплексі. Валова ж кількість 
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цього елемента також залежить, хоча і меншою мірою від 
показників, що аналізувалися. Але на загальну кількість 
алюмінію в грунтах визначальний вплив матимуть 
мінералогічний і хімічний склад грунтів, які не залежать від 
властивостей грунтів, що аналізуються (скоріше навпаки) і 
гранулометричний склад. Тобто для об’єктивного встановлення 
детермінованості валового вмісту алюмінію в грунті необхідним 
видається факторний, а не кореляційний аналіз. За наведеними ж 
коефіцієнтами кореляції можна прослідкувати окремі тенденції, 
які, ймовірно, дозволять підтвердити особливості поведінки 
алюмінію у грунтах.

Так, найбільший вплив на валову кількість алюмінію у 
грунті мають кислотність(актуальна і обмінна) та місткість 
вбирання. Найвища тіснота зв’язків як парних, так і множинних 
між показниками і валовою кількістю алюмінію - для лучних 
грунтів.

Залежність вмісту рухомих форм алюмінію від властивостей 
грунтів зменшується у такому ряду: обмінна
кислотні сть>місткість вбирання>вміст гумусу>активна 
кислотність. Для дернових і лучних грунтів всі коефіцієнти 
кореляції істотно значущі, для сірих лісових грунтів такий 
коефіцієнт один - між актуальною кислотністю та кількістю у 
грунті рухомого алюмінію. Серед множинних коефіцієнтів 
кореляції істотно не значущий тільки для чорноземів 
опідзолених. Обернено пропорційні зв’язки переважають для 
рухомих форм. Зокрема, збільшення числа рН чи вмісту гумусу 
супроводжуються зменшенням кількості алюмінію у верхньому 
горизонті грунтів.

Таким чином, визначальний прямо пропорційний вплив на 
кількість алюмінію у верхньому горизонті грунтів має 
кислотність як обмінна, так і актуальна. На другому місці за 
тіснотою впливу на вміст алюмінію знаходиться місткість 
вбирання, збільшення якої веде до зростання к і л ь к о с т і ' алюмінію. 
В цілому залежність як валової кількості алюмінію, так і вмісіу 
його рухомих форм від показників грунтів є множинною, і в 
окремих випадках важко виділити визначальну щодо вмісту 
алюмінію властивість грунту.

Кореляційно-регресійний аналіз проводився також для 
різних видів угідь - рілля (п=55) та пасовище (п=8), - а також для 
різних природних районів: Західний Лісостеп (п=15), Прут-



Дністровське межиріччя (0=4 8), Пруг-Сіретське межиріччя 
(п=26) і Покутсько-Буковинські Карпати (п=25). Для всіх 
перелічених варіантів тіснота зв’язків виявилася значно меншою, 
ніж для наведених у таблиці 4. Отже, кореляційний аналіз 
доцільно проводити за типами грунтів; вплив використання (вид 
сільськогосподарських угідь) на взаємозв’язки між показниками 
грунтів та кількістю алюмінію у верхньому горизонті фунтів - 
значно слабший, порівняно із дією генезису фунту (себто 
впливом елементарних фунтових процесів).

Висновки

1.На території Буковини виявлено зональний розподіл 
алюмінію, валова кількість якого зростає від гірської частини до 
рівнинної, а вміст рухомих форм у цьому ж напрямі зменшується; 
для грунтів Західнолісостепової провінції спостерігаються 
середні значення алюмінію, що свідчить про своєрідність 
геохімічних умов Буковини і необхідність врахування 
біогеохімічного районування при виділенні природних областей.

2.У верхньому горизонті грунтів Покутсько-Буковинських 
Карпат, не зважаючи на низький валовий вміст алюмінію, 
виявлено його підвищену рухомість, порівняно із передгір’ям та 
рівнинною частиною Буковини, а також із Західним Лісостепом, 
що зумовлено своєрідністю природних умов і високою 
кислотністю фунтів.

3. Вміст алюмінію у фунті залежить одночасно від 
декількох показників, серед яких найбільший вплив на валову 
кількість мають обмінна і актуальна кислотність та місткість 
вбирання, а на вміст рухомих форм - обмінна кислотність, 
місткість вбирання і кількість гумусу.

4.Хід ЕГП визначає кількість рухомих форм алюмінію, але 
не валовий його вміст (зміни останнього за типами фунтів не 
перевищують 13 %). Рухомість алюмінію збільшується на 
опідзолених грунтах і зменшується на азональних, приурочених 
до річкових долин і днищ балок.

5.На основі аналізу картосхем вмісту алюмінію у верхньому 
горизонті фунтів проведено геохімічне районування з 
виділенням ареалів акумуляції-розсіювання цього металу 
Просторові зміни алюмінію в грунтах Буковини є результатом 
біогеохімічної історії розвитку території, внаслідок чого 
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утворилися своєрідні геохімічні ландшафти, їх антропогенної 
зміненості і геолого-геоморфологічних особливостей.
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Бербець М.А., Томюк Б.П., Черлінка В.Р.
Черлінка P.P., Томюк Т.Б.

Кореляційні взаємозв’язки показників 
гумусного та азотного станів і мікробіологічної 
активності бурувато-підзолистих поверхнево- 

оглесних грунтів Передкарпаття

Методом множинного кореляційно-регресійного
аналізу встановлено ряд залежностей між вмістом гумусу і 
рядом показників азотного стану та показниками 
мікробіологічної активності. Запропонована лінійна
регресійна модель вмісту іонів NtL*' та N03“ в бурувато 
підзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття.

Одна з основних властивостей грунту — родючість — 
залежить від ряду ознак, використання певних груп яких дозволяє 
скомпонувати модель грунтової родючості. До створення 
оптимальної моделі родючості грушу існує багато підходів [6], 
Як результативні ознаки використовують переважно урожайність 
[2], рівноважну щільність грунту [8], або інші параметри, в 
залежності від моделі [6].

Низька родючість бурувато-підзолистих оглеєних грунтів 
Передкарпаття зумовлена незадовільним повітряним режимом, 
підвищеною кислотністю та нестачею доступних форм поживних 
речовин, особливо азоту та фосфору. При інтенсивному 
окультуренні цих грунтів знижується гідролітична кислотність, 
ослаблюються процеси опідзолення і лесиважу, зростає вміст 
поживних елементів, поліпшується біологічні властивості [7]. В 
цьому плані досліджувані вміст гумусу, кількість та 
співвідношення різних форм азоту, рівень ферментативної 
активності є групою взаємозалежних факторів, які реально 
впливають на родючість даних грунтів. Зауважимо, що до 
останнього часу показники біологічних властивостей грунті и 
майже не використовувались у моделях родючості та моделях 
факторів родючості. В основному це зумовлено великою 
мінливістю їх у часі. Тому встановлення ступеня зв’язку мі# 
визцепереліченими групами біологічних показників, виявлення
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ознак, які найбільше впливають на загальну родючість грушу 
спроба включення їх у математичну модель та пошук рівнянь 
регресії є необхідним для прогнозування динаміки факторів 
родючості.

Матеріали і методи
’ Об’єктом дослідження були бурувато-підзолисті оглеєні 

грунти Передкарпаття різного сільськогосподарського 
використання: ліс, неосушене пасовище, осушений сінокіс і 
рілля. Вивчали верхні горизонти (НЕ$, ЕІ^І), де в основному 
розміщується коренева система і які в найбільшій мірі можна 
змінити антропогенно. Використовувались загальноприйняті 
методи досліджень показників гумусного і азотного станів, 
ферментативної активності [1]. Отримані результати (табл. 1 і 2) 
використовувались для пошуку кореляційних взаємозв’язків між 
показниками гумусного та азотного станів і мікробіологічної 
активності бурувато-підзолистих оглеєних грунтів 
Передкарпаття.

Таблиця 1
Гумусний та азотний стани бурувато-підзолистих оглеєних 

грунтів Передкарпаття різного використання

Угіддя

Го
ри

зо
нт

І  §
С Гу

му
с 

Н
,% Вміст, % С:И

Сп

' 5 2

• |

§  1  £ 
|  я  ї

вуї^
лець

С

азот
N мг/кг грунту

Ліс 4-16 2.79 1.62 0.110 14.72 7.5 95.0 54.5 0.079
Е * 16-31 1.38 0.80 0.084 9.52 6.5 79.9 13.8 0.081

Рілля Н е^ 6-36 3.97 2.30 0.124 18.55 9.0 112.4 79.2 0.080
еи* 36-45 2.93 1.70 0.094 18.09 6.8 86.4 22.3 0.078

Неосушене Не* 0-22 4.10. 2.38 0.100 23.80 7.6 99.9 123.8 0.076
пасовище ЕЬві 22-36 2.65 1.54 0.080 19.25 6.4 80.5 28.1 0.079

Осушений 7-23 2.72 1.58 0.110 14.36 7.7 98.6 79.2 0.078
С І Н О К І С Ер, 23-35 1.47 0.85 0.038 9.66 6.3 79.4 22.0 0.079
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Таблиця 2
Мікробіологічна активність бурувато-підзолистих оглеених 

грунтів Передкарпаття під різними угіддями

Угіддя
Го

ри
зо

нт

Гл
иб

ин
а,

см

Ін
вер
таза

І

Дегід
роге
наза

Мп-ре-
дуктаза

Мг

їїе-
редук-

таза
Ге

Фосфатаза

кисла
¥к

лужна
п

мг/10 г фунту за 24 год

Ліс Н * 4-16 1.37 9.91 0.74 0.94 1.45 0.62
Еці 16-31 0.31 0.08 0.59 0.68 1.09 0.11

Рілля Неорн 6-36 1.36 97.50 0.11 0.22 1.47 0.29
ЕЬяі 36-45 0.83 0.10 0.17 0.07 0.66 0.13

Неосушене Не* 0-22 0.57 68.10 0.34 0.59 1.03 0.19

пасовище І*,. 22-36 0.47 0.12 0.35 0.48 0.44 0.11

Осушений 7-23 1.35 21.57 0.27 0.53 1.34 0.19
сінокіс Е*. -

23-35 0.11 0.05 0.49 0.21 0.09 0.02

Математична сторона досліджень проводилась методом 
множинного кореляїхійно-регресійного аналізу взаємозв’язків 
трьох і більше ознак [3, 4].

Результати та обговорення
Із біологічних діагностичних ознак грунтових процесів 

найбільш стійкими і прогнозованими є показники 
ферментативної активності [5].

Встановлено, що в більшості випадків існує тісний і 
помірний достовірний кореляційний зв’язок між вмістом гумусу і 
рядом агрохімічних та мікробіологічних показників (табл.З). Так, 
парний коефіцієнт кореляції гцс=0.99 з довірчою ймовірністю не 
помилитися Р=99.9%, Гш^О-72, але Р=95%. Це свідчить про те, 
що азот, який входить до складу гумусових речовин, володі є 
більшою рухливістю, ніж вуглець, і тому його вміст сильніше 
коливається в залежності від умов: при посиленій
мікробіологічній діяльності його вміст знижується швидше, ніж 
вміст вуглецю гумусу. Не зважаючи на динамізм відношення 
С:И, кореляція між Н та Сп залишається високою (відповідний
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коефіцієнт кореляції Гнс„=0.93) і статистично доведеною на рівні
значущості а=1%.

Таблиця З
Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку ознак бурувато- 

підзолистих оглеєних грунтів Передкарпатгя

Коефіцієнти
кореляції

Критерії
значущості

Коефіцієнти
кореляції

Критерії
значущості

Гне 0.99 689.07 • Гі-NoDb 0,98 71,02
Гни 0,72 2,54 rNo.IDfl 0,99 275,92
Гнсп 0,93 4,40 rDa.NoI 0,99 129.53
ÎHNh 0,82 3,56 TNoFk 0,78 3,05
гнмі 0,81 3.38 ÎNoNh 0,99 15,95
ÎHNo 0,77 2,91 TFkNh 0,76 2,84
Гнои -0,55 1,63 TNoNh.Fk 0,97 10,37
Гноя 0,81 3,36 TFkNo.Nh 0,31 0,81
Гні 0,52 1,51 TFkNh.No -0,14 0,35

Гнмг -0,60 1,29 TNhFe 0,02 0,05
l'HFt 0,53 1,53 TNlFe 0,21 0,52
rHFk 0,47 1,31 r DpFe -0,12 0,31
ГнГе -0,07 0,19 ÎNhl 0,76 2,84
rNol 078 3,01 1'FkI 0,80 3,24

TNoDc 0,88 4,59 TNlDa 0,79 3,12

r IDK 0,40 1,07 TfIDb 0,41 î . i i

r Ids.No 0,96 8,02

Висока тіснота зв’язку існує між кількістю гумусу та 
рядом показників азотного стану грунтів. З довірчою ймовірністю 
Р=95% статистично доведені парні коефіцієнти кореляті 
гнмь=0.82; Гнм=0.81; гШо=0.77. Зворотний зв’язок існує між Н і 
співвідношенням нітратної та амонійної форм азоту (Ой). Він є 
помірним за силою (гНоь=—0.55), що свідчить про досить сильне 
варіювання цього відношення. Крім того, даним зв язок є 
статистично недоведеним — відповідний критерій значущості 
І̂ ФІ=1.62, що є нижчим від найменш можливого критичного
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значення зазначеного параметра ^г_2.45 з довірчою ймовірністю
Р-95%.

Помітна тіснота зв’язку виявлена між вмістом гумусу і 
рядом показників біологічної активності грунтів. Так, Гнов^О.ЗІ і | 
є достовірним з а=5%, а от для взаємозв язків гумусу з 
інвертазою, Мп-редуктазою, фосфатазою кислою та лужною 
кореляція хоча й присутня, але помітна і на прийнятому рівні 
значимості а-5%  недоведена (гщ=0.52, ґнмг“—0.60, Гцьі~0.53. , 
гнрк=0.47). Фосфатазною активністю володіють в тій чи іншій мірі 
всі грунтові мікроорганізми [1]. Саме тому кореляційний зв’язок 
між вмістом гумусу і фосфатазами є помітним та помірним 
існують групи мікроорганізмів, збільшення кількості яких, а отже 
і фосфатазна активність, не впливає на гумусний стан грунту і 
навпаки. А для зв’язку Н-Ре-редуктаза кореляційне відношення 
настільки незначне, що можна говорити про його відсутність 

—0.07). Даний факт можна пояснити лише тим, що 
мікрофлора грунту, якій властивий цей тип ферментативної 
активності, займає окрему екологічну нішу і її життєдіяльність 
залежить в більшій мірі від залізовмісних сполук грунту, ніж від і 

вмісту гумусу.
Цікавий результат одержаний нами, коли замість 

результуючої ознаки Н взяли вміст №)з‘ (N0) та як факторну — 
ферментативну активність за інвертазою і дегідрогеназою. Між | 
результуючою і кожною з факторних ознак існує тісний 
достовірний прямий кореляційний зв’язок. Парні коефіцієнти 
кореляції становлять Гкоі=0.78, гмоц8=0.88 з довірчою ймовірністю 
Р=95% і Р=99% відповідно. Тіснота зв’язку між інвертазою та | 
дегідрогеназою при цьому є помірною (гщ8=0.40), причому 
статистично недоведеною ні на одному з прийнятих рівнів 
значимості (а=5%, а=1%, а=0.01%). Елімінування впливу N0} 
зумовлює значне зростання тісноти звязку, який із помірного 
переходить у високий (гГО8.мо=—0.96; аЮ.01%).

Тіснота зв’язку між вказаними ознаками і сукупністю 
двох інших ще більша, причому вона статистично доведена гтри 
а=0.1%. Відповідні множинні коефіцієнти кореляції 
наближаються до одиниці (табл. 3).

Статистично достовірні також коефіцієнти регресії Ьі і Ь: 
при інвертазі і дегідрогеназі, а рівняння залежності вмісту ИОГ 
від вищевказаних параметрів має такий вигляд:
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N 0 3 '=  6.113 + 0.893 [І] ч- 1.650*10 2 [О й (1)

Рівняння (1) дозволяє передбачити, наскільки зміниться 
вміст N0 3  в грунті при зміні ферментативної активності на 1 
мг/10 г грунту за добу. В першому випадку воно складе
0.893-0.89 мг/кг грунту, в другому — 0.17-0.02 мг/кг.

Якщо як факторні ознаки взяти ферментативну активність 
за фосфатазою (кислою) та вміст амонійного азоту , то одержимо 
парні коефіцієнти кореляції, що свідчать про високу позитивну 
взаємодію даних показників із кількістю 1Ч03~ (табл. 3), яка є 
статистично доведеною з довірчою ймовірністю Р=95%, а для 
зв’язку навіть доказаною при (г=0.1%. Для цієї взаємодії
тіснота зберігається і при виключенні впливу третьої ознаки, а от 
для двох інших взаємозв’язків елімінування третьої ознаки 
призводить до ослаблення тісноти до помірної, а у випадку' Бк-Мі 
перетворює кореляцію в обернену, причому статистично 
недоведену (ГркМо.КЬ=0.3 1 і rpkNh.No“ “0-14).

На прийнятих рівнях значимості не вдається довести 
достовірність коефіцієнтів кореляції між Ре-редуктазою і рядом 
показників агрохімічних властивостей та біологічної активності. 
Дані коефіцієнти показують слабкий ступінь зв’язку: Гмьрє=0.02;

Го8ре= -0.12. Це вказує на значну відмінність в 
метаболізмі груп мікроорганізмів, що виробляють дані ферменти 
та на різницю в біохімії й енергетичних джерелах.

Проведений аналіз виявив прямий тісний достовірний 
зв’язок між № ІГ, фосфатазою (кислою) та інвертазою (^ьрк=0.76; 
гмьі=0.76; Гркі=0.80) з довірчою ймовірністю не помилитися 
Р=95%. Це справедливо і для пари Гмо8=0.79; ^=3.12.

Незважаючи на помірну кореляцію між рівнем лужної 
фосфатази і дегідрогеназою 0ггов=0.41), сукупна їх дія на вміст в 
грунті амонійного азоту є високою, що ілюструється рівнянням:

№ , '  = 79.11 + 36.30 [П] + 0.23-[Огі (2)

Залежність (2) може бути використана з тією ж метою, що 
й рівняння (1).

Разом з тим зазначимо, що лінійні рівняння регресії трьох 
ознак (1) і (2) володіють досить малою прогностичною силою, 
оскільки розрахункові і дослідні значення результативних ознак в 
Ряді випадків суттєво відрізняються і ш відмінності



перевищують, інколи досипгь значно, абсолютну похибку | 
вимірювання, яка складає звичайно 0.01-0.02 мг/10 і грунту 
Тому ми звернулися до множинного лінійного аналізу і знайшли 
ще нижченаведені рівняння регресії добре описують вміст N14.1 і 
N03” для досить суттєвого розмаху значень факторних ознак:

Ы03'=  1.767 -  0.371 -Н -  0.757-С + 54.127-Ы -  9.98-10_2-Сп -  
-  27.037-ОЬ + 6.19-1(Г2-Мі + 0.211 ■-І + 1.40-10"2̂  +
+ 2.019-Мг -  2.357-Рк -  1.916-Р1 (3)

Ш 4+= - 1 1.141 -  11.010-Н + 23.183-С -  862.397-Ы + 1.374-Сп +
+ 516.718-Оф + 12.245-Ыо -  0.157-1 -  0 .164Т^ -  
-  31.375-Мг + 37.731-Ис + 27.678-Р1 (4)

Тут сума квадратів відхилень між дослідними і І
розрахованими значеннями результативних ознак дорівнює 
8.21-Ю“9 та 2.29-1 (Г6 відповідно, що зумовлює співпадання 
вищезгаданих значень в межах похибки вимірювань 
Враховуючи високу прогностичну силу рівнянь (3) і (4), останні 
можна використовувати в як регресійні моделі вмісту іонів ЫТЦ 
та ИОз- в досліджуваних грунтах.

.

Висновки
1. Між вмістом гумусу і рядом показників азотного стану та 

показниками мікробіологічної активності існує кореляційний 
зв’язок високої та помітної тісноти. Сильна залежність 
виявлена для вмісту органічного вуглецю, азоту, С:Ы, ЫН/, 
ЫОз-, легкогідролізованого азоту, дегідрогенази.

2. Доведено з Р=95% достовірність зв’язку між показниками 
азотного стану і вмістом ферментів, окрім Ре-редуктази.

3. Відсутність достовірної кореляції між рядом агрохімічних 
параметрів та показниками біологічної активності свідчить 
про значну відмінність в метаболізмі груп мікроорганізмів, 
що виробляють дані ферменти, та різницю в біохімії й 
енергетичних джерелах.

4. Аналіз сукупності вищезгаданих показників, що 
характеризують ряд параметрів грунту, як системи, привів до 
створення регресійної моделі вмісту в грунті Ы Н/ та Ы03" У



вигляді лінійних рівнянь першого порядку з багатьма 
змінними.
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Нікорич В.А., Польчиня С.М.,Смага І.С., 
Том'юк Б.П., Дронь Ю.С,г

Трансформація форм мінеральних фосфатів 
бурувато-підзолистих оглесних грунтів 

Передкарпаття у зв’язку зі зміною  
мікробіологічної та ферментативної активності

Наведено результати досліджень фосфатного стану 
бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття 
Встановлено особливості вмісту, профільного розподілу 
органічного, мінерального фосфору та фосфатмобілізуючих 
бактерій Показано, що сільськогосподарське використання 
призводить до покращення всіх показників фосфатного стану 
досліджуваного грунту та біокругообігу фосфору.

Грунтовий покрив є екологічною нішею, областю 
концентрації живої речовини, в тому числі й мікробної 
Утворення біомаси супроводжується мобілізацією та 
акумуляцією у поверхневих шарах грунту значної кількості 
хімічних елементів (С, ЇМ, Н, О, Р, Са тощо) та їх сполук. Відомо, 
що поряд з водою, вуглекислотою, азотом, сполуки фосфору 
визначають синтез органічної речовини й формування врожаю 
[5]. Отже, цикл фосфору є одним з основних у біохімічній 
функції біосфери.

Передкарпатські бурувато-підзолисті оглеєні грунти, 
унікальні для території України через їх оригінальний генезис, 
властивості, заходи обробітку, порівняно добре вивчені 
вітчизняними грунтознавцями [1,3,4,6,7,8]. Але особливості 
біохімічних процесів, окремі параметри біокругообігу речовин у 
даному грунтовому підтипі висвітлені поки що слабко.

Геохімія фосфору, як елемента, що забезпечу є енергетику 
метаболічних процесів, у деякій мірі визначає біопродуктивність 
екосистеми. З цього погляду особливо важлива доля і загального 
запасу фосфору, і тієї частки, що певною мірою доступна 
кореневому живленню рослин і бере участь у кругообігу, тобто 
форм і фракцій мінеральних фосфатів грунту.

УДК: 631.46
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Для грунтів України дане питання е достатньо вивченим 
[2,6,9]. При аналізі розподілу форм, мінеральних фосфатів у 
грунтах, в тому числі бурувато-підзолистих, найчастіше 
використовували фізико-хімічний підхід до інтерпретації як їх 
природного стану, так і змін у процесі сільськогосподарського 
використання та окультурення. Нами вперше для даного грунту 
зроблена спроба пов'язати трансформацію цих сполук із змінами 
направленості мікробіологічної та ферментативної активностей.

Об'єктом досліджень був бурувато-підзолистий оглеєний 
грунт, що знаходиться в межах землекористування селянської 
спілки ім.Т.Г.Шевченка ВижнИцького району Чернівецької 
області. Пробні ділянки закладені на угідпях: ліс, пасовище 
неосушене, рілля неосушена.

Розріз 1. Бурувато-середньошдзолистий оглеєний 
огумусний важкосуглинковий грунт на делювіально- 
елювіальному суглинку. Розріз закладено за 1800 м на південний 
схід від с.Іспас Вижницького району Чернівецької області в 
широколистяному лісі з хвойними домішками (граб, дуб, ялина). 
Макрорельєф даної території - вирівняне плато, мікрорельєф 
добре виражений (западини, горбики).

Но - лісова підстилка.
0-4 см

Неф - гумусово-елювійований, оглеєний, бурувато-сірий, дуже
4-16 см рихлий, пористий, грудкувато - горіхувата структура,

важкосуглинковий, мокрий, залізисто-марганцеві конкреції, 
ходи коренів, живі й перегнилі корені рослин, перехід ясний; 

ЕЬ§1 - елювіально-гумусований, оглеєний, бурувато-сизувато-
16-31 см білий, слабковиражена середньогоріхувата брилиста

структура, важкосуглинковий, сухіший за попередній, 
залізисто-марганцеві конкреції, корені дерев та їх залишки, 
перехід поступовий;

Eigl - елювіально-ілювійований, оглеєний, забарвлення 
31-43 см неоднорідне з переважанням сизувато-білястого відтінку,

сполучення охристих і сизих плям, помітно 
малодрібнопористий, важкосуглинковий, крупні і середні 
брили розкладаються на грудки, мокрий, залізисто- 
марганцеві конкреції, розкладені корені рослин, перехід 
поступовий; ^



\%[ - ілювіальний, оглеєний, неоднорідного забарвлення , І
43-100 переважанням сизувато-бурого, сизувато-охристого відтінку І 
см щільний, середньо-грудкувата структура, легкоглинистий ;

мокрий, перегнилі та немінералізовані рослинні рештю 
перехід поступовий; 

г^і - материнська порода, оглеєний делювіальний суглинок. І 
100см і бурий з частими охристо-сизими плямами, безструктурний І 
глибше легкоглинистий, мокрий, залізисто-марганцеві конкреції і 

немінералізовані рослинні рештки.

Розріз 2. Закладений на неосутненому пасовищі з І 
переважанням осоки звичайної, жовтецю їдкого, кульбаби 
лікарської, конюшини лучної, на відстані 80 м від дороги Іспас : 
Майдан. Грунт виведений з-під лісу понад 40 років тому І 
Морфологічно профіль відрізняється від попереднього заміною! 
лісової підстилки на дернину, збільшенням потужності гумусо-І 
елювійованого горизонту, опусканням нижньої межі елювіально -1 
гумусованого та менш вираженим ілювіальним горизонтом.

Розріз 3. Закладений на неосушеному полі за 1000 м на І 
захід від млина. Від попередніх грунтових відмін відрізняється! 
добре вираженим сірувато-бурим орним горизонтом.

У зразках, відібраних за генетичними горизонтами, 
визначали: фракційний та груповий склад фосфатів за Чангом- 
Джексоном; загальний фосфор за Кьєльдалем зі 
фотоколориметричним закінченням; потенційну буферну! 
здатність грушу щодо цього елементу - за Беккетом-Уайтом;І 
фосфатний потенціал - за Беккетом; кількість мікроорганізмів, що 
мінералізують важкорозчинні мінеральні фосфати, враховували 
на твердому поживному середовищі Муромцева, де як джерело 
фосфору використовували ортофосфата кальцію, алюмінію таї 
заліза; загальну, кислу та лужну фосфатазну активність зі 
фенолфталеїнофосфатом натрію.

Фосфатний режим досліджуваних грунтів, як відомо, е| 
несприятливим, оскільки фосфор в них характеризується дуже! 
малим ступенем рухливості, а добрива, які вносяться, піддаються 
активній ретроградації.

Вміст валового фосфору в грунті, не залученому в І 
сільськогосподарське використання, коливається в межах 112.4 - 
206.1 мг/ІООг грунту (рис.І.А). Спостерігається чіткий | 
профільний елювіально-ілювіальний перерозподіл цього 
елемента з двома помітними максимумами в гумусо-елювійо'
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ваному (завдяки біологічній акумуляції) та ілювіальному 
горизонтах (через генетичну природу гр5дгту).

При пасовищному використанні підвищуються валовий 
вміст фосфору в 1.23-1.26 рази, з деяким нівелюванням 
елювіально-ілювіального перерозподілу. Це цілком логічно 
пояснюється зміною лісової рослинності на трав янисту. 
внесенням добрив (хоча і в невеликій кількості), рівномірним 
розміщенням по профілю біологічних акумуляторів фосфору 
(коренів).

Використання грунгу під ріллю призвело до помітного 
збільшення вмісту валового фосфору в орному горизонті, що 
пов‘язано як з систематичним внесенням добрив, так і з 
інтенсивною біоакумуляцією фосфору сільськогосподарськими 
рослинами в кореневмісному шарі. Підтвердженням цього є й 
незначне зменшення його вмісту з глибиною. Слід зазначити, що 
глибинний перерозподіл даного елемента трансформувався у 
рівномірно-акумулятивний.

Переважна більшість фосфору в досліджуваних грунтах 
знаходиться в органічній формі (рис.І.Б). Встановлено, що зміни 
цієї форми та валового фосфору є аналогічними. Отже, слід 
зауважити, що навіть при антропогенному поповнені запасів 
фосфору за рахунок добрив, основна частка даного елемента 
входить до складу стійких органо-мінеральних, недоступних 
рослинам сполук.

Мінеральних фосфатів в досліджуваних грунтах дуже 
незначна кількість. В грунті під лісом та пасовищем розподіл 
зазначеної форми фосфору має чітко виражений елювіально- 
ілювіальний характер, під ріллею він повністю трансформується. 
Але на відміну від валового та органічного, мінеральний фосфор 
проявив стійку тенденцію до змін при активному 
сільськогосподарському використанні: накопичується у верхніх і 
зменшується в нижніх горизонтах. Результати аналізів свідчать 
про незначний вміст мінеральних фосфатів (рис. 1.В).

Рухомість цього елемента, його доступність рослинам, 
здатність включатись у біологічний кругообіг, перш за все, 
залежить від фракційного складу. Для бурувато-підзолистого 
оглеєного грунту (рис. 2) характерний досить специфічний, у 
порівнянні з іншими грунтами України, розподіл фосфору по 
фракціям: велика кількість залізо- (Бе-Р) та алюмо-фосфатів (А1- 
Р), і майже повна відсутність рихлозв'язаних, тобто найбільш 
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доступних. Під пологом лісу рихлозв язані фосфати 
акумулюються лише у верхніх шарах (до 31-41 см). Подібна 
тенденція депонування притаманна і Са-Р, на фоні дещо вищих 
абсолютних величин. Проте А1-Р і особливо Ре-Р виявились у 
всіх го ризонтах, а в ілювіальному спостерігався їх максимум. 
Мікро-біологічне обстеження грунту довело невипадковість 
такого розподілу (табл. 1).

Таблиця 1
Загальна кількість фосфатмобілізуючих бактерій та фосфатазна 

активність бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття 
_________   різного використання___________________
Г єнетич

ний 
горизонт

Глибина,
см

Фосфатмобілізуючі 
бактерії (тис./г)

Фосфатазна активність, 
мг Р20 5/Ю г грунту за 
год.

Са-Р А1-Р Ре-Р Загальн кисла лужна
Ліс

Не^ 4-16 81,5 164 128 1,27 1,23 0,11
ЕЬйІ 16-31 34,0 96,5 91,0 0,57 0,39 0,03
Еійі 31-43 18,5 81,5 80,0 - - -

м 43-100 14,0 147 191 - - -

Ряд > 100 0,50 30,5 61,5 - - -

Пасовище
Нее1 6-22 75,0 105 113 1,03 1,05 0,19
Еш 22-36 54,0 82,5 85,0 0,56 0,44 0,11
Еійі 36-57 37,0 37,5 44,5 - - -

.№ 57-80 40,5 71,0 123 - - -

Рйі >80 27,0 14,5 22,0 - - -

Рілля
Неорн 0-30 109 61,5 52,0 1,58 1,47 0,29
ЕЬдІ 30-45 75,5 43.0 69,0 - - -

Еійі 45-70 49,5 39,0 48,5 - - _

І8І 70-102 21,0 28,5 37,5 - - .

Р81 > 102 10,5 27,5 13,5 - - -

Найвищою біологічною активністю щодо бактерій, здатних 
мінералізувати важкорозчинні фосфати А1 і Ре, володіли 
ілювіальний і гумусо-елювшований горизонти. Поряд з цим, в 
останньому виявлялась і незначна кількість Са-Р мобілізаторів.



Виведення грушу З-під лісу та його використання як 
пасовища призвело до деякого збільшення вмісту мінеральних 
фосфатів. Під цим угіддям спостерігається суттєва тенденція до 
зміни їх форм: збільшення долі рихло-зв язаного фосфору та Са- 
Р, особливо у гумусо-елювійованому горизонті, за рахунок 
зменшення частки фосфору, пов'язаного з ггівтораокисами. 
Дналогічнии розподіл притаманний і фосфатмобітзуючим 
бактеріям. Враховуючи екстенсивне використання грунту, всі ці 
явиша ми можемо вважати тільки тенденцією, що пов'язана із 
зміною характеру рослинності, з інтенсифікацією біологічного 
кругообігу та підвищенням вмісту зольних елементів, в тому 
числі і кальцію.

Найсуттєвіші трансформації форм фосфору 
спостерігаються протягом останніх семи років при використанні 
досліджуваного грунту під ріллю. У данному випадку 
відбувається загальне накопичення мінеральних фосфатів тільки 
в орному горизонті, хоча співвідношення форм значно яскравіше 
виражене по всьому' профілю і полягає в суттєвому збільшенні 
частки рихло-зв'язаного фосфору, Са-Р за рахунок зменшення А1- 
Р, в той час як частка Fe-P залишається приблизно на одному 
рівні. Використання грунту під ріллю призводить до домінування 
в мікробному ценозі Са-фосфатмобілізуючих бактерій, особливо 
в орному горизонті. В цілому по профілю вміст А1-Р - і Fe-P - 
мобілізуючих бактерій зменшився в порівнянні з іншими 
угіддями у 2.6, 2.5 (ггід лісом) і 1.6, 1.8 (під пасовищем) рази 
відповідно, причому глибинний розподіл трансформувався з 
елювіально-ілювіального у регресивно-акумулятивний. Слід 
зазначити, що саме під цим угіддям формується найактивніший 
комлекс мікроорганізмів, що розчиняють фосфати, про що 
свідчили найбільші за радіусом зони розчинення ортофосфатів 
на середовищі Муромцева та найвища фосфатазна активність.

Отже, окультурювання бурувато-підзолистих оглеєних 
Фунтів Передкарпаття призводить до поліпшення фосфатного 
режиму: збільшується абсолютна кількість всіх форм фосфатів, 
особливо у поверхневих горизонтах; зростає відносний вміст Са- 
Р і рихлозв’язаних фосфатів за рахунок зменшення А1-Р; 
збільшується кількість та активність фосфатмобілізуючих 
мікроорганізмів, фосфатазна активность; формується 
акумулятивно-регресійний бактеріальний профіль.
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Для підтвердження цієї тези нами використані такі 
термодинамічні характеристики як фосфатний потенціал та 
потенційна буферна здатність грунту щодо фосфору, які в останні 
роки все частіше застосовують для комплексної характеристики 
фосфатного режиму грунту (табл.2).

Таблиця 2
Термодинамічні показники фосфатного с гану бурувато- 
_____________  підзолистого грунту____________________

Г енетичний 
горизонт, 

глибина, см

Фосфатний
потенціал

Потенційна буферна 
здатність

Ліс
Неё1 4-16 6,7 0,029
ЕІЩІ 16-31 6,4 0,046
Еіеі 31-43 6,9 0,029
Ы 43-100 6,9 0,036
РК1 > 100 6,8 0,085

Пасовище
Неё1 6-22 6,4 0,019
ЕЬ81 22-36 6,0 0,025
Еіві 36-57 6,3 0,014
Іеі 57-80 6,8 0,034
Реї.. >80 6,8 0,060

Рілля
Неорн 0-30 6,7 0,020
ЕЬ^ 30-45 6,0 0,027
ЕІЄ1 45-70 6,0 0,013
ВД 70-102 6,8 0,032
Ы > 102 6,8 0,042

Фосфатний потенціал дає оцінку можливості переходу 
фосфату із твердих фаз грунту в грунтовий розчин; чим він 
більший для кислих грунтів, тим важче проходить цей процес. Як 
свідчать дані таблиці, досліджуваний грунт, незалежно від 
способу його використання, характеризується середнім 
значенням фосфатного потенціалу. Спостерігається тенденція 
незначного його зменшення при заміні лісової рослинності на



трав'янисту, тобто певною мірою розчинність трутових фосфатів 
та їх здатність забезпечувати рослини рухомим фосфором 
поліпшується. Це пов'язано з переходом частини АІ-Р в Са-Р та 
вивільненням рихлозв язаних форм. По генетичних горизонтах 
суттєва різниця за показниками спостерігається в елювіальних 
горизонтах, де, у зв’язку з їх природою, рухомість фосфатів також 
збільшується.

Здатність грунту підтримувати концентрацію фосфатів на 
постійному рівні називають потенційною буферною здатністю 
(ПБЗР). Цей показник враховує загальний вміст рухомих 
фосфатів, ступінь їх рухливості, суттєво доповнюючи 
характеристику фосфатного режиму. Чим більше значення ПБЗР, 
тим менша здатність грунту підгримувати фосфатний режим на 
певному рівні. У лісі ПБЗР мала в гумусо-елювіальному та 
ілювіальному горизонтах, тверда фаза яких легше віддає фосфор. 
На пасовищі у верхніх горизонтах фосфатний режим 
поліпшується, особливо чітко ця тенденція проявляється в грунті, 
що використовується під ріллю, по всьому профілю.

Отже, використання термодинамічних показників 
підтверджує висновок, що при окультуренні бурувато- 
підзолистого грунту його фосфорний режим якщо не 
оптимізується, то виявляє позитивні тенденції до змін.

Висновок

Виконане обстеження генетичних горизонтів бурувато- 
ггідзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття під різними 
угіддями показало суттєві відмінності в сумарних запасах 
фосфору й окремих його фракцій. При використанні грунту під 
пасовище, особливо ггід ріллю, спостерігається зростання вмісту 
мінеральних фосфатів та найбільш цінних їх фракцій - кальцій- і 
рихлозв‘язаних. В цьому ж ряду закономірно збільшується роль 
кальцдйфосфатмобілізуючих бактерій. Розподіл залізо- та
алюміній-фосфатмобілізаторів корелює з відповідними змінами 
форм фосфору. В окультурюваних відмінах формується
регресивно-акумулятивний тип як фосфатного, так
бактеріального прбфілю. Тенденції до поліпшення фосфатного 
режиму грунту, параметрів біокругообігу фосфору 
підтверджується термодинамічними показниками.
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Назаренко 1.1, Беспалько Р.І.
Станкевич 1.1.

Форми та сполуки алюмінію в бурувато- 
підзолистих оглесних грунтах Передкарпаття 

різного використання

Наведено результати вивчення вмісту і профільного 
розподілу форм та сполук алюмінію в бурувато-підзолистих 
оглеєних грунтах Передкарпаття, їх трансформація під 
впливом різного використання.

Алюміній в значних кількостях знаходиться майже у всіх 
материнських породах і грунтах. Він є одним з 
найрозповсюдженіших елементів земної кори (кларк його 
становить 7.45). Сполуки алюмінію відіграють значну роль в 
специфічних геохімічних та грунтотвірних процесах і 
накопичуються в грунтах до 20% і більше. Така велика кількість 
алюмінію зумовлює його участь у проходженні багатьох 
грунтотвірних процесів та формуванні властивостей грунтів, які 
мають практичне значення для землеробського використання.

Відомо, що валентність алюмінію не змінюється і в 
самородному вигляді він не зустрічається. Даний елемент 
входить до складу багатьох мінералів, серед яких найбільш 
поширені алофан ([п8і02тА120з]*хН20), галуни (К А І^О ^П * 
ТІ20), в гепатитах і гнейсах у вигляді кріоліту (Ыа3А1Р6).

Оксид алюмінію найчастіше зустрічається у вигляді 
корунду (А120з), а гідроксид — гібсиїу (А1(ОН)3). В 
тонкодисперсних фракціях грунтів алюміній, крім оксидів і 
гідроксидів, представлений шаруватими силікатними або 
глинистими мінералами. Це мінерали групи каолініту 
(А14(ОН)8п[8іО,о]), хлориту (А1, М&
Ре)з(ОНЫ(А181)4Ош]-Мёз(ОН)6)[3].

У мулистій фракції бурувато-ггідзолистих оглеєних 
грунтів Передкарпаття переважають алюмінійвмісні мінерали, 
кількість монтморилоніту досягає 38-67%, каолініту 4-23%, 
хлоритів 5-8% [14]. За даними цих же самих авторів вміст 
валового алюмінію у вищезазначених грунтах змінюється від
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8.38-9.92% в гумусово-елювіальному горизонті до 12.7-14.5% в
материнській породі.

У кислих грунтах алюміній у формі іону А1 входить до 
складу ГПК, здатний до обмінних реакцій і може мігрувати по 
профітю й накопичуватись у нижче лежачих горизонтах. У 
грунтах рухомий алюміній з’являється при значеннях рН 4.5-5.0 і 
нижче. Встановлено, що в грунтах, які характеризуються 
високою ємністю поглинання і високим вмістом кальцію, його 
може зовсім не бути, і навпаки, у грунтах із малою ємністю 
поглинання і низьким вмістом кальцію рухомий алюміній може 
бути виявлений і при рН вище 5.0 [11].

1.1.Назаренко, А.М.Слєпцов (1970) встановили, що в 
орному шарі бурувато-підзолистих оглеєних грунтів 
Передкарпаття рухомого алюмінію накопичується 25-30 мг/100 г 
грунту, а при посиленні глеєвих процесів та зниженні рНдо) До 
3.9-4.1 його вміст досягає 100 мг/100 г грунту [12].

На думку О.М.Можейка (1960), Ї.І.Назаренка (1964), 
накопичення рухомого алюмінію в грунті пов’язано з 
руйнуванням структурної решітки алюмосилікатів, до складу якої 
входять тетраедричні та октаедричні вузли. В перших майже 
завжди в центрі розміщені Бі4~або А13", Ре3 або Ре2+, а в других 
переважає алюміній. Всі вони оточені кисневими іонами, які 
зв’язані електростатичними силами. Якщо кисневі іони будуть 
якимось чином від’єднані, то можливий вихід іонів, 
зосереджених всередині тетраедричного або октаедричного 
вузлів [9, 11].

Автори також вважають, що іншою причиною появи 
рухомого алюмінію є редукуючі ферменти анаеробних 
мікроорганізмів. З їх допомогою здійснюються відновлювальні 
процеси і проходить акцептування кисню. Ці явища протікають 
тільки на периферійному шарі кристалів і тому мінералогічними 
дослідженнями не виявляються. Порушені тетраедричні і 
октаедричні вузли відкривають вихід для внутрішніх іонів 
алюмінію. Крім цього, не виключена можливість віднімання 
кисню відновлювальними сполуками (Н28, Н2, СНД утвореними 
в результаті діяльності анаеробних бактерій [9, 11].

Ї.Н.Гоголєв (1963), вивчаючи генезис і властивості бурих
лісових грунтів Карпат, дійшов висновку, що кисла реакція
середовища в грунтах зумовлена рухомим алюмінієм.
Появляється він в розчині завдяки глибоким хімічним 
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перетворенням метастабільних мінералів ш д впливом прототт 
Причому, на його думку, алюміній в бурих лісових грунтах 
Карпат може існувати тільки у формі оксіалюмінію (АІ-ОзН") 
Підлужнювання рекції середовища грунту шляхом гіпсування 
пояснюється виникненням нерозчинної солі при взаємодії 
сульфатіонів з оксіалюмінієвими іонами. При цьому зменшується 
рухомість алюмінію і знижується грунтова кислотність [5].

Досліди 1.1 .Назаренка (1966), Н.В.Дубовської (1973) 
показали, що при дії на грунт продуктів розкладання органічної 
речовини в анаеробних умовах у ньому накопичуються алюміній, 
магній та залізо в рухомому стані [6, 11].

На думку В.І.Кашвця (1975), основним шляхом 
накопичення рухомого алюмінію у кислих оглеєних грунтах є дія 
іону водню гідроксонію (Н~—*Н30 +), а також атомарного водню 
та сірководню на первинні і вторинні алюмосилікати, а також на 
гідроокисли алюмінію. Процес протікає під впливом води 
(гідроліз) та кислоти (протоліз). Алюмосилікати відрізняються 
підвищеною стійкістю до вивітрювання в умовах середовища, 
близького до нейтрального, і при пануванні аеробіозису. При 
виникненні підзолистого або глеєвого процесів, або при їх 
сумісній дії у грунті одразу ж накопичується рухомий алюміній, 
причому його кількість з підсиленням цих процесів збільшується 
[8].

З численних досліджень відомо про негативний вплив 
рухомого алюмінію на чутливі до реакції середовища рослини [З, 
4,11,18].

Розробці теоретичного обгрунтування засобів 
знешкодження токсичного впливу алюмінію присвячені спільні 
дослідження 1.1.Назаренка з О.М.Можейком та Ї.Варгою [10]. 
Вони встановили, що алюміній має здатність на основі 
кординаицйних зв'язків утворювати внутрішньокомплексні 
сполуки з фосфатами та гуміновими речовинами (хелати). На їх 
думку, алюмофосфати набувають негативного заряду, втрачають 
здатність до гідролізу і частина їх (як аніони) може засвоюватися 
рослинами. При цьому токсичність алюмінію, який входить до 
складу хелатів, є значно нижчою, ніж алюмінію у формі 
обмінного катіону.

Пізніше в науковій монографії ї.І.Назаренко (1981) 
обгрунтував теоретичні основи багатьох процесів, зв язаних з 
грунтоутворенням, визначив завдання хімічної меліорації та
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умови внесення мінеральних добрив з урахуванням грунтової 
кислотності бурувато-підзолистих оглеєних грунтів 
Передкарпаття [13]. На його думку, для теоретичного 
обгрунтування окультурювання досліджуваних грунтів важливе 
значення має правильне розуміння природи грунтової 
кислотності. Її ефективно знижує вапно. Під впливом вапна 
покращується водно-повітряний режим фунтів, збільшується 
ступінь насиченості їх основами, підвищується питома вага 
кальцію в складі поглинутих основ і поліпшуються умови 
життєдіяльності корисних мікроорганізмів. Вапнування знижує 
негативну дію кислого середовища на біологічні процеси у 
рослинах. Особливо важливою є його роль у зменшенні 
гідролітичної та у ліквідації обмінної кислотності, в зниженні 
кількості рухомого алюмінію [13].

Зіставляючи дані про зниження грунтової кислотності під 
дією вапнування, про природу кислотності фунтів, що 
вивчались, та про співвідношення іонів кальцію, водню й 
алюмінію в фунтовому розчині, можна стверджувати, що 
внесення тільки вапна не може знизити грунтову кислотність до 
оптимальних значень.

Дійсно, за допомогою вапнування знижується рухомість 
алюмінію за рахунок зменшення його розчинності при 
підлуговуванні середовища. Разом з тим, за теорією живлення 
рослин, іони, необхідні для їх життєдіяльності, поглинаються 
коренями обмінно. Оскільки поглинання катіонів і аніонів не є 
еквівалентним (катіони поглинаються в більшій кількості, ніж 
аніони), в ризосфері рослин, особливо на грунтах з низькою 
буферністю, створюються мікрозони з підвищеною 
концентрацією водневих іонів, здатних підкислювати грунтовий 
розчин. В умовах підвищення кислотності інактивований 
алюміній переходить в рухомий стан, створюючи токсичну дію 
на рослини. Для зниження токсичності алюмінію, зменшення 
кислотності грунту слід вносити фосфоритне борошно, під 
впливом якого утворюються алюмофосфатні
внутрішньокомплексні сполуки (хелати), типу А16(ОН)і2’(Н2Р04)б; 
Саз[АІ2(Н2Р0 4 )і2]. В них алюміній втрачає здатність до гідролізу, 
а значить і до підкислення фунтового розчину [13].

Міграція алюмінію в фунтах та участь цього елемента в 
формуванні кислотності фунтів залежить від багатьох факторів:
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1) переважання в грунті мінералів типу монтморилоніту і 
каолініту, здатних поповнювати рухомі форми алюмінію, при 
яких створюються умови для високого ступеня насичення 
фунтового поглинального комплексу алюмінієм і низьких 
значеннь рН [16];
2) в грунтах, які сформувались на безкарбонатних і кислих 
породах, при постійному чи періодичному розвитку глеєвого 
Процесу і з кислою чи сильнокислою реакцією, створюються 
умови для накопичення великих кількостей рухомих форм 
алюмінію [13];
3) рельєф здійснює побічний вплив на грунтоутворення — від 
нього залежить розподіл вологи і температури в грунтах, що 
також має значення для формування кислотних властивостей 
фунту [8];
4) клімат відіграє важливу роль при формуванні кислих грунтів. 
Найчастіше сильно- і дуже сильнокислі грунти утворюються в 
північних кліматичних зонах, де вони інтенсивно і глибоко 
промиваються, а в поєднанні з низькими температурами і дією 
опаду хвойної рослинності створюються умови для виникнення 
великої кількості кислих продуктів. У грунтах, багатих 
гуміновими кислотами, рухомість алюмінію сильно знижується
[Ю];
5) рослинність листяна і особливо хвойна через низький вміст 
кальцію, магнію, калію і натрію сприяє формуванню грунтів з 
сильнокислою реакцією, в яких може проявитися і збиткова дія 
кислотності, зумовлена великими кількостями рухомих форм 
алюмінію, марганцю, заліза та водню [5].

Детальний аналіз відомостей про алюміній як один із 
головних елементів, що міститься в корі вивітрювання і бере 
участь у процесах грунтоутворення, дало підставу С.В.Зонну і 
А.П.Травлєєву (1992) виділити такі групи і форми сполук цього 
елемента [7]:

І. Основні, або первинні, групи сполук алюмінію.
1. Силікатні, що входять до складу первинних

мінералів.
2. Несилщатні (вільні), котрі вивільняються при 

вивітрюванні первинних мінералів і складаються з. а) 
окристалізованих оксидів і гідроксидів; б) аморфних 
первинних оксидів.



П. Похідні сполуки алюмінію.
1. Органо-мінеральні комплекси.
2. Екстраговані, або активні, що підрозділяються на: 

а) алюмо-органічні сполуки або комплекси; б) обмінні; в) 
необмінні.
Несилікатні сполуки алюмінію є важливим критерієм 

оцінки генезису та еволюції грунтів [9].
Відомості про вищеперераховані форми та сполуки 

алюмінію в бурувато-підзолистих огдеєних грунтах 
Передкарпаття в літературних джерелах відсутні. Метою наших 
досліджень було встановлення груп і форм сполук алюмінію в 
бурувато-підзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття під 
впливом використання для оцінки їх генезису і еволюції.

Об’єкт і методика досліджень
Об’єктом досліджень були бурувато-підзолисті оглеєні 

грунти Передкарпаття селянської спілки ім.Т.Г.Шевченка с.Іспас 
Вижницького району Чернівецької області, які сформувалися на 
делювіально-елювіальних суглинках, що підстилаються слабо- 
водопроникними відкладами. Ці грунти характеризуються досить 
низькою природньою родючістю. зумовленою високою 
кислотністю, низьким вмістом гумусу, ненасиченістю кальцієм, 
поганими фізичними властивостями [13].

Для аналізу відбирались зразки грунту окремо з кожного 
генетичного горизонту на угіддях: ліс, осушене пасовище, рілля. 
У відібраних зразках визначали: валовий алюміній експрес 
методом, несилікатний алюміній за Дюшофуром-Суш’є, 
аморфний алюміній за Тамом [17], рухомий алюміній за 
Крупським, силікатні і окристалізовані форми алюмінію 
розрахунковим методом, а фізико-хімічні та хімічні показники за 
загальноприйнятими методиками [1, 2].

Результати та їх обговорення
Дослідження показують, що бурувато-підзолисті оглеєні 

грунти Передкарпаття під лісом, де проходить природній процес 
грунтоутворення, й відведені для сільськогосподарського 
використання характеризуються неоднаковими властивостями. 
Встановлена різна зміна профільного перерозподілу гумусу в 
залежності від способу використання грунту (табл. 1). 
Максимальний вміст його спостерігається у верхньому гумусо-



алювіальному горизонті грушу під лісом (2.83%) Вниз по 
профілю кількість гумусу різко знижується , на глибині 37 см *  
перевищ ує 0.81% . Хоча в ілювіальному горизонті його вміст 
підвищується і складає 1.54%. Це пов’язано, насамперед із 
процесами огадзолення, лесиважу та накопиченням органо- 
мінеральних сполук, що вимиваються із верхніх горизонтів У 
фунті пасовища та під ріллею вміст гумусу є значно нижчим ніж 
під лісом. Зазначимо також, що під ріллею розподіл гумусу по 
профілю є більш рівномірним.

. . . Таблиця 1
Фізико-хімічні властивості бурувато-підзолистого оглеєного грунту
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Ліс
Некі 4-16 3.35 2.82 2.83 5.12 1.71 30.1 15.6 51.9 29.0
ЕЬ? 1 16-31 3.84 3.26 0.94 3.63 1 63 26.0 14.9 57.3 27.8
ВІЦІ 31-43 3.89 3.27 0.81 3.45 1.36 22.1 13.8 62.4 26.3
ірі 43-100 3.82 3.24 1.54 3.81 1.07 18.1 12.9 71.4 26.0
Р#І >100 4.27 3.70 1.20 2.90 1.00 16.0 12.1 75.4 19.5

Пасовише
Наді 6-22 5.23 4.63 1.72 4.50 1.55 32.1 16.9 52.7 19.9
ЕЬЙ1 22-36 3.94 3.36 1.44 4.30 1.38 32.2 16.6 51.6 27.4
Еіві 36-57 4.28 3.70 0.83 3.84 1.23 28.2 15.9 56.6 27.1

57-80 3.97 3.42 0.66 3.00 1.15 26.2 15.9 60.7 27.0.
Р*1 >80 4.12 3.52 0>43 2.51 1.10 22.1 13.7 61.9 23.3

Рілля
Нпрн 0-22 5.21 4.11 2.47 3.10 1.05 36.2 18.4 | 50.9 3.10
ЕЬяІ 22-45 5.18 4.63 1.83 3.52 0.83 34.3 18.3 53.4 10.8

45-70 5.16 4.60 1.65 3.93 0.75 28.2 18.1 64.1 13.6

¥ 70-102 5.08 4.52 1.43 4.34 1.15 24.1 17.4 73.4 19.3

- Й 1 >102 4.89 4.36 0.61 4.92 1.43 20.2 16.8 83.1 17.4

Встановлено, що тип сільськогосподарського
використання суттєво впливає на кислотність досліджуваних
грунтів. Найбільш низькі значення рН водного та сольового
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спостерігаються у грунті під лісом. Цей показник у гумусово- 
елювіальному горизонті складає 3.35 та 2.82 одиниці рН 
відповідно. Це можна пояснити процесом буроземоутворення. 
який проходить під покривом хвойної дерев’янистої рослинності 
та сприяє утворенню кислого гумусу й супроводжується 
інтенсивним процесом опідзолення та глеєу творення. 
Дерев’яниста рослинність інтенсивно поглинає кальцій і лише 
незначна частина його повертається в грунт восени із листяним 
опадом. На пасовищі величина рН водної та сольової витяжки с 
значно нижчою, ніж у лісі, і становить у гумусо-елювіальному 
горизонті 5.23 та 4.63% відповідно. Трав’яниста лучна 
рослинність сприяє утворенню нейтральних гумінових кислот, 
що частково нейтралізують грунтову кислотність; також тут 
інтенсивніше проходить щорічне переміщення поглинутих 
рослиною основ із нижніх горизонтів у верхні.

Гідролітична кислотність грунтів під лісом та пасовищем 
знижується вниз по профілю від 5.12 до 2.90 та від 4.50 до 2.51 
мг-екв/100 г грунту відповідно. На ріллі — навпаки 
спостерігається значне підвищення цього показника із глибиною, 
вниз по профілю — від 3.10 до 4.92 мг-екв/100 г грунту. Це 
пов’язано з проведенням хімічної меліорації, яка нейтралізує 
кислотність переважно у верхній товщі грунту. Найбільші 
показники ємності поглинання виявлені у верхній частині 
профілю, причому максимальні значення цього показника 
характерні для ріллі. Саме тут зазначена величина варіює в межах 
від 36.2 мт-екв/100 г грунту у верхньому горизонті до 20 мг- 
екв/100 г грунту у материнській породі. Мінімальні значення цієї 
величини характерні для грунту під лісом і знаходяться в межах 
від ЗО до 16 мг-екв/100 г грунту. Тому різницю ємності 
поглинання між різними угіддями можна пояснити тим, що на 
ріллі проводяться інтенсивні процеси окультурення, при яких 
збільшується вміст мулистих і колоїдних часток в грунгі.

Мінімальні показники суми обмінних основ
спостерігаються в грунті під лісом — 15.6 мг-екв/100 г грунту у
верхньому горизонті і 12.1 мг-екв/100 г грунту у нижньому.
Отже, із глибиною спостерігається поступове зниження суми
обмінних основ, що характерне для всіх грунтів різного
використання. Причому, на ріллі спостерігається найбільший
вміст суми обмінних основ. Це цілком узгоджується з
величинами ємності поглинання (табл. 1). На ріллі 
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спостерігається тенденція до збільшення ступеня насиченості 
грунту основами із глибиною, причиною чого може бути 
вимивання катіонів Са та 1\^2 із верхніх горизонтів у нижні

При вивченні профільного розподілу рухомих форм 
алюмінію встановлено, що максимальні значення його 
спостерігаються у гумусово-елювіальномі горизонті грушу під 
лісом —29.0 мг-екв/100 г грушу при поступовому зниженні з 
глибиною до 19.5 мг-екв/100 г грунту (табл. 1). Це можна 
розглядати як наслідок підзолистого процесу грунтоутворення та 
періодичного розвитку процесу оглеєння, а також як результат 
накопичення його у коренях рослин, після відмирання яких, 
грунт збагачується алюмінієм. Зважаючи на те, що під лісом 
проходить природний процес грунтоутворення, переважання 
алюмінію у верхній частині профілю є цілком закономірним. На 
пасовищі та ріллі відзначено поступове збільшення кількості 
цього елемента із глибиною, де вміст його досягає 23.3 та 17.4 мг- 
екв/100 г грунту відповідно. Саме такий розподіл алюмінію 
пояснюється процесами окультурення я даних грунтів та вказує на 
вертикальну міграцію його у поглинутому стані з мулистими 
частинками або у складі хелатів до зон, де умови стійкості цих 
агентів будуть порушені.

Розподіл валового алюмінію по профілю носить 
елювіально-ілювіальний характер, який найсильніше виражений 
в грунті під лісом (табл. 2). Це пов’язано з процесом ошдзолення 
і характерно для всіх угідь. Саме цим можна пояснити й 
аналогічний профільний розподіл силікатного алюмінію. 
Кількість його знаходиться в межах 7.93-12.7% ггід лісом та 8.75-
11.3% на ріллі, тобто ця форма алюмінію переважає.

Несилікатні форми алюмінію які, як правило, 
вивільняються при вивітрюванні із кристалічної решітки 
мінералів, характеризуються неодноманітним розподілом на 
досліджуваних угіддях: у лісі він елювіально-шюьіальний з 
максимальним накопиченням в оглеєному ілювіальному 
горизонті (2.10%). На пасовищі та ріллі розподіл цієї форми 
алюмінію є більш складним. Вміст його збільшується в Не§1 
горизонті порівняно з нижнім горизонтом, а в материнській 
породі він складає 2.3*0 та 2.12% відповідно.

Накопичення несилікатного алюмінію у верхніх 
горизонтах може бути наслідком підзолистого процесу, тим
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більше, що такий розподіл зумовлений, головним чином 
окристалізованими формами.

Таблиця 2
Вміст різних форм сполук алюмінію (%) в бурувато-підзолистому 

оглеєному грунті Передкарпаття різного використання
Гене

тичний
гори
зонт

Глиби
на, см

Вало
вий

Силі
катний

Несилікатний

всього окриста
лізова

ний

аморф
ний

Ліс
Не61 4-16 9.33 7.93 1.40 1.00 0.40
ЕИв1 16-31 12.7 10.9 1.70 1.33 0.37
Еі^ 31-43 13.3 13.1 1.30 1.00 0.30

Іеі 43-100 14.0 11.9 2.10 1.76 0.34

Р§1 >100 14.7 12.7 2.00 1.79 0.21
Пасовище

Неё1 6-22 8.66 7.46 1.20 0.84 0.36
ЕЬ^ 22-36 10.1 9.24 0.84 0.53 0.31

Еі^ 36-57 12.0 10.5 1.50 1.24 0.26

¥ 57-80 12.7 10.7 2.00 1.70 0.36

Рё1 >80 12.3 11.0 2.30 2.07 0.23
РІЛЛЯ

Норн 0-22 9.70 8.75 0.95 0.57 0.38
ЕЬё1 22-45 10.7 8.16 0.84 0.52 0.32
Еі^ 45-70 11.8 10.4 1.36 1.09 0.27

ад 70-102 12.7 10.9 1.75 1.45 0.30
реї >102 13.3 11.2 2.12 1.85 0.27

Висновки
1. Бурувато-підзолисті оглеєні грунти Передкарпаття під 
покривом лісу характеризуються низьким вмістом гумусу та 
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регресивно-акумулятивним розподілом його ПО профілю, 
високою гідролітичною кислотністю (2.90-5 12 мг-екв/100 г 
грунту), невисокою ємністю поглинання, яка різко знижується з 
глибиною; містять мало обмінних основ (до 15.6 мг-екв/100 г 
фунту) й високу кількість рухомого алюмінію (до 29 мг/100 г 
фунту).
2. Окультурення бурувато-підзолистого оглеєного грунту 
сприяє пониженню кислотності та зміні характеру її профільного 
розподілу:
під лісом чітко виявлений елювіально-ілювіальний розподіл, тоді 
як під пасовищем він менш виражений, а на ріллі — нівелюється, 
а також знижує кількість рухомого алюмінію у верхній товщі 
фунту до 19.9 мг/100 г грунту під Пасовищем та до 3.10 мг/100 г 
грунту під ріллею.
3. Перерозподіл по профілю силікатних і несилікатних форм 
сполук алюмінію добре діагностують буроземний та підзолистий 
процеси. Для першого характерний більш рівномірний розподіл, 
який чіткіше проявляється в грунті під пасовищем та ріллею, а 
для другого — елювіально-ілювіалсьний, який домінує в грунті 
під лісом.
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Платонова А.А., Костишин С.С.

УДК 577.152:582.739

Вплив іонів свинцю на вміст малонового 
диальдегіду та активність антиоксидантних 

ферментів у проростках гороху 
(Pisum sativum L .)

Вивчали вплив різних концентрацій іонів свинцю на 
вміст малонового диальдегіду та активність супероксид- 
дисмугази [К Ф  1.15.1.11] і каталази [КФ 1.11.1.6] в проростках 
гороху на початкових етапах’розвитку.

В  умовах 2-добової дії іонів свинцю встановлено 
підвищення активності супероксиддисмутази і каталази в 
проростках гороху. Пр и  збільшенні терміну дії (8 діб) виявлено 
активацію процесів пероксидного окиснення ліпідів, про щ о  
свідчить підвищення вмісту малонового диальдегіду на фоні 
зниження активності антиоксидантних ферментів.

Аналіз рівнів забруднення довкілля свідчить про інтен
сивне зростання концентрації важких металів (ВМ) у повітрі, воді 
та грунтах. Це призводить до накопичення їх іонів у рослинах, що 
сприяє міграції ВМ у трофічних ланках екосистем [10, 11] .

Рядом авторів показано стимулювання вільнорадикальних 
реакцій пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) при дії 
різноманітних стресових факторів [1, 4, 16], проте відомості про 
вплив важких металів на процеси ліпопероксидації в рослинних 
організмах досить малочисельні.

Зокрема встановлено, що важкі метали сприяють 
утворенню активних форм кисню за допомогою індукції' 
ліпоксігенази або при їх участі в інших хімічних реакціях. 
Активні форми кисню індукують пероксидне окиснення ліпідів 
біологічних мембран, що призводить до часткової дезінтеграції 
мембран і збільшення їх проникливості [3].

Першочергове значення у знешкодженні активних форм 
кисню належить антиоксидантним ферментам 
супероксиддисмутазі (СОД) та каталазі, які забеспечують 
підтримання клітинного гомеостазу за дії різних екстремальних 
агентів, в тому числі й іонів важких металів [8].
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У даній роботі вивчали вплив різних концентрацій іонів 
свинцю, одного з найпоширеніших і високотоксичних 
забруднювачів довкілля [5], на вміст малонового диальдегіду 
(МДА), активність супероксиддисмутази та каталази в 
проростках гороху.

Методика га об’єкти
Об’єктом досліджень були проростки гороху сорту 

Орловчанин. Насіння пророщували на дистильованій воді в 
термостаті при температурі +23 °С дві доби. В подальшому 
проростки переносили на поживне середовище Кнопа, розведене 
дистильованою водою у співвідношенні 1:2. У дослідних 
варіантах до поживного середовища додавали свинець у вигляді 
нітрату в концентраціях 10“7, 10"6, 10'5, КГ4 М діючої речовини 
Проростки вирощували при температурі +23±2 °С, освітленні 
2200 лк і 16-годинному світловому періоді.

Визначення біохімічних показників проводили в пагонах і 
коренях чотирьох-, семи- та десятидобових проростків гороху.

Пероксидне окиснення ендогенних ліпідів вивчали в 
постядерному супернатанті гомогенату рослинних тканин по 
утворенню кінцевого продукту процесу -  малонового 
диальдегіду. Вміст МДА визначали за величиною екстинції 
продукту його конденсації із тіобарбітуровою кислотою [2].

Активність СОД визначали методом [13] за ступенем 
інгібування процесу відновлення нітротетразолію синього в 
присутності НАДН. За одиницю активності ферменту брали таку 
його кількість, яка інгібує відновлення нітротетразолію на 50 %. 
Активність каталази визначали за описаним методом [6].

Конценграцію білка визначали за методом Лоурі [14].
Отримані дані опрацьовували статистично [9]

Результати та обговорення
Як показали проведені дослідження, 2-добовий вплив 

іонів свинцю в концентраціях 10° , Ю"4 М призводив до 
вірогідного зниження вмісту малонового диальдегіду в пагонах 
проростків гороху (на 26 і 25 % відповідно) (табл. 1). На 5-ту 
добу впливу іонів свинцю відзначено достовірне перевищення 
кількості МДА над контролем у коренях проростків (на 24 %) при 
дії максимальної концентрації (1СГ4 М) РЬ2", а на 8-му добу - при
дії 10 , 10"4 М метал-іону (на 44 і 35% відповідно).
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К  Таблиця 1
Вміст малонового диальдепду в проростках гороху в умовах дії іонів 

свинцю (мкмоль/ г тканини. М  ± ш, п = 8)
~  оатліс.Ц 'Т- 1 А  ”7 X І  і п  х- ,   Г ~ . ----1-------------------------термін
ВПЛИВV

варіант і
контроль 10-7 М Т0-6М 10-5 М  1 10-4 М  |

2 пагін 5,24 ± 
0.241

4,77 ± 
0,329

4.80 ± 
0,312

3,87 ± 
0.309*

3,91 ± 
0,243*

доби корінь 3,79 ± 
0,189

3,58 ± 
0,218

3,75 ± 
0,201

3,39 ± 
0,250

3,54 ± 
0,212

5 пагін 5.03 ± 
0.203

4,94 ± 
0,262

5,17 ± 
• 0.267

4,93 ± 
0,235

4.88 і 
0.371

діб корінь 3.65 ± 
0,219

3,25 ± 
0,264

3,59 ± 
0,228

3.37 ± 
0,202

4,51 ± 
0,320*

8 пагін 4,70 ± 
0,282

4,67 ± 
0,272

4,39 ± 
0.204

4,95 ± 
0,297

4,86 ± 
0,345

діб корінь 2,52 ± 
0,141

2,88 ± 
0,193

2.86 і
0,184

3,63 ± 
0,290*

3,40±
0,198*

Примітка: * - вірогідні відмінності порівняно з контролем (р < 0.05)

При вивченні впливу іонів свинцю на активність 
супероксиддисмутазив проростка>: гороху виявлено, що 2-добова 
дія РЬ2 у концентраціях 10'5 і 1(Ґ* М призводила до вірогідного 
підвищення активності ензиму, в порівнянні з контролем, у 
коренях (на 57 і 40 % відповідно) та пагонах (на 25 і 27 %) про
ростків (табл. 2). Аналогічна закономірність відзначена у коренях 
проростків гороху при дії 10’7, 10“6 і 10'5 М іонів свинцю протягом 
п’яти діб, проте за умов впливу 10"4 М метат-іону зафіксовано 
зниження активності СОД і в коренях, і в пагонах проростків, а за 
дії КУ6, 10'5 М РЬ2< - лише в пагонах. При збільшенні терміну дії 
до 8-ми діб іони свинцю (107-1(Г4 М) викликали зниження 
активності ферменту лише в коренях проростків гороху.

Як видно з таблиці 3, 2-добовий вплив іонів свинцю 
призводив до вірогідного підвищення активності каталази як в 
коренях, так і в пагонах проростків гороху (винятком є 
концентрація РЬ2' 10'7 М в коренях). На 5 добу впливу метал-іону 
активність ферменту зростала в пагонах при дії РЬ у 
концентраціях ІО-6, 10'5, КГ4 М, а в коренях - 105 і 10 М.
При 8-добовому впливі РЬ2т відзначено достовірне зниження 
активності каталази, в порівнянні з контрольними значеннями, за 
умов дії максимальної концентрації (Ю"4 М) іонів свинцю і в 
коренях, і пагонах проростків (на 35 і 23 % відповідно), а при дії 
РЬ2 у концентрації 10~5 М - лише в пагонах (на 17 /о). Із 
збільшенням концентрації іонів свинцю в поживному



середовищі, за умов даного впливу, виявлено зниження 
активності каталази в коренях проростків (г=-0,96).

Таблиця 2
Активність супероксидцисмутази в проростках гороху в умовах дії іонів

термін
впливу

варіант контроль 10'7М 10* М 10'5 М 10'4М
-

2 пагін 0,91 ± 
0,048

0,85 ± 
0,040

0,84 ± 
0.038

!Д4±
0,050

1,16 ± 
0,058*

доби корінь 1,24 ± 
0.062

1,38 ± 
0,094

1,26 ± 
0,058

1,95 ± 
0,142*

1,74 ± 
0,104*

5 пагін 0,78 ± 
0,041

0,73 ± 
0,045

0,54 ± 
0,031*

1,14 ± 
0,050*

0,55 ± 
0,025*

діб корінь 2,08 ± 
0,128

3.43 ± 
0,247*

2,66 ± 
0,125*

2,70 ± 
0,154*

1,81 ± 
0,091*

8 пагін 0,98 ± 
0,064

1,05 ± 
0,076

1,02 ± 
0,051

0,99 ± 
0,054

1,06 ± 
0,071

діб корінь 1,68 ± 
0,081

1,24 ± 
0,066*

1,43 ± 
0,057*

1,41 ± 
0,063*

0,99 ± 
0,058*

Примітка: * - вірогідні відмінності порівняно з контролем (р < 0,05)
Таблиця З

Активність каталази в проростках гороху в умовах дії іонів свинцю

термін впливу варіант контроль 10*7М 10‘6М 10‘5 М 104 М
2 пагін 169,1 ± 

8,50
299.7 ± 
18,69*

353,9 ± 
19,49*

296,0 ± 
21,32*

251,5 ± 
10,33*

доби корінь 143,2 ± 
6,41

153,5 ± 
9.31

186,1 ± 
9,72*

170,2 ± 
б;80*

187,1 ± 
11,39*

5 пагін 196,9 ± 
9,72

196,7 ± 
11,93

531,8 ± 
29,81*

535,8 ± 
23.9*

507,6 ± 
35,3*

діб корінь 156,8 ± 
5,70

158.8 ± 
8,70

154.4 ± 
7,33

442,3 ± 
34,92*

354,0 ± 
19,44*

8 пагін 223,1 ± 
6,33

217,6 ± 
13,62

219,7 ± 
10,43

185,1 ± 
9,47*

172,2 ± 
11,21*

діб корінь 101,2 ± 
5,08

95,5 ± 
4,11

90,5 ± 
6,06

89,8 ± 
5,67

65,4 ± 
3,40*

Примітка: * - вірогідні відмінності порівняно з контролем (р < 0,05)

Встановлене підвищення активності супероксид- 
дисмутази в проростках гороху може бути наслідком збільшення 
кількості субстрату - супероксиду. Хоча в літературі не знайдено 
безпосередніх фактів зміни вмісту супероксидного аніону в 
рослинах при дії іонів свинцю, на користь такого припущення 
можуть свідчити результати вивчення дії деяких металів та інших 
хімічних забруднювачів довкілля на рослинні організми. Зокрема,



виявлено [7] індукування активності СОД і каталази в рослин 
пшениш, вирощеної в природних умовах на територіях 
забруднених стічними водами, та в лабораторних умовах при 
надлишку амонійної форми азоту. Іншими авторами [121 
показано збільшення активності супероксиддисмутази в коренях 
зелених та етиольованих рослин гороху, при вирощуванні їх на 
середовищі з підвищеним вмістом іонів цинку та марганцю.

Поряд з цими даними є відомості [15], що іони міді, 
марганцю і ртуті в концентрації 100 мкМ знижують активність 
СОД у проростках Pennisetum lyphoideum. Зниження активності 
супероксиддисмутази може відбуватися за рахунок зменшення 
активності інших антиоксидантних систем (наприклад каталази і 
перокскдази), адже відомо, що пероксид водню та 
гідропероксиди жирних кислот гальмують активність 
супероксиддисмутази [8].

Отже, на ранніх етапах впливу іонів свинцю, можливо, 
проходить генерація активних форм кисню і адаптивною реак
цією рослин є активація антиоксидантної системи. Збільшення 
терміну дії метал-іону призводить до виснаження антиоксидант
ної системи і активації процесів пероксидного окиснення ліпідів.
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Platonova A.A., Kostyshin S.S.

The content of the malonyl dyaldehyde and activity of the 
antioxidation ferments in pea sprouts (Pisum sativum L.) under 

the influence of the lead ions

The influence of different concentrations of the lead ions on the 
content of malonyl dyaldehyde and the activity of superoxide dismutase and 
catalase has been investigated on the material of pea sprouts at the initial 
stages of their development.

Under the 2-days influence of lead ions on peasprouts the increase 
of superoxide dismutase and catalase activity in pea sprouts was investigated. 
When research-time was increased up to 8-days it resulted in the activation of 
the processes of lipid peroxidation as the content of malonyl dyaldehyde on 
the background of the activity decrease of antioxydant enzymes prooves it.
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Шелифіст А.Є.

Використання альбумінів насіння для 
визначення генетичних дистанцій між видами

^ Проведено електрофоретичне дослідження альбумінів 
та глобулінів насіння представників підродини Prunoideae. 
Доведена правомірність використання альбумінової фракції для 
з’ясування таксономії підродини. Відзначено, щ о  перехресне 
запилення не впливає на специфіку розподілу альбумінів у 
П А А Г  в денатуруючих умовах. Розраховані генетичні дистанції 
між представниками різних родів.

Одним із найважчих питань систематики сливових 
(Prunoideae) є поділ підродини на роди. Вченими висувається 
думка як про існування одного великого роду Prunus [11], так і 
поділ підродини на сім самостійних родів [5]. Сучасна систе
матика оперує широким арсеналом новітніх методів дослідження. 
Все частіше вчені використовують дані порівняльної фітохімії та 
сучасні вдосконалені методи порівняльної серології. Поряд з 
використанням вторинних продуктів обміну особливого значення 
набуває вивчення таких високомолекулярних сполук, як 
нуклеїнові кислоти та білки.

Електрофоретичні профілі білків насіння є потужною 
технологією для встановлення генетичної гомології на молеку
лярному рівні і для вирішення таксономічних і філогенетичних 
проблем [9,10,13]. Вони можуть бути використані для ідентифі
кації батьків гібридних видів, характеристики поліплощів та 
амфіплоідів, формулювання філогенетичних гіпотез [3]. Електро
форетичний метод дослідження дає можливість виявити специ
фічність складу компонентів білка різних таксонів та ступінь їх 
мінливості.

Метою даної роботи було дослідити альбумінову і 
глобулінову фракції білків насіння на можливість використання 
їх як маркерів філогенетичної спорідненості видів підродини 
Prunoideae, а також визначити закономірності їх електрофоре
тичного розподілу.
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Матері вали га методи дослідження
Об’єктом досліджень були представники чотирьох родів 

підродини Prunoideae: з роду Prunus Mill. були взяті P. spinosa L., 
P. cerasi/era Ehrh. та P. domestica L. З виду P. domestica вивчали: 
угорки (‘Угорка крупна солодка’, ‘Угорка ювілейна’, ‘Стенлі’), 
ренклоди (‘Ренклод ранній’, ‘Кірк’) та яєчні сливи (‘Яєчна жовта 
пізня’). Представниками P. cerasifera були сорти ‘Лавина’ та 
‘Оленька’. З роду Persica Mill. досліджували вид Pr. vulgaris Mill. 
(нектарин ‘Нектаред 4’ і опушені сорти ‘Яркий’ та ‘Фаворіта 
Моретіні’). Представниками роду Amigdalus L. був A. Communis 
L. та роду Padus Mill. - Pd. serotina Agardh. Матеріал для 
дослідження люб'язно наданий співробітниками УкрНДІ 
садівництва. Придністровської дослідної станції УкрНДІ 
садівництва та ботсаду Чернівецького державного університету. 
Визначення видів дано за Черепановым [8].

Білки насіння екстрагували за описаною методикою [10]. 
Кількісний вмісг білка визначали на СФ-26 за поглинанням в 
ультрафіолетовій частині спектра [6]. Диск-електрофорез прово
дили в денатуруючих умовах за модифікованою методикою Лем- 
млі [11]. В ролі маркера молекулярних мас використовували олі- 
гомери лізоциму з молекулярними масами від 14,3 кД до 85,0 кД.

Результати досліджень
В якості біохімічних маркерів для вивчення філогенії 

дводольних більшість дослідників використовує глобулінову 
фракцію білків насіння. Щодо застосування цього методу для 
з’ясування родинних зв’язків у підродині Prunoideae в літературі 
відомостей не знайдено. Нами був проведений 
електрофоретичний розподіл як альбумінів, так і глобулінів 
насіння всіх досліджуваних таксономічних груп. Було 
встановлено, що профілі глобулінів дуже відрізняються навіть у 
сортів. Як відомо, для більшості представників Prunoideae 
характерне явище несумісності [1], в результаті якого насінина не 
несе ознак сорту. Зважаючи на це наші дослідження були 
зосереджені на вивченні закономірностей розподілу альбумінів 
насіння в поліакріламідному гелі (ПААГ).

Аналіз отриманих електрофореграм (рис.) дав можливість
встановити, що кількість смуг в профілях альбумінів всіх
досліджуваних форм в середньому дорівнювала двадцяти трьом,
а молекулярні маси (М.м.) білкових компонентів знаходилися в 
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межах в,д 14,3 до 73,8 кДа. Крім того, було відзначено, що вс, 
треки можна розбити на чотири ділянки. До першої належать 
білкові компоненти з М.м. від 49,9 до 73,2 кДа. Всі білки, що 
виявляються на цьому проміжку, характеризуються невисоким 
вмістом, про що свідчать незначна товщина смуг та їх слабке 
забарвлення. Наступна ділянка включає биткові компоненти з 
М.м.-від 36,8 до 49,9 кДа. Основною її відмінністю є наявність 
смуг з високою інтенсивністю забарвлення. Ця ділянка 
електрофоретичних профілів альбумінів насіння виявилася 
найбільш інформативною для всіх досліджуваних таксономічних 
груп. Молекулярні маси білкових компонентів третьої ділянки 
коливаються в межах від 24,9 до 36,8 кДа, а кількісний вміст їх 
виявився найменший. Винятком була тільки черемха. Останню 
ділянку утворюють низькомолекулярні білки, М.м. яких 
коливаються в межах 22,0-24,9 кДа. В усіх досліджуваних 
таксономічних групах вони містяться в достатньо високих 
кількостях, про що свідчить значна інтенсивність забарвлення 
смуг, що їм відповідають. Картина розподілу білкових 
компонентів цієї області у всіх зипадках виявилася практично 
ідентичною. Винятком, як і в попередньому випадку, є 
електрофореграма черемхи, в якої відсутні білки з М.м. 24,9 кДа.

Детальне вивчення білкових профілів дало можливість 
встановити закономірності, притаманні кожному із 
досліджуваних таксонів. Було з’ясовано, що характер розподілу 
альбумінів, не зважаючи на різну інтенсивність забарвлення 
окремих смуг, однаковий в межах кожного з досліджуваних видів 
як за кількістю електрофоретичних смуг в треці, так і за 
характером їх розподілу в гелі. Стосовно сортів сливи домашньої 
відзначена повна ідентичність білкових треків угорок та яєчної 
сливи як за характером розподілу, так і за інтенсивністю 
забарвлення окремих смуг. Електрофоретичний профіль 
ренклодів хоча і відрізняється від профілю вищеназваних слив, 
однак всі відмінності зумовлені різним ступенем інгенсивності 
забарвлення деяких смуг. Виявлені відмінності треків ренклодів 
дають підстави виділити дані сорти в окрему групу. Це 
узгоджується з твердженням представників класичної 
систематики про необхідність розподілу зазначеного виду на 
підвиди [І]. Однак говорити про поділ виду на підвиди на 
підставі тільки результатів електрофоретичного розподілу 
альбумінів у ПААГ в денатуруючих умовах не буде вірним.
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Рис. Схеми електрофореграм альбумінів насіння представників 
підродини Prunoideae: 1 - P. spinosa, 2 - P.cerasifera, 3 - P. 
domestica (а - угорки, б - яєчні сливи, в - ренкподи), 4 - Рг. 

vulgaris (а - опушені, б - нектарини), 5-А. communis, б - Pd.
serotina.

Тільки синтез всіх існуючих на сьогодні даних допоможе 
впритул наблизитись до правильного розуміння філогенетичних 
відносин в підродині Prunoideae.

Певні закономірності виявлені і в побудові 
електрофоретичних профілів альбумінів персиків (рис.). У всіх 
опушених форм вони виявилися однаковими. Як і у випадку зі 
сливами, білкові профілі нектаринів відрізнялися від таких у 
опушених персиків лише інтенсивністю забарвлення білкових 
смуг. Тотожність електрофоретичних профілів альбумінів різних 
персиків свідчить, що досліджувані сорти є представниками 
одного виду P. vulgaris, а опушеність плоду пов’язана тільки з 
явищем домінування [ І ].

Зіставлення електрофореграм усіх досліджуваних 
таксономічних груп дало можливість встановити певні 
закономірності розподілу альбумінів насіння в ПА АГ в 
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денатуруючих умовах. Детальний анатаз електрофореграм привів 
ДО виділення на них ділянок, що характеризують різні 
систематичні рівні досліджуваних таксономічних одиниць 
Найбільш сталою була структура • треку в межах малих 
молекулярних мас. Подібні результати отримані для 
Представників інших родів підродини Prunoideae {Cerasus та 
louiseania). Це дає підстави стверджувати, що такий розподіл 
низькомолекулярних білків притаманний підродині в цілому.

Електрофоретичний профіль альбумінів насіння черемхи, 
хоч і має спільне з профілями інших досліджуваних 
таксономічних груп, істотно від них відрізняється. Це свідчить 
про найбільшу філогенетичну віддаленість роду Padus від усіх 
досліджуваних родів. Серед родів Prunus, Persica та Amygdalus 
найбільш схожими виявилися електрофореграми сортів сливи 
домашньої, персиків та мигдалю (рис ). Це на біохімічному рівні 
підтверджує існуючу думку про їх значну філогенетичну 
спорідненість, особливо останніх двох.

На основі отриманих електрофореграм розраховані 
генетичні дистанції (коеф. Рао [4]) між представниками 
досліджуваних родів (табл.). Для представників роду Prunus 
ступінь філогенетичної спорідненості складає: терен/алича - 86%, 
терен/слива - 83%, алича/слива - 75%.
Як тепер встановлено, P. domestica - природній алоплоїд, який 
утворився від схрещування P. spinosa та P. cerasifera [1]. Рибін
[5] показав, що гексаплоїдний геном сливи домашньої містить 
чотири набори хромосом терену та два набори аличі. Можливо, 
цим можна пояснити відносно низький процент гомології між 
сливою та аличею. В електрофоретичному треці альбумінів сливи 
присутні майже всі смуги аличі. Крім того, в ньому присутні як 
білкові компоненти, властиві терену, так і притаманні суто виду 
P. domestica.

Для всіх досліджуваних видів, крім черемхи пізньої, 
виявлено високий процент гомології. Так для видів Pr. vulgaris та
A. communis він складає 85%. Степінь спорідненості сливи 
домашньої та мигдалю становить 83%. Дуже високим виявився 
цей показник для виду P. domestica і Pr. vulgaris, а саме - 88%. Рід 
Padus виявився найбільш віддаленим від усіх досліджуваних 
родів. Ступінь гомології з персиком, аличею, тереном, сливою та 
мигдалем складає відповідно 52, 57, 57, 58, та 59%.
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Таблиця
Ступінь спорідненості видів підродини Рптоісіеае, виражений в 

'_______________  процентах _________ _________ _______

ВИДИ Pd.
serot.

A.
comm.

Pr.
vulgär.

P.
cerasif.

P.
spinose

Prunus domestica
58% 83% 88% 75% 83%

Prunus spinosa
57% 82% 77% 86%

Prunus cerasifera
57% 77% 69%

Persica vulgaris
52% 85%

Amygdalus communis
. 59%

Отримані результати наводять на думку, що всі 
досліджувані види, крім Pd. serotina, є представниками одного 
великого роду Prunus. Ці висновки узгоджуються з результатами, 
які отриммані різними авторами за допомогою використання 
сучасних методів досліджень [2].

Висновки
У результаті електрофоретичного розподілу альбумінів 

насіння сливових в ПААГ виявлено від 19 до 26 білкових 
фракцій. Оцінено молекулярні маси запасних білків і встановлена 
їх вид о специфічність. Виявлені білкові фракції, що є 
специфічними для окремих родів і підродини в цілому. 
Встановлено, що явище самонесумісності, властиве більшості 
досліджуваних таксономічних груп, не впливає на специфіку 
розподілу альбумінів насіння в ПААГ. Це дає право 
стверджувати, що для з’ясування філогенетичних відносин видів 
і родів в підродині Prunoideae слід використовувати саме цю 
фракцію білків насіння.
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Electrophoretic research of albumin and globulin of Prunoideae 
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taxonomic research is proved. It is found out the cross pollination doesn't 
affect the specific characterof albumin distribution in denaturing conditions. 
Specific for various genera and the family as a whole albumin components 
are exposed.Genetic distances between specimens of various genera have 
been estimated.
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Дідовим А.П,

Катаболізм ліпідів у скелетних м’язах телят 
різного віку під впливом адреналіну

Виявлено підвищення активності триацил-гліцерол- 
ліпази і інтенсивності окислення жирних кислот та зниження 
активності ліпопротеїдліпази у скелетних мсязах 1-,3-,6- 
місячних телят під впливом адреналіну. Регуляторний вплив 
адреналіну на катаболізм ліпідів з віком зменшується.

Регуляторний вплив катехоламінів на метаболізм ліпідів 
в жировій тканині тварин характеризується посиленням процесу 
ліполізу, що приводить до підвищення рівня неетерифі кованих 
жирних кислот в плазмі крові та їх окислення в печінці і 
переферійних тканинах [4]. Найбільше виражена .шпідмобілі- 
зуюча дія катехоламінів у жировій тканині тварин, у тому числі в 
жуйних, при зниженні зовнішньої температури і голодуванні [5]. 
Більшість наявних у літературі даних стосується ролі катехол
амінів у регуляції енергетичного гомеостазу в організмі великої 
рогатої худоби. Дія адреналіну на катаболізм ліпідів у скелетних 
м’язах великої рогатої худоби з’ясована мало. Тому метою нашої і 
роботи було дослідження впливу адреналіну на активність ліпо- 
протеїддіпази і триацилгліцеролліпази та інтенсивність окислення 
жирних кислот у скелетних м’язах 1-, 3-, 6 -місячних телят.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проводили на двох групах одно місячних 
телят чорно-рябої породи, по 5 голів у кожній. У 1-, 3-, 6- 
місячному віці телятам дослідної групи вводили підшкірно 
адреналін протягом 3-х днів, в кількості 1 мг/ кг живої маси 
Тваринам кон-трольної групи при цьому підшкірно вводили 
фізрозчин в кіль-кості 5 мл. Для біохімічних досліджень 
використовували зразки чотириголового м’яза стегна, який 
отримували шляхом біопсії [2 ].
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Активність триацилгліцеролліпази і лпопротеїдтпази у  
досліджуваному скелетному м'яз, визначали шляхом інкубі* 
гомогенатів м яза з тв.ном - 80 при pH відповідно 70 і 85 з 
наступним визначенням концентраті звшьнених жирних кислот 
шляхом тифування 0,0 Ш ^ О Н  [3]. Інтенсивтсть окислення 
жирних кислот у скелетному м’язі досліджуваних тварин 
визначали шляхом інкубації гомогенатів м’яза у фосфатному 
буфері Кребс-Рингера (pH - 7,4) з [1- І4С] пальмітиновою і [1-14С] 
стеариновою кислотами з наступним визначенням радіоактив
ності утвореного С 02 на рідинному сцинтиляційному лічиль
нику ЬКВ (Швеція).

Результати та обговорення

Наведені у таблиці 1 дані свідчать про значний вплив 
адреналіну на активність триацилгліцеролліпази і ліпопротеїд- 
ліпази у досліджуваному' скелетному м’язі 1-, 3-, 6-місячних 
телят. Після введення гормону активність триацилгліцеролліпази 
підвищується, а активність ліпопротеїдліпази, навпаки, 
знижується. Так , активність триацилгліцеролліпази у скелетних 
м’язах тварин дослідної групи була у 2,01; 1,96 і 1,76 рази вища 
(Р< 0,001), а активність ліпопротеїдліпази - в 1,49;1,42;1,46 рази 
нижча (Р< 0,05 - 0,001), ніж у скелетних м’язах тварин 
контрольної групи, яким гормон не вводили. Отже, стимулюючий 
вплив адреналіну на активність триацилгліцеролліпази у 
скелетних м’язах телят з віком зменшується.

Таблиця 1
Зміни активності триацилгліцеролліпази і ліпопротеїдліпази у 

скелетних м'язах телят після введення адреналіну (М±ш, мкекв

Групи тварин Вік тварин, місяці
1 3 6

Ліпопротеїдліпаза
Контрольна 12,14±0,50 12,00±0,70 14,73±0,21
Дослідна 8,11±0,37 8,22±0,70 10,16±0,56

Тоиаііил гліцероллі паза
Контрольна 6,20±0,44 5,70±0,27 4,85±0,24

Дослідна 12,48±0,50 11,18±0,70 9,10±0,33



Ці дані свідчать, що під впливом адреналін}, 
посилюється мобілізація триацилгліцеролів у скелетних м’язах 
великої рогатої худоби, що забезпечує посилення використання 
жирних кислот в енергетичних процесах.

Стимулюючий вплив адреналіну на розщеплення 
триацилгліцеролів у жировій тканині великої рогатої худоби 
виявлені in vitro in vivo [7]. Даних про стимуляцію адреналіном 
ліполізу у скелетних м'язах великої рогатої худоби і тварин інших 
видів ми в доступній літературі не зустрічали, що затруднкх 
обговорення одержаних нами результатів.

Інгібуючий вплив адреналіну на активність 
ліпопротеїдліпази в скелетних м’язах І-місячних телят виражений 
меншою мірою, порівняно з його стимулюючим впливом на 
активність триацилгліцеролліпази, тобто під впливом адреналіну 
в скелетних м’язах телят зменшується поглинання жирних 
кислот, які містяться в ліпопротеїдах плазми крові.

Пояснення цих результатів утруднюється у зв'язку з 
відсутністю в літературі даних про вплив адреналіну на 
активність ліпопротеїдліпази у жировій тканині та серці великої 
рогатої худоби. Як встановлено в дослідах на лабораторних 
тваринах за умов голодування, яке супроводжується активацією 
гіпофізадре-налової системи, активність ліпопротеїдліпази в 
жировій тканині знижується, а в серці - підвищується. По-різному 
впливає на активність ліпопротеїдліпази у вказаних тканинах 
також інсулін [6].

Після введення дослідним тваринам адреналіну 
інтенсивність окислення жирних кислот у скелетних м’язах 
значно підвищується (табл. 2). Так продукція І4С 0 2 за рахунок 
окислення [1 - 14С] пальмітинової кислоти у скелетних м’язах 
досліджуваних тварин в умовах in vitro в 1-, 3-, 6-місячному віці 
після введення адреналіну була відповідно у 1,42; 1,45 і 1,81 рази 
(Р< 0,01 - 0,001), продукція 14С 0 2 за рахунок окислення [1 - 14С] 
стеаринової кислоти - у 1,32; 1,29 і 1,36 рази (Р< 0,05 - 0,01) 
більша, ніж у скелетних м’язах тварин контрольної групи.

Отже, стимульоване адреналіном підвищення активності 
триацилгліцеролліпази в скелетних м’язах телят приводить до 
підвищення фонду вільних жирних кислот у скелетних м’язах І ЇХ 
використання в енергетичних процесах. При цьому стимулюючий 
вплив адреналіну на окислення [ 1 - 14С] пальмітинової кислоти У 
скелетних м’язах 1-місячних телят виражений більшою мірою



порівняно до впливу гормону на окислення [І - МС1 стеаринової 
кислоти. Оскільки вміст пальмітинової і стеаринової кислот v 
гриаиилгліцеролах скелетних м’язів великої рогатої худоби 
приблизно однаковий [1], одержані нами різниці в ступеню 
окислення можна пояснити вибірковою здатністю м’язової 
тканини до окислення окремих жирних кислот.

14 Таблиця 2
Радіоактивність С 02. утвореного при інкубації гомогенатів

скелетно го м яза телят в різному віці з [ 1 - 14С] пальмітиновою і
стеариновою кислотами в умовах in vitro після введення

адреналіну (М± т ,  тис. (З- розп. / 100 мг сирої тканини / хв , п= 5)

Групи тварин Вік тварин, місяці
1 3 6

[і - 14сі пальмітинова кислота
Контрольна 2,75±0,07 2,24±0Д 1 1,65+0,05

Дослідна 3,92±0Д0 3,30±0,15 2,92±0,08
[1 - 14С] стеаринова кислота

Контрольна 1,83±0,05 1,95*0,03 1,44±0,04
Дослідна 2,42±0,03 2,53±0,04 1,97±0,06

З одержаних результатів випливає, що у скелетних 
м'язах великої рогатої худоби має місце стимуляція ліполізу. Про 
це свідчить виявлене підвищення активності триацилгліцерол- 
ліпази в скелетних м'язах телят після введення їм адреналіну. При 
цьому у скелетних м'язах досліджуваних тварин значно підвищу
ється інтенсивність окислення жирних кислот (пальмітинової, 
стеаринової), що підтверджує існування зв'язку між процесами 
ліполізу і р - окислення жирних кислот у м'язовій тканині 
великої рогатої худоби при дії катехоламінів. Виявлено також 
зниження активності ліпопротеїддіпази в скелетних м язах телят 
після введення адреналіну.

Висновки

Одержані результати свідчать про стимулюючий вплив 
адреналіну на процеси ліполізу та окислення звільнених жирних



кислот у скелетних м язах великої рогатої худоби. Регуляторний 
вплив адреналіну на використання депонованих у скелетних 
м’язах телят триадилгліцеролів в енергетичних процесах з віком 
зменшується.
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Didovych A.P.

Adrenalin influence on the lipid catabolism in 
the skeletal muscles of different age culves

The increase of the triacilglycerollipaza activity and the reduction 
fatty acids and the oxidation of lipoproteidlipaza activity were discovered 
during researches in the skeleton muscles of the 1-, 3-,6-month old calves 
Influence of adrenalin on the lipid catabolism reduction during age.
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УДК 581.133.1+581.133.8

Москалик Г.Г., Должицъка А.Г., 
Соколова В.М.

Активність нітратредуктази та вміст 
мінеральних форм азоту в проростках салату 
(ЬасЬіса &агіуа Ь.) на тлі азотного живлення

Вивчали вплив азотного живлення на динаміку 
нагромадження мінеральних форм азоту та нітратредуктазну 
активність в проростках листового салату. Аналізуючи вміст 
неорганічних форм азоту встановлено, що в умовах нітратного 
живлення в надземній частині проростків нагромаджуються 
нітрати у відносно більш високих концентраціях. Виявлено 
також, що вміст амонійного азоту був значно менший, ніж 
нітратного.

Активність нітратредуктази визначалася в надземній 
частині та в коренях проростків і в останніх була зафіксована 
максимальною на нітратному фоні живлення.

Азотний метаболізм є одним із центральних процесів у 
життєдіяльності рослинного організму. Від його інтенсивності 
залежить ріст, розвиток та продуктивність рослин.

Відомо, що основним джерелом азоту для рослин є 
нітратні та амонійні солі. Про ефективність засвоєння тієї чи 
іншої форми живлення існують різні думки. Працями 
Прянішнікова Д.М. [5] доведено еквівалентну цінність та 
взаємозамінність нітратного та амонійного азоту в живленні 
рослин. Проте сьогодні з'являються дані про перевагу тієї чи 
іншої форми в залежності від умов існування ряду інших 
факторів. Встановлено, що нітратна форма живлення є ліпшим 
Джерелом азоту для ячменю та пшениці [4]. Проте Тищенко М.М 
та ін. [6 ] вважають, що Сз - рослини (пшениця) ліпше ростуть та 
розвиваються на амонійнійній формі азоту, а С4 - рослини 
(кукурудза, просо) - на нітратній.

Ряд авторів стверджують, що процес асиміляції амонію 
Для рослин більш вигідний енергетично, тому що засвоєння 
нітратного азоту включає додаткові етапи відновлення нітрату та 
нітриту [10- 12]. 113



Отже, засвоєння рослинами аміачної чи нітратної форм 
азоту є специфічним для кожного виду рослин і навіть сортін 
Окрім того, обмін азоту піддається широкому діапазону 
зовнішніх та внутрішніх впливів.

Метою наших досліджень було вивчення динаміки 
нітратредуктазної активності та вмісту загального азоту, нітрату і 
амонію в кориневій системі та надземній частині проростків 
салату на ранніх етапах онтогенезу.

Об'єкт і методи досліджень

Об'єктом наших досліджень є овочева культура родини 
айстрових - салат посівний (Ьасґиса Бабуа Ь.), сорт Вклад.

Перед посівом насіння замочували на дві години в 
дистильованій воді. Три доби проростки вирощували в термостаті 
при -  25-26°С на вогкому фільтрувальному папері. На четверту 
добу їх перенесли в ростильні.

Використовувались такі варіанти дослідів:
1 . розчин Кнопу без азоту - контрольний варіант,
2 . розчин Кнопу з КІЧЮз - нітратний варіант,

3 . розчин Кнопу з (№ 14)2 80 4 - амонійний варіант,
4 . розчин Кнопу з ІчІН4>Юз - змішаний варіант.

Проби рослин відбирали у фазу сходів на 10-й день, появи | 
першого справжнього листка на 13-й день та появи другого 
справжнього листка на 2 0 -й день.

Активність нітратредуктази визначали методом, що 
грунтується на утворенні з сульфанілової кислоти, а  - 
нафтіламіну і нітратів азосполуки, яка має рожеве забарвлення. 
Між інтенсивністю забарвлення і кількістю нітратного азоту 
існує певна залежність, що дозволяє проводити аналіз 
калориметричним методом [8]. Вміст нітратів та амонію 
визначали іонселективним методом [9], загальний азот - 
прискореним методом з реактивом Неслера, принципом якого є 
спалювання матеріалу в концентрованій з перекисом
водню і по інтенсивності забарвлення визначали вміст азоту в 
досліджуваному зразку [3].
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Досліди проводили в чотирикратній повторно™ Дай 
оброблені статистично [1].

результати та їх обговорення

Азотне живлення оезпосередньо пов язане з ростом 
рослин, тому цікаво було прослідкувати, як форми азотного 
живлення впливають на ріст овочевої культури.

Протягом перших днів проростки росли з однаковою 
швидкістю, на наступних етапах онтогенезу швидкість росту 
кореня і надземної частини залежала від джерела азоту. Так, на 
10-й день (рис. 1, А, Б) спостерігалось прискорення росту 
надземної та кореневої частин у рослин, що вирощувалися на 
нітратному фоні, майже на 10 мм. Ця закономірність зберігалась 
протягом усього дослідження.

Щодо амонійного азоту встановлено, що амоній 
пригнічує ріст надземної частини проростків більше, ніж 
кореневої. Рослини, вирощені на середовищі без азоту, мали 
найменшу довжину кореня. Пропорційно до швидкості росту 
проростків змінювалася і площа поверхні листової пластинки, 
проте на амонійній формі азоту, починаючи з 13-го дня, 
спостерігалися істотне збільшення площі листка (рис. 1, В).

Відомо, що нітрати в грунті знаходяться в більшій 
кількості, ніж амонійні солі, але перш ніж включитися в 
метаболізм, вони повинні відновитися до амонію. Ключовим 
ферментом регуляції відновлення нітратів в процесі асиміляції 
азоту у рослин є нітратредуктаза (НР). Рівень активності НР в 
листях зумовлений необхідністю рослини на даному етапі 
розвитку в азоті, який опосередковано визначається 
інтенсивністю ростових процесів. Цей фермент може бути 
локалізованим у різних органах. Досліджено, що в цукрового 
буряка НР зосереджена переважно в листках, у .люпину - в 
коренях, а в пшениці, кукурудзі - в листках і коренях [2, 4, 10].

Встановлено, що найбільше нітратів накопичується у 
Шпинаті, салаті, капусті [2]. Тому цікаво було прослідкувати 
співвідношення активності НР в коренях і в надземній частині в
Динаміці в проростках салату.

Як видно з таблиці 1, у рослин салату НР локалізована як 
в листках так і в коренях, але виша активність ферменту 
зафіксована в кореневій системі. 115
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Рис. 1. Вплив форм азоту на ріст надземної (А), кореневої 
частин (Б) та площу листкової пластинки (В) проростків

салату
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» Таблиця 1
Активність нітратредуктази в проростках салату на фоні азотного 
_____________  живлення (мкг N0^7100 г)______

Варіант
досліду

---------------- і—_ —

Дні досліджень
10— й день 13-й день 20— й день

Надземна частина
Без N (контроль) 2.22 ±0.33 2.24 ±0.25 0.59 ± 0.01
N -N 03 ' 4.48* ±0.50 3.52 ±0.44 2 .21* ±0.16
N -  МЩ 3.47 ±0.54 3.24 ±0.25 2.14* ±0.33
N -  N03* + МНТ 5.78* ±0.70 3.6«* ±0.20 1.95* ±0.08

Коренева система
Без N (контроль) 9.81 ±0.52 ■ 6.53 ±0.70 1.88 ± 0.121 ЛО£1£ 18.33* ± 1.22 9.61* ±0.60 7.97* ±0.71
N -  NN4" 10.03 ±1.06 6.24 ±0.61 5.77* ±0.81
N -N 03' + Ш Г 20.39* ±1.35 11.24* ±1.78 9.39* ±0.82

Примітка: * - вірогідна відмінність від контролю (р < 0.05)

Протягом онтогенезу максимальна активність ферменту 
виявлена на 10-й день пророщування як в коренях, так і в 
надземній частині проростків. У рослин, вирощених на нітратній 
та змішаній формах азоту, спостерігається найбільша стимуляція 
активності ферменту'. Згідно з літературними даними 
максимальна активність ферменту у рослин нітратного варіанту 
зв'язана з субстратною індукцією [4]. Щодо підвищення 
активності ферменту на змішаному фоні в літературі 
зустрічаються суперечливі дані. Ряд авторів [4, 12] вважають, що 
наявність в поживному середовищі амонію, як правило, 
пригнічує використання рослинами нітрату. Однак Токарев Б.І. та 
ін. [7] не спостерігали такого явища на проростках пшениці. 
Навпаки, автори відзначають певну стимуляцію поглинання 
нітрату при вмісті амонію в середовищі, що не перевищує 20%. 
В аналогічних дослідах з вівсом на шосту добу поглинання 
нітрату в півтора рази перевищує його вміст у розчині. Тобто 
амоній не тільки не пригнічує поглинання нітрату, а явно
стимулює цей процес.

Вивчення вмісту мінеральних форм азоту у проростках 
салату на різних фазах онтогенезу свідчить про найбільшу 
кількість аміачного азоту у коренях рослин, що вирощувалися на 
аміачному фоні та на змішаній формі азоту. Аналогічна 
закономірність характерна для надземної частини. Встановлено,



що з віком кількість амонію у проростках салату зменшується 
Причому динаміка нагромадження амонійного азоту в процесі 
росту рослин була практично однаковою в усіх азотних 
варіантах: максимальний його вміст був на 10-й день
мінімальний - на 2 0 -й (табл. 2).

Таблиця 2
Вплив форм азотного живлення на вміст іонів амонію в проростках 
_______________ салату (мг/ г сухої речовини)_______________

Варіант Дні досліджень
досліду 10— й день 13-й день 20—й день

Надземна частина
Без N (контроль) 35.3 ±2.81 34.8 ± 1.85 30.6 ±2.71

N - N03“ 34.9 ± 1.59 26.7 ±2.53 29.5 ± 1.39
45.1* ±2.39 44.5* ±2.81 39.1* ± 1.79

К -Ж )3' + №ї4+ 38.3 ±2.39 39.3 ±3.65 35.3 ±2.91
Коренева система

Без N (контроль) 50.1 ±5.62 48.0 ±4.22 36.9 ±2.54
N-N03' 61.8* ±4.21 57.8 ±2.33 44.4 ±2.89
N - ЫН/ 60.9* ±3.48 61.4* ±2.79 57.7* ±4.28

К -Ш з' + М і / 62.6* ± 6.10 57.7± 1.39 47.3 ± 3.79
Примітка: * - вірогідна відмінність від контролю (р < 0.05)

Вміст нітратів в коренях салату нижчий на 20-25%, ніж в 
надземній частині. Максимальна кількість нітратного азоту у 
проростках спостерігалася у нітратному варіанті. З ростом рослин 
вміст нітратів в надземній частині зростає, а в коренях 
зменшується (табл. 3). Це можна пояснити високою активністю 
нітратредуктази в коренях та відтоком у надземну частину 
нітратів, більшість яких потрапляє у запасний пул, недосяжний 
для ферменту [6].

Взаємодія надземної частини та кореня в процесах 
поглинання і перетворення нітратів відіграють важливу роль. 
Азот, який поглинається коренем, може відновлюватися в ньому, 
що зумовлено рівнем активності НР в клітинах кореня.

Нами досліджено (рис.2), що на ранніх етапах онтогенезу
в кореневій системі процентний вміст загального азоту вищий.
ніж в надземній частині салату. А саме: у рослин, шо
вирощувалися на змішаній та амонійній формах азоту, - 5,07% і
3,89% відповідно. Вплив амонійного живлення спостерігався 
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також і на вмісті загального азоту в надземній частині проростків 
Це чітко зафіксовано у фазу появи першого справжнього листка

Таблиця З
Вплив форм азотного живлення на вміст іонів нітрату' 

в проростках салату (мг/ г сухої речовини)

Варіант
досліду

Дні досліджень
10-й день 13-й день 20-й день

Надземна частина
Без N (контроль) 17.5 ±0.61 22.5 ±0.52 17.0 ±0.83
Ы-ЫОз‘ 54.8* ±2.41 57.8* ±2.13 58.8* ± 1.59
N -ІМН/ 20.5 ± 1.21 30.5* ± 1.71 34.5* ±2.72
N — ЫОз" + Ш 4 48.2* ±2.41 44.2* ±2.53 46.9* ±3.13

<оренева система
Без N (контроль) 15.5 ±0.81 23.8± 1.12 33.7 ± 1.21
N -  N03* 50.9* ±3.21 48.2* ±2.31 26.7* ±0.91
N -  N14/ 20.8 ±0.89 38.1 ± 1.83 23.6* ± 1.45
N -  N03' + N14/ 42.3* ±2.79 49.2* ±2.35 34.0 ±2.89

Примітка: * - вірогідна відмінність від контролю (р < 0.05)

Аналізуючи отримані результати, можна припустити, що 
коли в середовищі присутній амоній, який поглинається 
рослиною, то дана форма азоту в першу чергу включається в 
метаболічні процеси, оскільки вони енергетично ефективніші і 
аміачний азот використовується рослиною в міру надходження.

Отже, встановлено, що в проростках салату нітратредуктаза 
локалізується і в клітинах кореня і в надземній частині. З віком 
рослини салату накопичують нітрати в надземній частиш, в 
кореневій системі зазначеного процесу не зафіксовано. На нашу 
думку, це можна пояснити активним процесом відновлення 
нітрату до амонію, який включається в метаоолічні процеси 
безпосередньо в корені. Тобто у проростках салату 
спостерігається тісна взаємодія між процесами, які відбуваються 
У корені та надземній частині.
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Рис. 2. Вміст загального азоту в надземній частині (А) та коренях 
(Б) проростків салату на фоні азотного живлення
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Moskalyk G.G., Doljitskaya A. G., 
Sokolova V.M.

Nitrate reductase activity and content of mineral form of 
nitrogen in seedlings of salad (Lactuca sativa L.) under the 

conditions on the nitrate nutrition.

Conditions of nitrogen nutrition were studied by their effect on 
dynamics of nitrogen compound accumulation in the salad seedlings (Lactuca 
sativa L ). When analyzing accumulation of inorganic nitrogen forms it is 
established that under conditions of nitrate nutrition nitrates are accumulated 
in the above-ground part in high concentrations. Ammonium nitrogen is 
found in a considerably-less amounts. The nitrate reductase activity from com 
and above-ground part was investigated. High nitrate reductase activity in 
com seedlings was determined.

Одержано редколегією 22.09.98 p.
121



УДК 651.4.839
Руденко С.С.

Особливості функціонування біотопів з 
підвищеною рухомістю алюмінію

Екотопи з підвищеною рухомістю алюмінію мають 
специфічний характер біогенної міграції та акумуляції редокс- 
елементів у ланцюгах живлення, який впливає на 
антиоксидантний статус тварин

Підвищена в останні роки хвиля інтересу до вчення
В.І.Вернадського та інших класиків екологічної науки, нерідко 
супроводжується порожнім теоретизуванням, відірваним від 
експериментальних досліджень. Такий підхід до екології не 
приносить нічого нового і породжує скептичне ставлення до цієї 
науки спеціалістів різних галузей. Останні справедливо 
зазначають, що науковість закінчується там, де втрачаються 
предмет і методи досліджень. Між тим, фундаментальна екологія 
має доволі специфічний предмет досліджень - екосистеми різного 
ієрархічного рангу. Для вивчення цих систем спеціалісти-екологи 
озброєні доволі широким арсеналом сучасних і традиційних 
методів досліджень. Не варто забувати, що В.І. Вернадський 
завжди керувався принципом ’’від аналізу до синтезу”, і його 
теорія тримається на грунті колосальних за об'ємом 
експериментальних даних. Спеціалісти, які по-справжньому 
вболівають за долю сучасної екології, повинні повернутися 
обличчям від екології “взагалі” до вивчення специфіки 
функціонування конкретних екосистем. Спроба такого підходу до 
екологічних досліджень зроблена в даній роботі, в якій 
розглядаються екологічні аспекти функціонування екотопів з 
підвищеною рухомістю алюмінію.

Екотопи з підвищеною рухомістю алюмінію представлені 
в тих регіонах, де підвищена кислотність грунтів поєднується з 
низьким вмістом гумусу. В Україні два типи таких грунтів 
поширені в Карпатах та Прикарпатті [1-3]. Це буроземи 
опідзолені та дерново-підзолисті грунти. Теоретично можна 
припустити, що високий вміст рухомого алюмінію в цих грунтах 
повинен вплинути на функціонування всіх компонентів екотопу. 
Метою нашої роботи було вивчення впливу особливостей 
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біогенної міграції редокс-елементів в екотопах з підвищеною 
рухомістю алюмінію на антиоксидантно-пероксидантний статус
тварин.

Об'єкт і методи дослідження
Дослідження проводились на території с. Горішні 

Щирівці Заставнівського району Чернівецької області. 
Унікальність цієї території полягає у наявності грунтів з 
підвищеним та з фоновим рівнем рухомих форм алюмінію. Ятя 
досліджень були обрані екотопи з чорноземами опідзоленими, 
вміст рухомих форм алюмінію в яких складав 20,13 ± 1,73 мг/кг, 
та екотопи з дерново-середньопідзолистими поверхнево- 
глеюватими грунтами, з вмістом рухомих форм атюмінію 70,00 ± 
7,44 мг/кг.

Рослинні зразки відбирати у стадії плодоношення. При 
цьому в межах кожного екотопу виділяли 10 елементарних 
ділянок площею 1 м", з яких зрізали надземну частину рослин. Із 
цього матеріалу готували середньозмішану пробу.

Дослідження антиоксидантної системи та ПОЛ тварин 
проводили в трав ні-липні 1997 року на бичках з середньою 
масою 200 кг. Піддослідні тварини були розділені на 2 групи по 
8 голів у кожній. Тварини інтактного контролю (І група) 
одержували зелений корм з чорноземів опідзолених, а тварини її 
групи - зелений корм з дерново-середньоггідзолистих 
поверхневої леюватими грунтів. Усі біохімічні параметри 
досліджувалися в печінці тварин. Активність СОД визначали 
спектрофотометрично за допомогою нітросинього тетразолію [4], 
активність кагал аз и - методом титрування пероксиду водню 
перманганатом у кислому середовищі [5], активність ГПО - 
спектрофотометрично, за допомогою дитіонітробензойної 
кислоти [6 ], активність ГТ - спектрофотометрично за допомогою 
1-хлор-2,4-динітробензолу [7] . ГПЛ та МДА визначали за 
методиками[8] та [9].

Вміст редокс-елементів і алюмінію в біооб’єктах 
вимірювали на полум'яному варіанті атомно-абсорбційного 
спектрофотометра С-115-М1. Як джерела лінійчатого спектру 
використовували лампи з порожнистим катодом марки ЛТ-2. 
Вимірювання конкретних елементів проводили на таких 
Довжинах хвиль: Ге -248,3 нм ; Си -324 нм; Ъъ - 213,9 нм; Мп-
279,5 нм ; А1- 309,3 нм. Аналіз зазначених елементів здійснювали



після спалювання зразків стандартним сухим методом ПО) 
Масову концентрацію селену в розчинах визначали екстракційно- 
флуоресцентним методом за допомогою 2 ,3-діамі но нафталіну 
[11]. Інтесивність флуоресценції екстрактів вимірювали на 
флуориметрі ФМ-Ц-2.

Результати та обговорення
Проведені дослідження доводять специфіку екотопів з 

підвищеним рівнем рухомих форм алюмінію щодо біогенної 
міграції та акумуляції редокс-елементів та самого алюмінію в 
ланцюгу живлення. В екотопах з підвищеним рівнем рухомого 
алюмінію в грунтах має місце підвищений вміст алюмінію в 
рослинах. При цьому акумуляція даного елемента не залежить від 
виду рослин (табл.1. рис. 1). На прикладі двох космополітичних 
видів рослин - Ро^опшп ауісиїаге Ь. та Еіій^іа герепБ (Е.) ЫеуБк! 
простежуються ще дві сталих закономірності, притаманні 
рослинам цього типу екотопів. По-перше, це підвищений 
порівняно з рослинами з екотопів з фоновим рівнем алюмінію 
вміст марганцю та, по-друге, понижений порівняно з ними вміст 
селену.

Таблиця 1

Вміст редокс-елементів і алюмінію в рослинах різних видів на грунтах 
з різним рівнем рухомого алюмінію, мг/кг сухої маси (М±ш, гцд =10)

Тип грунту Си Мп Ре Бе А1
Ро^опит ауісиїаге Ь.

Чорнозем ОПІДЗОЛСНИЙ 34,4 ± 
1,9

2,22 + 
0,10

34,6 ± 
2,4

614 ± 
53

0,077 ± 
0,006

184 ±
16

Дерново-середньопідзолистий
поверхнево-глеюватий

35,0 ± 
2,2

2,16 ± 
0,15

50,2 ± 
5,0*

629 ± 
50

0,056±
0,004*

440 ±
32*

ЕНГті̂ іа герепв (Ь.) ИеуБкі
Чорнозем ОПІДЗОЛСНИЙ 56,1 ± 

4.8
7,70 ± 
0,76

27,6 ± 
2,3

147 ± 
16

0,104± 
0,009

316 ± 
24

Дерново-середньопідзолистий
поверхнево-глеюватий

69,8 ± 
5,0

8,33 ± 
0,81

43,7 ± 
2,9*

135 ± 
12

0,073 ± 
0,007*

575 ± 
57*

Акумуляція алюмінію та марганцю на тлі дефіциту селену 
виявляється і в організмі тварин, які споживали зелений корм в 
екотопах з підвищеним рівнем рухомих форм алюмінію в грунтах 
(табл. 2, 3). Крім того, в печінці тварин з “алюмінієвих екотопів"' 
встановлено підвищений рівень міді.
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mzn QCu □ Mr» DFe OSe DAI

Рис. 1. Відсоток достовірної різниці між вмістом редокс-елементів та 
алюмінію в рослинах Polygonum aviculare L. -А та Elitrigia repens (L.) 

Nevski-Б на дерново-середньопідзолистих поверхневоглеюватих 
грунтах і чорноземах опідзолених
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Таблиця 2
Вміст редокс-елементів і алюмінію в середньозмішаних пробах зелених 

кормів, щ о  відбирались з піддослідних елементарних ділянок
_______щомісячно (1.06-30.08) ( М  ± ш, п-3)_________________

Ё
2я

щиміичпи
і

Зелений корм з чорноземів 
опідзолсних

V-* ’ л — -ї " /
Зелений корм з дерново- 
середньо підзолистих 

поверхневоглеюватих грунтів
S
ш мг/кг сухої 

маси
мкмоль/кг сухої 

маси
мг/кг сухої 

маси
мкмоль/кг сухої 

маси

AJ 195 + 22 7227± 815 420 ±44* 15566 ± 1631 *

Fc 160 ± 15 2865 ± 268 147±13 2632 ± 233

M n 31,0 ±2,1 564 ±38 60,4±4,5* 1099 ±82*

Cu 7,8 ±1,1 123 ±17 10,2±1,3 161 ± 21

Zn 60,2 ± 6,3 921 ±96 45,3±5,0 693 ± 76

Se 0,082±0,006 1,04 ±0,08 0,054 +0,004* 0,68 ± 0,05*

Таблиця З
Вміст редокс-елементів та алюмінію в печінці В Р Х  після 3-місяч-ного 

споживання зелених кормів з грунтів з різним вмістом рухомого 
 ________________ алюмінію ( М  ± ш, п=8)________________________

ËиЫ 3 чорноземів опідзолених
3 дсрново-середньопідзолистих 
поверхневоглеюватих грунтів

О
а мг/кг сухої 

маси
мкмоль/кг 
сухої маси

мг/кг сухої маси мкмоль/кг сухої 
маси

А1 1663 ± 158 61638± 158 3017 ±300* 111824 ± 11119*
Fe 1161 ±89 20789± 1601 1050 ±99 18801± 1773
M n 7,74 ±0,77 141 ±14 12,4±1,2* 226 ± 22*
Cu 29 ±2,73 456 ±43 48 ±3,3* 755 ± 52*
Zn 204 ±9 3120 ±138 182±14 2783 ±214
Se 0,75±0,06 9,50 ±0,76 0,52 ±0,04* 6,59 ±0,51*

Виявлені особливості біогенного розподілу редокс- 
елементів у екотопах з підвищеною рухомістю алюмінію 
зумовлюють певні особливості функціонування системи 
ферментативного антиоксидантного захисту тварин. Дефіцит 
селену узгоджується з пониженою активністю селеновмісної 
ГПО (табл. 4), в той час як підвищена акумуляція міді та 
марганцю забезпечує посилену активність першої ланки 
ферментативного антиоксидантного захисту- СОД. Поєднання 
підвищеної активності СОД з підвищеною активністю 
металнезалежного фермента третьої лінії захисту ГТ забезпечує 
адаптацію тварин до хронічної інтоксикації алюмінієм. Хоча 
вміст у печінці тварин первинних продуктівПОЛ (ГПЛ) при



цьому підвиїцєнии, вміст вторинних. (МДА) перебуває на рівні 
контролю (табл.5).

Таблиця 4
Активність антиоксидантних ферментів у печінці В Р Х  після 3-місяч- 
ного споживання корму з підвищеним вмістом алюмінію (М±т, п= 8 )

Умови досліду
с о д ,

ум.од.- хв'1, 
мг"1 білка

Каталаза, 
мкмоль 

НгОз-хв1- 
мг"1 білка

ГПО, 
мкмоль 

г а г -  хв"1 
мг"1 білка

------> “  ~ і
ГТ, мкмоль | 
конюгатаі 
хв"1- мг'1 
білка

Корм з фоновим 
вмістом алюмінію 0 ,1 3 7± 0 ,0 13 4 0 ,5 5 12 ,8 7 3 ,79 10 ,2 1 3 ,77 10 ,2 9
Корм з підвище-ним 
вмістом алюмінію 0, 2 0 8 10 ,0 22 * 38, 2 3 11,9 9 1 ,8 8 1 0 ,16 * 7 ,5 7 1 0 ,7 3 *

Таблиця 5
Вміст продуктів П О Л  у печінці В Р Х  після 3-місячного споживання 
_______ корму з підвищеним вмістом алюмінію (М±т, п= 8 )_________

Умови досліду ГПЛ, опт. од.-мг"1 
білка

МДА, нмоль-мг"1 
білка

Корм з фоновим вмістом 
алюмінію

1,0310,10 42,60 і 4,05

Корм з підвищеним вмістом 
алюмінію

6,75 10,60* 47,98 і 4,77

Висновки
1. Екотопи з підвищеною рухомістю алюмінію 

характеризуються підвищеним вмістом алюмінію та марганцю, а 
також пониженим вмістом селену в усіх ланках ланцюга 
живлення.

2. В екотопах з підвищеною рухомістю алюмінію 
тваринні організми виступають концентраторами міді.

3. Особливий біогенний розподіл редокс-елементів у 

ланцюгах живлення в екотопах з підвищеною рухомістю 
алюмінію зумовлює • специфічний характер функціонування 
системи ферментативного антиоксидантного захисту: підсилену 
активність СОД та ГТ на тлі пониженої активності ГПО.
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Пішак В.П., Бойчук Т.М., 
Черновсъка Н.В., Ткачу к С.С.

Хроноструктура ферментативних процесів 
гемокоагуляції при хронічній інтоксикації 

хлоридом талію

Талію хлорид в дозі 0,5 мг/кг при 30-добовій 
експозиції порушував циркадіанну організацію системи 
регуляції агрегатного стану крові з ознаками гіперкоагуляції 
ввечері та вранці о 8.00 год. Пошкодження талієм стінки 
кровоносних судин відображалося підвищеною адгезією та 
агрегацією тромбоцитів з паралельною активацією 
в нутрі шньосу динної гемокоагуляції з акрофазами близько 20.00 
год. Високий фібринолітичний потенціал крові в цей період був 
направлений на лізис фібринових згустків.

Процеси зсідання крові представлені складними 
каскадами ферментативних реакцій [1], чітко узгоджених між 
собою в часі. Порушення цієї часової організації' системи 
прокоагулянтів, антикоагулянтів, активаторів та інгибіторів 
фібринолізу відображається на агрегатному стані крові і 
кровопостачанні тканин та органів. Важкі метали можуть 
утворювати комплексні сполуки з тіоловими ферментами [3], які 
беруть участь в процесах зсідання крові, змінюючи їх активність 
та звичайний перебіг гемокоагуляції. В літературі мало 
відомостей щодо впливу важких металів на систему регуляції 
агрегатного стану крові, а стосовно дії талію на хроноритми 
гемостазу - взагалі відсутні. Беручи до уваги зростаюче 
забруднення біосфери важкими металами [4,7] та їх високі 
кумулятивні властивості і здатність викликати віддалені 
негативні ефекти навіть при експозиції малими дозами [5,6,8], 
метою нашої роботи стало дослідити вплив малих доз талію 
хлориду на хроноструктуру зсідаючої, протизсідаючої та 
фібринолітичної систем крові.

Матеріали і методи
Експерименти проводили на статевозрілих білих щурах- 

самцях, масою 0,15-0,18 кг., яким протягом місяця
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внутрішньошлунково вводили талію хлорид в дозі 0,5 мг/кг. 
Контрольній групі щурів вводили крохмальну суспензію 
Наприкінці експерименту з 4 -годинним інтервалом досліджували 
біоритми показників загального гемокоагуляційного потенціал 
крові за часом рекальцифікації, лротромбіловим, тромбіновим. 
активованим парціальним тромбопластиновим часом, 
концентрацією фібриногену в крові. В нутрі шнь осу динну 
гемокоагуляцію оцінювали за продуктами деградації фібрину, 
розчинних комплексів фібрин-мономера, активністю ХІІІ-го 
фактора. Судинно-тромбоцитарний гемостаз вивчали за індексом 
спонтанної агрегації і відсотком адгезив них тромбоцитів. Стан 
фібринолітичної системи (сумарної, неферментативної та 
ферментативної фібринолітичної активності плазми, потенційної 
активності плазмі ногену, Хагеман-залежного фібринолізу,
антиплазмінів) та протеолітичної активності крові визначали за 
допомогою наборів реактивів фірми “Simko” Ltd (м. Львів). 
Результати статистично обробляли методом “Косинор-аналізу” 
та параметричними методами статистики на ПЕВМ.

Результати та їх обговорення
Хлорид талію змінював добовий ритм активності 

зсідаючої системи крові із зниженням загального коагуляційного 
потенціалу в нічні та ранкові години та його підвищенням у 
вечірній період доби в межах незмінених середньодобових рівнів.

Структура ритму часу рекальцифікації набувала 
інверсного характеру відносно контрольної хронограми (рис.1). 
Достовірно зростав цей показник вночі та вранці (р<0,001) і 
суттєво знижувався вдень (р<0,001). Акрофаза припадала на 4.00 

год., а батифаза співпадала з максимальними значеннями 
контрольної хронограми - о 20.00  год. Амплітуда зменшувалася 
вдвічі на тлі стабільного середньодобового рівня (табл.).
Ритм протромбінового часу набував монотонного характеру з 
низькою амплітудою коливань, яка була в 4 рази меншою, ніж в 
контролі (табл.1). Достовірне зниження цього показника 
спостерігали о 16.00 (р<0 ,0 1) та 20.00  год. (р<0 ,0 0 1 ), а вночі він 
перевищував контрольні величини (р<0,05). Мезор ритму 
залишався стабільним.
За тромбіновим часом низька швидкість фібриноутворення була 
опівночі та вранці з 8.00 до 12.00 год. О 20.00  год. тромбіновий 
час був мінімальним (рис.1), що характеризує високий



коагулящиний потенціал крові й узгоджується із попередніми 
показниками. Амплітуда коливань зменшувалася в 4 рази на фоні 
стабільного мезору (табл.1). Подібну структуру мав ритм 
активованого парціального тромбопластинового часу.

години доби
Г ' ------  " ' —  ЧР контроль

"  К  ■ ТЧ талій

Рис. 1. Структура ритмів часу рекальцифікації (ЧР) та тромбінового часу 
(ТЧ) при інтоксикації малими дозами талію хлориду.

Деякий дисонанс відзначали між процесами 
фібриноутворення та концентрацією фібриногену в крові, яка 
достовірно знижувалася о 20.00 год. Це пояснюється тим, що в 
період високого гемокоагуляційного потенціалу зростає 
швидкість переходу фібриногену в фібрин і концентрація 
фібриногену в крові знижується. Можна було б також 
припустити активацію антикоаулянтної системи, проте рівень 
антитромбіну НІ в цей період достовірно знижувався (р<0,01).

Талію хлорид викликав десинхроноз адгезивної та 
агрегаційної активностей тромбоцитів. Спостерігали інверсію 
ритму агрегації тромбоцитів з акрофазою о 20.00  год. та 
батифазою в період з 24.00 до 4.00 год. Амплітуда коливань не 
змінювалася. Максимальна адгезивна активність тромбоцитів 
припадала на нічний період доби, і знижувалася вранці та вдень 
(рис. 2). Високі середньодобові рівні цих показників вказували на 
активацію тромбоцитарно-судинного гемостазу.

Хронобіологічні зміни процесів внутрішньосудинної 
гемоксагуляції віддзеркалювалися високими середньодобовими  ̂^



години доби

— А— ІСАТ контроль - - X- - -ІСАТталій

■■#■■■ ВАТ контроль -  Ш  -  ВАТ талій

Рис.2. Вплив талієвої інтоксикації на динаміку тромбоцитарно- 
судинного гемостазу (ІСАТ-індекс спонтанної агрегації тромбоцитів, 

ВАТ-відсоток адгезивних тромбоцитів).

рівнями концентрації розчинних комплексів фібрин-мономера з 
акрофазою о 16.00 год. та продуктів деградації фібрину з 
максимумом о 4.00 год. Втричі знижувалася амплітуда коливань 
активності ХІІІ-го фактора на фоні незміненого мезору (табл.1).

Компенсаторна активація фібринолітичної системи 
призводила до підвищення середньодобових рівнів 
ферментативної о та неферментатив-ного фібринолізів. Зростала 
амплітуда коливань цих показників (табл.1). Максимум 
фібринолітичної активності припадав на ранкові та вечірні 
години (рис. 3), коли зростав коагуляційний потенціал крові. 
Низька амплітуда коливань Хагеман-залежного фібринолізу та 
потенційної активності плазміногену, очевидно, була зумовлена 
підвищенням рівня антиплазмінів, хоча мезор цих показників 
залишався стабільним (табл. 1).

Необмежений протеоліз білків крові характеризувала 
висока амплітуда коливань лізису низько- та 
високомолекулярних білків і колагену. Середньодобовий рівень 
протеолітичної активності за азоальбуміном достовірно 
знижувався (р<0 ,0 0 1 ), мезор інших показників залишався 
стабільним. Високу активність розщеплення азоказеїну 
спостерігали о 20.00  та 8.00 год. (р<0 ,0 1 ), а колагену - о 16.00 та 
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4.00 год (р<0 ,0 1 ). Хроноритм антитриптичної активності плаї ми 
знаходився в протифазі контрольній хронограмі, а мезор та 
амплітуда коливань не змінювалися.

години доби
♦ ■ СФА контроль - - О- - СФА галій — Л— НФА контроль :

- *< -  НФА талій — Ж— ФФА контроль — @ ФФА талій

Рис.З. Хроноритми фібринолітичної активності крові (Е440/мл/год) за 
інтоксикації малими дозами талію хлориду (СФА-сумарна 

фібринолітична активність, ФФА-ферментативна фібрино-літична 
активність, НФА-неферментативна фібринолітична активність).

Таким чином, результати експериментів підтвердили 
гіпотезу, що талію хлорид порушує циркадіанну організацію 
системи регуляції агрегатного стану крові. Характер 
хронобіологічних змін вказує на формування високого 
гемокоагуляційного потенціалу з 16.00 до 20.00  год., що створює 
значний ризик тромбоутворення в цей період та порушення 
гемодинаміки, особливо в мікроциркуляторнсму руслі. 
Необхідно відзначити, що перебудова архітектоніки ритмів 
проходила в межах стабільного середньодобового рівня, тобто 
організм прагнув компенсувати гемостазіологічні зміни, 
спричинені талієвою інтоксикацією шляхом зміни фазової 
структури ритмів. Тривожним симптомом було зменшення 
амплітуди коливань часу рекальцифікації, протромбінового часу, 
активованого парціального тромбопластинового часу, що ми
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розцінюємо як пригнічення адаптивних можливостей системи 
гемокоагуляції, можливо за рахунок токсичного ушкодження 
печінки.

Високий рівень адгезії та агрегації тромбоцитів 
підтверджував ендотеліотоксичну дію талію із звільненням 
ділянок судинної стінки від ештеліоцилв та контактом кров яних 
пластинок з колагеном ІУ-го типу який є активатором адгезії 
Паралелізм тромбоцитарно-судинного гемостазу та 
внутрішньосудинної гемокоагуляції підтверджував важливу роль 
тромбоцитів в процесах зсідання крові. Високий рівень агрегації 
кров’яних пластинок ми пов’язуємо із порушенням метаболізму 
арахідонової кислоти під впливом талію. Відомо, що 
непошкодженій судинній стінці метаболії арахідонової кислоти 
ендопероксид - перетворюється в простациклін, перешкоджаючи 
поширенню тромбоцитарного агрегата. В пошкодженій судинній 
стінці ендопероксид під впливом ферменту тромбоксансинтетази 
перетворюється в тромбоксан А2, який активує реакцію 
звільнення тромбоцитів та їх агрегацію [2]. Виділення 
тромбоцитарного тромбопластину в свою чергу прискорює 
процеси внутрішньосудинної гемокоагуляції, що підтверджується 
високим рівнем концентрації розчинних комплексів фібрин- 
мономера. Активація фібринолітичної системи проходила за 
принципом зворотнього позитивного біологічного зв’язку 
Високий рівень фібринолітичної активності плазми ввечері 
забезпечував лізис фібрину. Зростала як ферментативна, так і 
неферментативна фібринолітична активність, очевидно за 
рахунок гормон-гепаринових комплексів. Активація систем 
небмеженого протеолізу крові, особливо лізису 
високомолекулярних білків, узгоджувалася із фібринолітичним 
потенціалом крові і мала подібну динаміку.

Аналізуючи наведені результати експериментів, ми 
дійшли наступних висновків:

1.Талію хлорид в малих дозах порушує циркадіанну 
організацію системи гемостазу із зміщенням максимального 
коагуляційного потенціалу на вечірній період доби.

2 .Важливим факторами активації як первинного, так і 
вторинного гемостазів є ендотеліотоксична та мембранотоксична 
дії талію з наступними порушеннями метаболізму арахідонової 
кислоти і нашвпроникливості біологічних мембран клітин крові

136



1 Веремеенко КН., Голобородько О.П., Кизим А.И. Протеолиз в 
норме и при патологии - К.: Здоров’я, 198R- 186 с.

2. Грицюк А.И., Амосова Е.Н., Гришок И.А. Практическая 
гемостазиология.-К.: Здоров’я, 1994 - 256 с.

3 Дав л ею в Э.Г., Сорокина ВС. К анализу биохимического механизма 
токсического действия тяжелых металлов: тиолопривные свойства 
ртути и кадмия// Тиоловые соединения в биохимических механизмах 
патологических процессов.- Ленинград, 1979.- С. 33-36.

4 Микроэлементозы человека: этиология, классификация, 
органопатология/ Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., 
Строчкова Л.С. - М.: Медицина, 1991,- 496 с.

5. Burger J , Marquez М., Gochfeld М. Heavy metals in the hair of opossum 
from Palo Verde, Costa Rica // Arch. Environ. Contam. and Toxicol - 
1994.- 27, N4,- C. 472-476.

6 . Caurant F., Amiard-Triquet C. Cadmium contamination in pilot whales 
Globicephala melas: Source and potential hazard to the species// Mar. 
Pollut. Bull.- 1995,- 30, N3,- C. 207-210.

7. Kucera J., Bencko V., Sabbioni E., Venne M.T.van der. Reviwe of trace 
elements in blood, serum and urine for the Czech and Slovak populations 
and critical evaluation of their possible use as reference values// Sci. Total 
Environ - 1995,- 166, N1-3.-C. 211-234.

8. Podlesakova E., Nemecek J., Halova G. Zatiiem nivnich pud Labe 
rizikovymi latkami // Rostl, vyroba.- 1994,- 40, N1,- C. 69-80.

Pishak V.P., Bojchuk T.M., 
Chernowska N.V., Tkachuk S.S.

The chronostructure of hemocoagulation fermentative processes 
under the tallium chloride chronic intoxication

The 0,5 mg/kg dose of tallium chloride under the 30 days exposition 
injured the circadian organization of the regulation system of blood aggregate 
state withsymptoms of hypercoagulation at 8 o’clock p.m. and a.m. The 
injure of a blood vessel side with tallium was reflected by the increased 
adhesion and aggregetion of thrombocytes with the parallel activation of 
intravascular hemocoagulation with acrophases at approximately 8 о clock 
p.m. The high fibrinolytical blood potential at this period was directed to the 
lysis of fibrinous clots.
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Яремій І.М., Григор'єва Н.П.

Вплив спиртової настоянки арніки гірської на 
стан антиоксидантної системи крові щурів при 

експериментальному ерозивно-виразковому 
ураженні гастродуоденальної зони

Вивчали вплив настоянки арніки гірської на стан 
систем антиоксидантного захисту крові щурів з ерозивно- 
виразковим ураженням гастродуоденальної зони. Показано 
високі корегуючі можливості досліджуваного препарату.

Зараз виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої 
кишки (ВХ) є одним із найпоширеніших захворювань органів 
травлення, особливо у осіб, що брали участь у ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС та постійно проживаючого в умовах радіаційного 
забруднення населення [2]. ВХ належить до захворювань, у 
виникненні та рецидивуванні яких суттєву роль відіграє 
неконтрольоване підсилення процесів пероксидного окиснення 
ліпідів (ПОЛ) клітинних мембран та зниження функціональної 
активності систем антиоксидантного захисту [2,4]. Останнім 
часом з метою корекції порушень оксидантно-антиоксидантного 
статусу організму при ВХ вважається доцільним включення у 
комплексну терапію даного захворювання препаратів, що 
володіють антиоксидантними властивостями [4]. Метою даного 
дослідження стало вивчення впливу настоянки арніки гірської 
(НАГ) на стан систем антиоксидантного захисту крові за умов 
експериментального ерозивно-виразкового ураження 
гастродуоденальної зони (ЕВУ).

Матеріали та методи
Експериментальні дослідження проведено на білих 

оезпородних щурах масою 140-160 г. ЕВУ викликали за методом, 
розробленим І.Ф. Мещишеним та О.Є. Волошиним [8]. Тварин 
заоиваїи методом декаштації після легкого ефірного наркозу. У 
крові щурів визначали вміст глутатіону відновленого (ГВ) та 
активність ферментів: супероксиддисмутази (СОД) [3], каталази



[6], церулоплазміну (ЦП) [5], глюкозо-6 -фосфатдегідрогенази (Г- 
6-ФДГ), глутатіонредуктази (ГР) [7], глутатіонпероксидази (ГП) 
[1] та глутатіон-б-трансферази (Г-Б-Т) [8]. Одержані
експериментальні дані обробляли статистично, використовуючи 
Г-критерій Стюдента.

Результати та їх обговорення
Вивчення стану систем антиоксидантного захисту' крові 

щурів показало (таблиця), що ЕВУ гастродуоденальної зони 
викликає суттєві порушення їх функціонування. Процес 
виразкоутворення супроводжувався пригніченням активності 
основних антиоксидантних ферментів крові: СОД та катал ази (на
9,5 та 23,7% відповідно). Зниження активності СОД призводить 
до накопичення у крові великої кількості супероксидних анюн- 
радикалів та інших активних форм кисню, родоначальником яких 
він є, а зниження активності катал ази - сприяє накопиченню у 
крові пероксиду водню. За даних умов суттєво зросла активність 
основного антиоксиданта плазми крові - ЦП (на 75%), що, 
очевидно, слід розцінювати як компенсаторну реакцію організму.

Таблиця
Вплив настоянки арніки гірської (НАГ) на стан антиоксидантної 
системи крові щурів з експериментальним ерозивно-виразковим 

ураженням гастродуоденальної зони (ЕВУ) ( М  ( ш; п = 6)
Групи
варин,

Досліджувані показники (одиниці вимірювання)

умови
дослід)

СОД,
Од/мл.

хв

Каталаза,
мкмаль/г

НЬ.хв

ЦП, мг/л 
плазми

Г-6-ФДГ, 
мкмаль/г 

НЬ хв

ГР, 
мкмоль/ 
гНЬ хв

г е ,

мкмоль/м 
л крові

ГП, 
ммоль/м 
л крові

Г-в-Т, 
нмоль/ МЛ 

плазми хв
Конт
роль

33,9± 
0,8

134,5±
9,8

212,0±
10,4

6,24±
0,10

2,92±
0,16

1,07±
0,03

21,33±
0,7

40,84±
1,15

ЕВУ 30,7±
0,7

102,7± 
10,0

371,9± 
23,2

5,25±
0,15

3,63±
0,19

0,82±
0,03

24,73±
0,4

46,62±
3,5

7 день 
ЕВУ

30,7±
1 ,0

105,8± 
5,7

409,9± 
14,9

5,31± 
0,18

3,47±
0,18

0,84±
0,05

25,21± 
1,1

45,43±
2,47

7 день 
ЕВУ+ 
НА Г

35,5± 
0,9

121,0± 
4,8

365,0± 
15,9

5,96±
0,20

3,3 5± 
0,11

0,93±
0,04

22,4± 
1,05

40,23±
1,18

14 день 
ЕВУ

32,9± 
1,0

113,0±
6,4

335,8± 
20,3

5,74±
0,11

3,29±
0,12

0,92±
0,04

23,21±
0,9

45,0±
2,15

14 день 
ЕВУ+ 
Н А Г

33,0± 
0,8

144,0±
8,4

219,4±
18,4

6,08±
0,12

2,88±
0,09

1,07±
0,02

21,66± 
0,71

42,28±
1,69
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Істотніх змін при ЕВУ шлунково-кишкового тракту 
зазнала захисна глутатіонова система крові. 1 ак, вміст Г В у крові 
знизився (на 23,4 %) у порівнянні з контролем. ЕВ V
гастродуоденальної зони викликало достовірне підвищення 
актичності ГП (на 16 %), яка посилено використовує ГВ для 
знешкодження утворених гідропероксидів і тим самим зменшує 
його вміст у крові. При цьому спостерігалося підвищення 
активності ГР (на 24,3 %), дія якої направлена на посилення 
процесу регенерації ГВ з його окисленої форми і відновлення 
пулу ГВ у крові. Проте ерозивно-виразкове ураження викликає 
пригнічення активності ключового ферменту пентозофосфатного 
шляху окислення глюкози - Гл-6-фДГ (на 15.9 %), а це 
призводить до зменшення необхідних для глутатіонредуктазної 
реакції відновних еквівалентів (НАДФН). Активність Г-Б-Т у 
плазмі крові при цьому підвищилася (на І4,2 %) у порівнянні з 
контролем.

Через 7 діб після закінчення терміну виразкоутворення в 
крові нелікованих тварин активність СОД, каталази, Г-6 -фДГ та 
вміст ГВ залишалися достовірно зниженими порівняно з 
контролем (на 9,3, 21,3, 15 та 21,5 % відповідно). Активність ЦГі 
у плазмі крові зросла ще більше (на 93,4 %). Активність ГР при 
цьому була підвищеною (на 18,8 %), а ГП - на 18,2 %, порівняно з 
інтактними тваринами. У групі шурів, що отримували протягом 
тижня НАГ, нормалізувалися активність СОД, каталази, Г-6 -фДГ, 
ГП, Г-8 -Т. Вміст ГВ, активність ГР та ЦП наближалися до рівня 
тварин контрольної групи, проте достовірно від них відрізнялися 
(на 13,1, 14,7 та 72 % відповідно).

На 14-ту добу експерименту в крові групи тварин 
пасивної реабілітації досліджувані показники значно 
покращилися, порівняно з попередніми строками: підвищилася 
активність каталази та Гл-6 -фДГ, вміст ГВ, знизилася активність 
ГР, ГП, проте від рівня тварин контрольної групи вони 
достовірно відрізнялися (на 16, 9, 14,0 12,7 та 9,1 % відповідно). 
Введення щурам з ЕВУ гастродуоденальної зони протягом двох 
тижнів досліджуваного препарату сприяло повній нормалізації 
усіх досліджуваних показників антиоксидантної системи крові, 
що свідчить про його високі антиоксидантні властивості.

Одержат результати свідчать про ефективність 
застосування настоянки арніки гірської при ЕВУ 
гастродуоденальної зони і можуть служити, на нашу думку. 
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основою для 11 подальшого вивчення в юл ніш з метою 
використання в комплексній терапії ВХ шлунка та 12-палої 
кипгки.
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The influence of Arnica montana spirit tincture on the activity of 
antioxydant system in the blood of rats with experimental ulcer- 

erosium injure of gastroduodenal zone

The change of antioxidant system in the blood of rats with experimental 
ulcer-erosium injure of gastroduodenal zone and the influence of Arnica 
Montana L. spirit tincture on the activity of this system was studied. It was 
found that this remedy has antioxydant property and may be recommended to 
clinical study for cure of ulcerous disease
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Шумко Б.І., Нікітаєв С.В., 
Лютик С.М,

Розвиток і становлення топографії селезінкової 
вени людини в передплідному періоді 

(І повідомлення)

В роботі систематизовані сучасні погляди на час, 
джерело закладки і особливості розвитку селезінкової вени в 
передплідному періоді перенатального онтогенезу. В короткому 
літературному огляді наведені суперечливі думки різних 
авторів на розвиток і топографію судин селезінки в роботах 
вітчизняних і зарубіжних вчених.

Селезінка та її кровоносні судини споконвічно були 
предметом детального вивчення як морфологів та фізіологів, так і 
клініцистів. Перші відомості про селезінкову вену знаходимо в 
працях Авіцени (1020), який вважав, що вона з'єднує селезінку зі 
шлунком і відносить кров у ворітню вену печінки.

Інтенсивний розвиток хірургії органів черевної 
порожнини в XX столітті, часті оперативні втручання на селезінці 
та її судинній ніжці, що виконуються у новонароджених та дітей 
раннього віку, спонукали вчених до проведення спеціальних 
морфологічних досліджень з метою деталізації зовнішньої будови 
і топографії кровоносних судин органів черевної порожнини, в 
тому числі й селезінкової вени.

На сьогодні найбільш повно і детально в літературі 
висвітлені питання макро-морфометрії селезінки, особливості її 
топографоанатомічних взаємовідносин з сусідніми органами, 
внутрішньоорганна та позаорганна будова її кровоносних судин у 
дорослих. Що стосується розвитку та становлення топографії 
селезінкової вени в передплідному періоді, то ці питання в 
літературі висвітлені недостатньо і досить суперечливо.

У численних працях вітчизняних та зарубіжних учених 
наводяться дат, що стосуються в основному джерела, місця та 
часу закладки селезінки [1, 3 , 5 , 7 , 10].

Згідно з повідомленнями згаданих авторів, джерелом 
виникнення селезінки є клітини мезенхіми, що знаходяться в 
товщі задньої стінки чепцевої сумки, неподалік від великої
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кривизни шлунка. Ці клітини розташовані досить щільно і між 
ними немає будь-яких щілин і порожнин. Саме цей безперечний 
факт дав підставу стверджувати, що в ембріональній селезінш 
немає ніяких кровоносних судин [4 ].

Мезенхімна закладка селезінки швидко росте. Що 
стосується закладки кровоносних судин, то вони вперше знайдені 
У передплодів 22,0-30,0 мм ТКД, що відповідає 8 тижню 
ембріонального розвитку [11]. В цей час кровоносні судини 
селезінки представлені поодинокими петлями з тонкими 
стінками. Наявність справжніх артерій, вен і капілярів автор не 
спостерігав, аж до передплодів 42,0 мм довжини.

Особливо активно васкулогенез відбувається у перед
плодів 50,0-60,0 мм ТКД із системи закритої петлі, що відкрива
ється в синуси, які утворені тільки шаром ендотеліальних клітин.

У передплодів 63,0 - 66,0 мм ТКД селезінка набуває 
своєрідного вигляду, оскільки вона практично вся заповнена 
великою кількістю без'ядерних еритроцитів. В аскул о генетичні 
процеси ще більше активізуються на 11 тижні ембріонального 
розвитку, коли в селезінці поряд з утворенням трабекул значно 
збільшується кількість кровоносних судин [8].

Перші щілини між клітинами мезенхімної закладки орга
на знайдено тільки на початку передплідного періоду, а саме: у 
передплодів 15,0 мм ТКД [6]. Крім згаданих щілин, у передплодів
22,0 мм ТКД з'являються кров'яні острівці оточені одношаровою 
ендотеліальною вистилкою. В цей час капсула селезінки ще 
відсутня.

Аналогічні дані наведені у праці [2]. Автор на початку 
передплідного періоду (у передплодів 16,0 мм довжини) виявив 
ніжну сітку малочисельних кровоносних судин, стінка яких 
представлена лише шаром ендотеліальних клітин.

Розгалужена система щілин і порожнин справедливо 
вважається прообразом судинної системи селезінки [9]. При 
цьому висловлюється припущення, що первинний кровотік в 
ембріональній селезінці здійснюється саме в цій сітці щілин, які 
набувають ендотеліальної вистилки дещо пізніше. Автор вказує 
також, що сітка кровоносних судин диференціюється раніше від 
інших структур селезінки при цьому вени випереджують 
розвиток артерій.

Як видно з наведеного огляду літератури, незважаючи на 
наявність робіт, присв ячених вивченню розвитку і становлення



топографії селезінкової вени у внутрішньоутробному періоді, 
думки авторів з багатьох питань нерідко суперечливі, потребуют,,
систематизації й уточнення.

Уривчастість, розрізненість та суперечливість повідом
лень різних авторів про розвиток і становлення топографи 
селезінкової вени в передплідному періоді пов язані З ТИМ, Що 
вони, як правило, базувались на вивченні тільки окремих вікових 
періодів пренатального онтогенезу і виконувались здебільшого 
на невеликій кількості морфологічного матеріалу.
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Вплив етонію на деякі показники специфічної та 
неспецифічної резистентності організмів, 

уражених радіаційно-хімічними чинниками

Рентгенівське опромінення щоденною одноразовою 
дозою 18х1(Ґ* Кл X кг'1 (сумарна доза за ЗО діб - 5,4x10 "2 Кл х 
кг' ) та одночасне пероральне введення в організм 
лабораторних щурів нітрату свинцю (щоденна доза - 20 мг/кг) 
тривалістю ЗО діб викликає пригнічення клітинного та 
гуморального захисту організмів. Застосування препарату 
бісчетвертинних амонієвих сполук - етонію (2мг/кг) - під час дії 
вражаючих чинників підвищує резистентність організмів.

Глобальне розповсюдження в довкіллі факторів 
радіаційного та хімічного забруднення змушує вчених всебічно 
вивчати реакцію живих систем на їх сумісну дію [1,4,10]. Тривала 
комбінована дія різних агентів на організми в малих дозах може 
викликати непередбачувані зміни в резистентності організмів 
[5,9]. Тому актуальним є пошук протекторних препаратів, 
особливо серед "нетипових" (з груп адаптогенів, антиоксидантів, 
імуномодуляторів), які здатні підвищувати загальну опірність 
організму [2]. Враховуючи властивості препарату 
бісчетвертинних амонієвих сполук - етонію [3,7], - ми
використовували цей препарат у своїх дослідженнях для вияву 
його корегуючого впливу на уражені радіаційно-хімічними 
чинниками організми.

Матеріали і методи
Досліди проводили на білих лабораторних щурах Вістар 

віком 3 місяці і початковою вагою 2О5,6±20,2 г. Було 
сформовано три групи тварин по 12 особин в кожній.

Тварини підлягали радіаційно-хімічному ураженню, а 
також отримували розчин етонію. Тривалість експеріменту - ЗО 
діб.

Опромінювання проводили на пересувній рентгенівській 
Установці (Уст 12 п) з потужністю 2,58хЮ'4 Кл х к г 1 щоденною
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одноразовою дозою - ІвхІСҐ1 Кл  ̂ х к г1. Сумарна доза
опромінення за ЗО діб складала 5,4x10 Клхкг .

Тваринам перорально вводили азотнокислий свинець 
(щоденна доза - 20 мг на кілограм живої маси) . Етоній вводили 
перорально (0 , 1% р-н) в розрахунку 2 мг на кілограм живої маси. 

Перша група тварин служила контролем.
Друга група - підлягала комбінованій сумісній дії радіації

та нітрату свинцю.
Третя група - одночасно з аналогічним радіаційно-

хімічним ураженням отримувала розчин етонію.
Кількість Т- і В- лімфоцитів визначали за допомогою 

методу спонтанних розеток. Для вивчення кількості Т- 
лімфоцитів, що утворюють розетки (Е-РУК), використовували 
еритроцити барана. Лімфоцити В-популяції мають рецептори для ! 
еритроцитів миші і формують з ними розетки (ЕАС-РУК). 
Кількість теофілін-резистентних лімфоцитів (ТИ) знаходили 
шляхом підрахування кількості Е-РУК після попередньої 
інкубації клітин з теофіліном впродовж 1,5 год. Рівень теофілін- 
чутливих Т-лімфоцигів (Тб) визначили як різницю між кількістю 
загальних Е-РУК і теофілін-резистентних хелперів.

Для оцінки функціонального стану В-системи імунітету 
тварин розрахували кількість сироваточних імуноглобулінів 
трьох класів - ^  А, ^  М, І§ О - методом радіальної імунодифузії 
за Манчіні [6].

Бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) 
визначали фотонефелометричним методом за О.В.Смирновою і 
Т.А. Кузьміною.

Фагоцитарну активність нейтрофілів - методом 
нітросинього тетразолію [6].

Лізоцимну активність - нефолометричним методом за В. 
Г.Дорофійчуком [6].

Обговорення результатів досліджень
При одночасній комбінованій дії на організм 

лабораторних тварин радіації та нітрату свинцю в експерименті 
спостерігався імуно дефіцитний стан уражених тварин ( 2  група). 
Так, загальна кількість Т-лімфоцитів, здатних утворювати 
розетки з еритроцитами барана (Е-РУК), зменшилась на 36,5% 
Е(е загальне зменшення кількості Е-РУК відбулося за рахунок 
пригнічення як супресорної активності (на 4 9 %), так і хелперної



активності Т-лімфоцитів (на 32%). Співвідношення ТЬ/Тв 
збільшилось в 1,3 рази.

Пригнічувалась і ланка гуморального захисту, кількість 
ЕАС-РУК (В-система) зменшувалась в 2,1 рази. Пригнічення Т- 
хелперної активності й активності В-системи клітин 
неоднакового порядку. Отже, кооперація між Т- і В-системами 
лімфоцитів, очевидно, порушувалась на рівні розпізнавання Т- 
хелперами детермінант агента для кооперації з В-клітинами [11].

Зменшення В-лімфоцитів з Бс-рецепторами, здатними до 
утворення комплементарних розеток, свідчить про порушення 
нормальної взаємодії Бс-рецептора з комплексом антитіло- 
комплемент, чи порушення продукції В-клітин в червоному 
кістковому мозку, що могло відбутися при складній комбінованій 
дії радіації та іонів важкого металу.

При вторинній імунній відповіді синтезуються в 
основному імуноглобуліни класу в . ^  С утворює коплекс з 
бактеріями, активує комплемент і викликає хемотаксис 
поліморфноядерних лейкоцитів [8].

Зменшення ^  О в уражених організмах на 58, 5% 
свідчить про зниження вторинної імунної відповіді .

Зменшення продукції ^  М на 43% має також свої 
наслідки в імунній відповіді, які пов'язані зі зміною показників 
неспецифічної резистентності. Зниження кількості ^  М та ^  в  
спостерігається при розвитку пухлинних процесів в організмі [8].

При розтині тварин після ураження досліджуваними 
чинниками ми спостерігали морфологічні зміни в області різних 
органів (табл.).

Неспецифічний захист уражених тварин, як показують 
результати наших досліджень, також перебуває в депресивному 
стані.

Бактеріальна активність сироватки крові щурів знизилась 
порівняно з контрольною групою тварин на 50,5%, лізоцимна 
активність - вдвічі.

Пригнічення фагоцитарної активності нейтрофілів 
супроводжувалась послабленням їхньої поглинаючої здатності на 
72,8%.

Отже, комбінована дія радіаційно-хімічних агентів 
викликала імунодефіцитний стан у тварин, що виражалось в 
послабленій імунологічній відповіді та пригніченні 
неспецифічного захисту організмів.



Таблиця
Морфологічні з м і н и в  організмі експерементальних шурів

п=12 ______  ___________

Групи

Органи

контроль опромінення
+

РЬ(Ш з) 2

опромінення
+

РЬ(Ш 3)2+
етоній

Розростання
щитовидної

залози + +
Утворення + +
на легенях + + +
Збільшені + + +

лімфовузли 4—|- +
+ + + + +

+
Рожево-бурі плями на

печінці + + +
+ +

Порушення пігментації + +
на нирках + +

Ерозивні прояви в
слизовій шлунка та + +

кишечника + +
Примітка: “+” - наявність.

В групі тварин, що одночасно з комбінованою дією 
радіаційно-хімічних чинників отримували етоній протягом ЗО діб 
(З група), спостерігали позитивні зміни в деяких показниках 
специфічного та неспецифічного захисту.

Збільшувалась здатність Т-лімфоцитів до утворень 
спонтанних розеток порівняно з ураженими тваринами. В 
кількісному відношенні значення Т-хелперів і Т-супресорів 
наближались до контрольних величин (рис. 1). Важливо, шо 
коефіцієнт співвідношення ТИ і Тб практично не відрізнявся від 
значення цього показника в контролі. Це свідчить про нормальну 
кооперацію різних субпопуляцій Т-лімфоцитів, що є важливим 
для нормальної імунної відповіді ораганізму.

Кількість ЕАС-РУК зростала в 3-й групі тварин в 2,1 рази
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порівняно з ураженими тваринами (2 група) (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість розектоутворюючих Т- і В-лімфоцитів в сироватці 
крові щурів: 1 - контрольної групи, 2 - уражених радіацією та нітратом 

свинцю, 3 - уражених радіацією, нітратом свинцю та етонієм.

Продукція їй М та ^  О зростала в 1,5 та 1,7 раза 
відповідно. Щодо показників неспецифічного захисту, то 
бактеріальна і лізоцимна активності не мали достовірної різниці з 
даними контрольної групи, а функціональна активність 
нейтрофілів і їх поглинаюча здатність лише на 20 та 21 ,1% 
відповідно нижча за аналогічні показники контрольної групи 
(рис.2). Морфологічні зміни органів відзначені лише в чотирьох 
випадках (табл.).
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Рис. 2. Фогоцитарна активність та фагоцитарне число нейтрофілів 
сироватки крові щурів: 1 - контрольної групи, 2 - уражених радіацією та 
нітратом свинцю, 3 - уражених радіацією, нітратом свинцю та етонієм.

Отже, введення препарату етонію тваринам з 
імунодефіцитним станом, який виник внаслідок комбінованої дії 
радіації та нітрату свинцю, має корегуючу дію, нормалізуючи
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досліджувані показники специфічного та неспецифічного 
захистів тварин.
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Вплив 3-феноксибензилтриетиламонію хлориду 
на стан деяких метаболічних показників 

гомеостазу тваринного організму

Вивчався вплив 3-феноксибензилтриетиламонію 
хлори-ду при одноразовому та субхронічному надходженні до 
оргаяіз-му білих щурів на біохімічні характеристики 
гомеостазу. Вияв-лені істотні зміни стану глутатіонзалежної 
захисної системи та ряду інших показників.

Проблема вивчення впливу на організм людини 
шкідливих факторів довкілля набула в останні роки універ
сального соціально-гігієнічного та медико-біологічного значення. 
До одних з найпо ширених постійно діючих факторів хімічної 
природи належать інсектоакарициди піретроїдного ряду.

Параметри токсичності ряду синтетичних ггіретрощів 
свідчать, що серед цих сполук є як високо-, так і малотоксичні 
речовини [7]. Клініка отруєння цими речовинами проявля-ється в 
адинамії, атаксії, судомних посмикуваннях, важкому диханні 
[4,17].

Незважаючи на відносно невисоку стійкість піретроідів в 
навколишньому середовищі, вважають, що вони є потенційно 
небезпечними для людей, які контактують з ними в процесі 
виробництва та використання. Описані випадки отруєння людей 
цими препаратами. Вивчався прояв токсичної дії синтетичних 
піретроїдів на мутагенність, нейротокси-чність, сенсибілізацію, 
подразнюючу дію, процеси репродук-ції, деякі біохімічні 
показники лабораторних тварин [4].

Що ж стосується напівпродуктів виробництва 
синтетичних піретроїдів, то дані щодо їх гігієнічного регла
ментування фрагментарні або відсутні зовсім. Так, 3-фенокси
бензилтриетиламонію хлорид (ФБТА) застосовується як 
напівпродукт у синтезі перметрину, циперметрину, фенвале-рату 
тощо. Емпірична формула речовини С^ВЬбСПЧО, за хімічною 
будовою - це четвертинна амонійна сполука. Вона випускається в 
Україні в об'ємі понад 50 тонн на рік.



Токсиколого-гігієнічна оцінка ФБТА [1]
продемонструвала, що при введенні у шлунок речовина 
відноситься до 3 класу небезпечності. ОБ̂ о для щурів становить 
741 762 мг/кг, для самців мишей - 313 мг/кг; видова та статева
чутливість відсутні.

Показано, що дана сполука змінює ряд показників 
поведінкових реакцій у лабораторних тварин, встановлена також 
істотна подразнююча та резорбтивна дія 3-феноксибен- 
зилтриетиламонію хлориду [1]. Наведені дані свідчать про значну 
потенційну небезпеку синтетичних піретроїдів взагалі, продуктів 
їх напівсинтезу й обраної нами для вивчення речовини зокрема.

Тому можна вважати, що вивчення впливу ФБТА на 
тваринний організм актуальне й необхідне, оскільки він викликає 
істотні порушення гомеостазу останнього. Враховуючи це, ми 
поставили за мету дослідити особливості функціонування деяких 
метаболічних систем організму білих щурів під впливом даної 
речовини.

Матеріали і методи
Дослідження дії ФБТА вивчали при пероральному шляху 

його надходження до організму в умовах підгострого 
одноразового та субхронічного впливів [13]. При одноразовому 
внутрішньошлунковому введенні ФБТА ЗО самцям білих щурів 
було використано дози 2,5; 25 та 50 мг/кг ваги тіла. У 
субхронічному експерименті препарат вводили 69 самкам білих 
щурів протягом 30 діб з розрахунку 1/10, 1/100, 1/ 1000 Ш^о 
(відповідно 76,0; 7,6 та 0,76 мг/кг маси тіла).

Об'єктами комплексного біохімічного дослідження були 
кров, плазма крові та печінка дослідних тварин. Біоло-гічний 
матеріал одержували за допомогою відомих процедур.

У крові визначалися - вміст гемоглобіну (НЬ) [10] і 
активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49) 
[10]; в плазмі крові - концентрація глюкози [14] та сечовини (Біг) 
[10]; активність аспартатамінотрансферази (АсАТ, КФ 2.6.1.1) 
[16] та аланінамінотрансферази (АлАТ, КФ 2.6.1.2) [5]; у плазмі 
та печінці - кількість И-ацетилнейраміновоі кислоти (ІЧ-АНК) 
[18], малонового діальдегіду (МДА) [2], активність 
лактатдегідрогенази (ЛДГ, КФ 1. 1.1.27) [10]; у печінці - вміст 
білку [21], глутатіону відновленого (ГБН) [19], активність 
глутатіон-5-трансферази (ГБТ, КФ 2.5.1. 18) [20], глутатіои-



пероксидачи (ГП, КФ 1.11.1.9) [3]; у крові, плазмі крові та печінні 
- активність каталази (КФ 1.11.1.6) [8]

Статистичну обробку експериментального матеріалу 
здійснювали відомими методами варіаційної статистики на 
ПЕОМ ІВМ РС з використанням програми ЗТАТОЯАРН та 
застосуванням параметричного ^критерію Стьюдента (при 
прийнятому рівні значущості — 5% нульову гіпотезу відкидали 
При ймовірності помилковоі оцінки Р< 0,05) [11]. Дані, що 
вірогідно відрізнялися від результатів дослідження контрольних 
тварин, у таблицях позначені зірочкою- *.

результати досліджень та їх обговорення
Аналіз даних літератури відносно біологічної діі хімічних 

сполук, подібних до ФБТА за хімічною будовою [12,17], 
дозволив припустити переважний вплив ФБТА на стан основних 
компонентів детоксикаційної системи гомеостазу. Так, дані 
біохімічних досліджень дії синтетичних піретроїдів на тваринний 
організм свідчать про істотний їх вплив на вміст сечовини в 
сироватці крові та сечі, активність ферментів сироватки крові, 
тканин [4,15,17]. Для окремих інсектицидів цієї групи показана 
гепатотоксична дія [15,17]. Відомо також, що четвертинні 
амонійні сполуки здатні впливати на стан гепатоцитарних 
мембран і захисної антиоксидантної системи та пероксидного 
окислення ліпідів (ПОЛ) [12].

Нами встановлено, що за одноразової дії ФБТА в 
мінімальній з вивчених доз - 2,5 мг/кг маси тіла - вірогідно 
підвищується вміст сечовини в плазмі крові (7,62±0,44 ммоль/л 
проти 5,69±0,38 в контролі) та МДА в печінці (316,4±13,9 нмоль/г 
проти 276,7±7,3 у інтактних тварин). Більш глибокі зміни 
характеризують стан організму щурів при отруєнні речовиною в 
дозі 25 мг/кг: падає активність Г6 ФДГ крові, підвищується вміст 
МДА як у печінці, так і в плазмі крові, вдвічі зменшується 
активність каталази печінки і в той же час вірогідно зростає 
активність ГБТ (табл. 1). Доза 50 мг/кг викликає найістотніші 
зрушення в крові; в печінці на рівні тенденцій спостерігаються 
зміни, аналогічні тим, що характеризують отруєння середньою 
Дозою ФБТА (табл. 1).

Для аналізу взаємозалежності змін деяких з вивчених 
параметрів в умовах дії ФБТА в дозах 25 та 50 мг/кг 
обраховували параметричний (емпіричний коефіцієнт кореляції г)



та непараметричний (коефіцієнт кореляції рангів за Сггірмен0м 
і«) показники зв'язку між вивченими параметрами (табл. 2).

Таблиця і
Біохімічні показники крові, плазми крові та печінки білих щурів при 

одноразовому надходженні 3-феноксибензилтриетиламонію хлориду в 
дозах 25 та 50 мг/кг маси тіла рГ±Бх, п=6) ________

№ Показ
ник

Одиниця Матеріал Конт
роль

25 мг/кг 50мг/кі 1

1 Г6ФДГ мкмоль/гНЬхв кров 13.71± 9,52± 10,54±
0,46 0,91* 1,04*

2 НЬ г/л СС 134,4± 142,5± 138,1±
6,0 2,4 6,9

3 АлАТ МЮгІОЛЬ/мЛГОД плазма кр. 1,78± 1,71± 1,62±
0,13 0,24 0,06

4 АсАТ сс
2,21± 2,33± 2,26±
0,06 0,09 0,06

5 лдг С1_

9,98± 9,62± 8,96±
0,27 0,67 0,35*

6 Каталаза мкмоль/млгод 588,7± 509,3± 558,0±
33,5 48,1 38,3

7 МДА мкмоль/л сс
3,88+ 5,19± 4,50±
0,10 0,40* 0,27*

8 ЬІ-АНК мг/100 мл (і 188,4± 224,3± 183,5±
8,5 16,1 10,8

9 Каталаза ммоль/гтод печінка 101,63± 50,0± 86,40+
5,04 12,77* 12,28

10 лдг мкмоль/мг білкухв 19,35± 21,53± 19,07±
0,57 1,10 0,38

11 г в т нмоль/мг білкухв ((
56,50± 64,42± 61,25±

1,72 2,93* 1,51
12 гп нмоль/мг білкухв сс 230,8± 235,7± 225,8±

5,9 6,2 6,7
13 гэн мкмоль/г сс 4,50± 5,66± 5,14±

0,31 0 51 0,25
14 МДА нмоль/г 114,7± 212,7± 168,9±

23,2 13,5* 14,7
15 И-АНК мг/100 г « 87,84± 86,32± 86,59±

4,86 2,58 7,26
16 Білок мг/г «( 233,7± 211,7± 226,0±

6,3 8,6 7,5

Аналіз коефіцієнтів кореляції між вмістом ГБН та 
активністю катал ази показує, що збільшена активність ферменту* 
очевидно, пов'язана з адаптаційною реакцією на збільшену 
продукцію пероксиду водню, асоційована зі зменшеним рівнем 
відновленого глутатіону. Це може бути результатом біль^ 
значних витрат Г8 Н як на знешкодження гідропероксиду, так і на 
154



детоксикацію самого ксенобіотика; найбільш виражена дана 
залежність під дією максимальної з вивчених доз речовини (г — - 
0,89). З аналізу коефіцієнтів кореляції між вмістом ГБН та 
активністю ЛДГ можна бачи-ти, що при збільшенні дози діючої 
речовини величина від'ємної кореляції між даними параметрами 
зменшується і стає додатньою і досить тісною за дії найвищої з 
вивчених доз ФБТА. Можна припустити, що зміни активності 
ЛДГ пов'язані в даному випадку з активацією окислення лактату 
печінки до пірувату з утворенням відновленого НАДН: -  донору 
протонів.

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції (параметричний г, непараметричний за 

Спірменом г5) між концентрацією ГБН в печінці і МДА в плазмі крові 
та показниками плазми крові і печінки при одноразовому надходженні 

3-феноксибензилтриетиламонію хлориду до організму білих щурів у
дозах 25 та 50 мг/кг маси тіла

№ Контроль Доза, мг/кг
п/ Показ Мате 25 50
п ник ріал г rS г rS г rS

TSH
1 Каталаза печінка 0,64 0,66 -0,04 -0,37 -0,89 -0,83
2 МДА « -0,33 -0.29 -0,81 -0,77 -0,04 -0,09
3 N-AHK «4 0,68 0,64 0,46 0,54 0,11 0,43
4 ГП «4 -0,73 -0,75 -0,88 -0,94 0,02 0.03
5 TST 44 -0,92 -0,94 -0,49 -0,60 0,37 0,43
6 ЛДГ л -0,87 -0,77 -0,44 -0,49 0,58 0,54
7 Білок 44 0,85 0,71 0,40 0,60 -0,44 -0,46
8 МДА плазма -0,97 -0,93 -0,71 -0,94 0,83 0,67
9 N-AHK 44 0,58 0,49 -0,66 -0.60 -0,63 -0,31
10 АлАТ 44 0,52 0,31 -0,41 -0,03 -0,41 -0,26

МДА
1 TSH печінка -0,97 -0,93 0,83 0,67
2 N-AHK 44 -0,66 -0,51 0,48 0,41
3 ГП 0,61 -0,68 -0,09 -0,21
4 TST 41 0,97 0,93 -0,07 -0,46
5 ЛДГ 0.90 0,81 -0,25 -0,56
6 Каталаза 44 -0,79 -0,84 -0,60 -0,41
7 Білок 44 -0,90 -0,81 -0,17 0,15
8 Каталаза плазма -0,23 -0,14 -0,54 -0,36
9 N-AHK 44 -0,40 -0,22 -0,02 -0,21
10 АлАТ 44 -0,67 -0,52 -0,82 -0,82

У контролі активності ГП та TST тісно від ємно 
корелюють з накопиченням TSH (г=-0,73 та -0,92 від-повідно). 
Під дією ФБТА тіснота кореляції зменшується і навіть стає 
позитивною (г=0,02 та 0,37 відповідно), що може свідчити про
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активізацію процесів, шо збільшують пул TSH, забезпечуючи 
захист організму в умовах зростання несприятливого впливу 
ксенобіотику.

Аналіз кореляційних взаємовідносин між рівнем 
відновленого глутатіону в печінці та деякими іншими 
параметрами показує наявність мембранозахисного ефекту TSH. 
Так, при надходженні ксенобіотику в дозі 25 мг/кг підвищена 
концентрація глутатіону супряжена зі зниженим вмістом N-AHK 
та АлАТ у крові, що можна пов’язати з інгібуванням процесів 
ПОЛ, про яке свідчить негативна залежність між вмістом FSH та 
МДА в печінці та плазмі крові. При надходженні речовини в дозі 
50 мг/кг спостерігається збільшення продукції МДА в печінці та 
накопичення його в плазмі, незважаючи на зростання 
відновленого глутатіону, що позначається у втраті позитивної 
кореляції з вмістом N-AHK в печінці та інверсії кореляційних 
взаємовідносин з вмістом білку в печінці. Про істотні зрушення 
стану біохімічних систем гомеостазу організму під впливом 
ФБТА в дозі 50 мг/кг свідчать також зміни кореляцій між вмістом 
МДА в плазмі крові та рядом показників плазми крові та печінки 
(табл. 2).

Отже, при гострому надходженні до організму тварин 
вивченої сполуки спостерігаються значні перебудови 
функціонування глутатіонзалежної антиоксидантної системи, що, 
в свою чергу, призводить до змін інших вивчених параметрів.

Результати субхронічного експерименту подані в 
таблицях 3 та 4. Встановлено, що ФБТА в дозах 0,76; 7,6 та 76 
мг/кг (1/ 1000 ; 1/100 і 1/10 DL50 відповідно) не збільшує 
активності АлАТ та АсАТ в плазмі крові (табл. 4). Відомо, що в 
хронічному досліді при введенні в шлунок щурів піретроїдів у 
дозах, нижчих ніж 1/20 DL50, підвищення активності АлАТ 
спостерігається лише наприкінці шостого місяця експерименту 
[17] при розвитку дистрофічно-деструктивних змін у тканині 
печінки та нирок [4,15].

На 15 добу експерименту під впливом ФБТА в усіх 
варіантах досліду вірогідно, хоча і незначно, підвищувалась 
активність ЛДГ у плазмі кров7і (табл. 3). Відомо, шо 
амінотрансферази та лактатдегідрогеназа є одними з основних 
показників цитолітичного синдрому [10]. В цілому можна 
вважати, що ФБТА при використаній схемі субхронічного 
досліду помірно впливає на проникність мембран 
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Вміст N-AHK, яка розглядається як важливий показник 
загально- та гепатотоксичноі діі ксенобіотиків, у плазмі крові 
щурів не змінювався протягом всього експерименту (табл. 3) 
Одночасно сталість концентрації гемоглобіну та активності 
Г6ФДГ в крові піддослідних тварин (остання лише
підвищувалась при дозі 76,0 мг/кг протягом ЗО діб) свідчили про 
відсутність проявів анемії (табл. 3).

У комплексі тестових показників функціонального стану 
печінки широко застосовують вміст глюкози в плазмі [6]. При 
вивченні змін даного показника в плазмі крові щурів протягом ЗО 
діб під дією різних концентрацій ФБТА нами встановлено, що 
дана речовина в дозах 0,76 та 7,6 мг/кг вірогідно знижує вміст 
глюкози на 30 добу (табл.З). Зниження кількості глюкози в плазмі 
крові спостерігається при важких ураженнях печінки внаслідок 
отруєння ЦІЛИМ рядом ХІМІЧНИХ сполук: миш'яком, CCI}, 
хлороформом, алкоголем, антигістамінними препаратами, 
фенформіном тощо [6]. Не виключено, що вивчена нами сполука 
впливає на функціонування печінки подібним чином.

Відомо, що глутатіонова система відіграє унікальну роль 
в формуванні резистентності організму до найрізноманітніших 
фізичних та хімічних впливів і є одним із найважливіших 
захисних механізмів клітини. Значні зрушення в функціонуванні 
цієї системи під дією ФБТА встановлені нами в субхронічному 
експерименті. Виходячи з цього, цікаво було дослідити можливі 
зміни і показників ПОЛ.

Уже на першу добу було виявлено збільшення вмісту в 
печінці кінцевого продукту ПОЛ - МДА - на 23,5% та 30,6% при 
введенні тваринам ФБТА в кількостях 76,0 та 7,6 мг/кг маси 
відповідно (табл. 4). На 15 добу експерименту рівень МДА в цих 
варіантах повертався до контрольних величин. На 30 добу рівень 
МДА в печінці щурів, яким вводили ФБТА у дозах 0,76 та 7,6 
мг/кг маси, збільшувався (в першому випадку - на рівні 
тенденції). На індукцію процесів ПОЛ вказує також зростання на 
15 добу експерименту активності каталази печінки під дією 
сполуки в усіх дозах (табл. 4).

Вміст TSH у тканині печінки піддослідних тварин почав 
знижуватися з перших днів досліду, ставши на 15 добу при 
концентрації ФБТА 76,0 мг/кг вірогідно нижчим від контрольних 
показників. Через j 0 діб від початку експерименту кількість TSH 
впала на 10,1; 15,7 та 14,0 % (при дозах 0,76; 7,6 та 76,0 мг/кг



маси тварин відповідно) (табл. 4). Це може свідчити про істотну 
роль Г8Н у знешкодженні вивченої сполуки, оскільки його участь 
у метаболізмі ксено-біотиків різної хімічної природи вважається 
доведеною [9].

Таблиця 4
Біохімічні показники печінки білих щурів при субхронічному 

надходженні 3-феноксибензилтриетиламонію хлориду (х+Бх, п = 6-8)
Доза Тривалість експерименту, діб
мг/кг 1 15 І 30

ГБН мкмоль/г
Контроль 6,80±0,07 6,38±0,11 6,94+0,27

0,76 6,56±0,18 6,57+0,06 6,24+0,17
7,60 6,10+0,11* ' 6,76+0,46 5,85+0,31*
76,0 6,68±0,14 6,06+0,07* 5,97+0,26*

Каталаза, мкмоль/г год
Контроль - 53,54+5,03 119,0+3,8

0,76 - 72,67+4,50 116,2+5,8
7,60 - 81,08+3,40* 116,0+5,7
76,0 - 75,78+7,63 116,8+2,8

М Д А, нмоль/г
Контроль 361,5±11,2 372,2+14,7 375,0+17,3

0,76 384,0±20,4 343,7+12,4 417,7+24,6
7,60 435,0+17,5* 374,0+20,9 457,8+25,5*
76,0 404,2+12,3* 378,4+30,4 341,0+15,7

Л Д Г, мкмоль/г год
Контроль 200,9± 1,8 251,8+1,8 346,0+11,6

0,76 202,0+2,3 255,6+1,4 344,0+7,5
7,60 204,7±2,3 256,9+1,2 359,0+8,2
76,0 209,7±1,7 258,0+2,4 315,8+18,7

Білок, мг/г
Контроль 234,5±9,6 213,6+7,4 227,3+12,0

0,76 224,3+4,8 214,3+5,8 234,5+12,2
7,60 214,6±8,1 206,3+8,1 206,5+12,3
76,0 216,3±4,2 209,0+14,3 223,2+13,4

Отже, проведені дослідження дозволили встановити, що 
при одноразовому надходженні 3-феноксибензил-триетиламонію 
хлориду до організму щурів у всіх вивчених дозах 
спостерігаються істотні зміни ряду біохімічних показників крові 
та печінки, які, зокрема, вказують на значні перебудови 
функціонування глутатіонзалежної антиоксидант-ної системи



Доведено, що в дозі 7,6 мг/кг ваги ФБТА помірно впливає На 
лабілізацію гепагоцитарних мембран. При субхронічному 
надходженні до організму в дозах, що виключають загально- Та 
гепатотоксичні ефекти, 3-феноксибензилтриетиламонію хлорид 
істотно впливає на стан захисної антиоксидантної системи та І 
ПОЛ, у зв'язку з чим може бути потенційно небезпечним Для 
людей, що контактують з ним у процесі виробництва та 
використання.
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Гаврилюк В.О,

Оцінка успішності інтродукції деревних рослин 
яионо-китайської флори в Передкарпатті

Проведена оцінка успішності інтродукції 94-х видів 
деревних рослин в Передкарпатті. Виділені групи за ступенем 
акліматизації рослин.

Інтродукція рослин є однією з важливих умов науково- 
технічного прогресу, адже впровадження кожної нової корисної 
рослини за своїм значенням рівноцінно великому технічному 
винаходу [3].

Підсумкам інтродукції, починаючи від зростання рослин 
на невеликих обмежених територіях до розмірів країн, присвячені 
роботи багатьох авторів [1,2,4,7-10] та ін.

Запропоновано багато шкал оцінки інтродукції, які 
враховують різні фактори: морозостійкість, посухостійкість, 
регенеративну здатність, характер розвитку, кліматичні умови та 
ін.

Нами використана методика, розроблена М. А.Кохно [5,6]. 
Критерієм успішності інтродукції, який є показником росту, 
генеративного розвитку, зимостійкості і посухостійкості, е 
акліматизаційне число (А), найбільше значення якого 100 
характеризує найвищий показник успішності інтродукції.

На основі багаторічного вивчення біоекологічних 
особливостей інтродукованих в Передкарпатті деревних рослин 
визначене акліматизаційне число для 94 видів (табл.).

До групи найбільш перспективних рослин ввійшли види, 
показники успішності інтродукції яких згідно з обраною 
методикою характеризуються акліматизаційним числом в межах 
81-100. Це такі види, як Acer mono, Actinidia arguta, A. kolomikta, 
представники родів Berberis L., Betula L., Euonymus maackii, 
Lonicera deflexicalyx, L. ferdinandii, L. ginochlamidea, L. maackii. 
Maackia amurensis та ін. Вони цвітуть і плодоносять. Переважна 
більшість даних видів належить до феногруп із раннім та 
середнім строками початку і закінчення вегетації.

УДК 581.522.4 (477.8)
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Оцінка успішності інтродукції деревних рослин японо 
флори, ін фодукованих в Передкарпатті

Ступінь 
акліматизації

Таблиця
■китайської

B h a

Acer henryi 
A. mono 
A.palmatum 
A.trifidum 
Actinidia arguta 
A.kolomikta 
Ailanthus giraldii
A. vilmorinae 
Akebia quinata 
Ampélopsis aconitifolia 
Berberis acuminata
B. aggregata 
B. brachypoda
B. circum-serrata 
B. gilgiana 
B. henriana 
B. thunbergii 
Betula albo-sinensis 
B. ermanii 
B. mandshurica
B.ovalifolia
Broussonetia papyri fera 
Catalpa bungei
C. ovata
Celastrus flagellaris 
Celtis bungeana 
C. jessoensis 
C. sinensis 
Cercis chinensis 
Chimonanthus praecox 
Ch. yunnanensis 
Clerodendrum trichotomum 
Cornus bretschneideri 
^ecaisnea fargesii 

Jjiospyros kaki •_

Акліматиза
ційне число

70
88
68
83
95
95 
73 
73 
75 
73 
93 
98
96 
98
96
97
98 
93 
93 
93 
85 
63 
78 
88 
95 
90 
80 
80 
56 
58 
55 
60 
78 
73 
73

Д
П
Д
п
п
п
д
д
д
Д
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
д
д
п
п
п
д
Д
з
з
з
з
д
д
д

Фено-
група

4
СП
РР
сс
СП
сс
РР
пс
пс
РП
ПП
СП
СП
РП
сс
РП
РП
PC
сс
СР
сс
СР
пс
пс
пс
сс
ПП
ПС
пс
ПП
ПП
ПП
пс
пс
сс
пс
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npoziöBÄC^H^TaßjiHqi
1 2 3 4

Eucommia ulmoides 78 fl cn
Euonymus maackii 83 n cc
Fontanesia fortunei 65 fl cn
Fraxinus mandshurica 78 fl np
Gleditsiajaponica 58 3 np
G sinensis 70 fl cc
Hamamelis japonica 88 n nc
Hydrangea macrophylla 53 3 cn
Juglans ailanthifolia 95 n nc
I  cordiformis 95 n nc
J. regia 85 n np
Koelreuteria apiculata 68 fl cc
K. paniculata 78 fl cc
Kolkwitzia amabilis 88 n CP
Lespedeza bicolor 80 Ä np
L. cyrtobotria 78 fl nc
Leycesteria formosa 53 3 nn
Ligustrum ibota 82 n cn
L. ovalifolium 78 fl cn
Lonicera deflexicalyx 95 n PC
L. ferdinandi 95 n PC
L. gynochlamidea 90 n PC
L. koehneana 90 n pn
L. maackii 98 n PC
Maackia amurensis 93 n CP
Magnolia kobus 98 n nc
M. obovata 81 n nc
M. salicifolia 81 n nn
M. stellata 73 fl nc
Morus alba 90 n cc
Parthenocissus tricuspidata 80 fl cc
Paulownia tomentosa 58 3 nc
Phellodendron amurense 98 n CP
Ph. Sachalinense 95 n np
Philadelphus magdalenae 97 n cn
Ph. schrenkii 97 n pp
Ph. tenuifolius 97 n PC
Pterostyrax corymbosa 88 n ccP. hispida 88 n cc
Rhamnus costata 95 n cc
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1 2
закінч«

3
гння таолиш 

4
Rh. davurica 86 n П ПRhus potanini 66 Д ПП
Schisandra chinensis 93

гЛ
п

і 111
рр

Securinega suffruticosa 75 д
Г Г
пс

Styphnolobium japonicum 73 д П П
Styrax obasia 58 3 СР
Swida alba 95 п пс
Syringa amurensis 83 п рр
S. pekinensis 83 п PC
S. yunnanensis 93 п сс
Toxicodendron vernicifluum 76 д П П
Tilia amurensis 83 п СР
T. maximowicziana 78 д сс
Viburnum rhytidophyllum 73 д П П
Vitis amurensis 83 п ПР
Wisteria floribunda 73 д П П
W. sinensis 68 д П П
Zanthoxylum simulans 51 3 П П
Zizyphus jujuba 51 3 П П
Примітка. В графі 3 : П - повна акліматизація; Д - добра; 3 - задовільна.

Добра акліматизація відмічена у таких видів, як Allan thus 
giraldii, A. vilsonae, Catalpa bungei, Celtis jessoensis, C. sinensis, 
Decaisnea fargesii, Fraxinus mandshurica, Gleditsia sinensis та ін. їх 
акліматизаційне число 61-80.

Задовільна акліматизація виявлена у видів, які 
характеризуються акліматизаційним числом від 40 до 60 балів: 
Cersis chinensis, Chimonanthus praecox, Ch. junnanensis, 
Clerodendmm trichotomum, Paulownia tomentosa, Zanhoxylum 
simulans. Більшість видів належить до феногрупи з пізднім 
початком і пізднім закінченням вегетації (ПП).

Повна акліматизація (А>80) виявлена у 51 виду, добра 
(А=61-80) - у 32 видів, задовільна (А=40-60) - у 11 видів. 
Отримані результати дають об'єктивну характеристику стану 
досліджуваних видів в нових умовах зростання.

В цілому аналіз життєздатності інтродуценпв показує 
реальні можливості збагачення дендрофлори Передкарпаття 
цінними іноземними видами як за рахунок місцевих насіннєвих 
ресурсів, так і шляхом залучення насіннєвого і посадкового 
матеріалу з інших районів.
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Gavrilyuk V.O.

The appreciation of introduction progress of woody plants from 
the Japan-Chinese flora in Precarpathian region

The appreciation of introduction progress of 94 species woody
plants from the Japan-Chinese flora in Precarpathian region was carried out.
Groups on acclimatization standart are selected.
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Сезонний ритм розвитку листопадних магнолій 
в умовах Північної Буковини

Вивчали фази розвитку, динаміку приросту однорічних 
пагонів, вплив ефективних і максимальних температур на 
феноритміку інтродукованих магнолій.

Встановлено своєчасне завершення ростових процесів 
та визрівання деревини пагонів, щ о  зумовлює їх високу 
морозостійкість.

Аналіз феноритміки інтродукованих магнолій показав, що 
ритм їх розвитку в основному відповідає динаміці сезонних змін 
кліматичних факторів у Північній Буковині.

Середня тривалість вегетаційного сезону в нашому 
регіоні становить 216 днів. Більшість видів інтродукованих 
магнолій цілком укладаються в межі цього періоду [12]. Початок 
вегетації, за середньобагаторічними даними, припадає на квітень, 
закінчують вегетацію магнолії в жовтні. В цей час вони 
вступають у стан глибокого спокою, в листопаді-грудні 
переходять до вимушеного спокою.

Ритм сезонного розвитку рослин значною мірою залежить 
від теплозабез печення вегетаційного періоду. Певні суми 
температур впливають як на сезонну ритміку виду в цілому, так і 
на проходження рослиною окремих фаз розвитку [1,9,11]. 
Відомо, що сума температур при переході через певний поріг 
(О,+5) визначає запас теплової енергії, необхідний для початку 
розвитку рослин. Нами встановлено, що більша частина 
інтродукованих магнолій вступає у фазу вегетації, коли сума 
ефективних температур ( ^ еф.) становить 88-114°С.

У весняний період рослина використовує найменші 
прояви теплової енергії, тому навіть незначне підвищення 
температури в денний час викликає незворотні зміни в її 
розвитку. Такі зміни найадекватніше відображають суми 
максимальних температур, які щорічно перевищують суми 
середньодобових температур більш, ніж у два рази [1]. В наших 
умовах на початку вегетаційного періоду магнолій суми 
максимальних температур перевищують суми ефективних 
температур у 2,4-3 рази. В окремі роки спостерігається значне
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коливання температури, з чого випливає, що не одні лише суми 
температур визначають строки настання фаз розвитку. Велике 
значення мають кількість опадів та кліматичні показники зими 
(тривалість морозів, наявність відлиг тощо) [6].

На формування стійкості деревних інтродуцентів до 
низьких температур вирішальним чином впливає кінець 
вегетаційного сезону. При своєчасному завершенні ростових 
процесів рослина успішно проходить підготовку до зими: пагони 
повністю дерев’яніють, в них нагромаджується достатня кількість 
запасних речовин, нормально протікають процеси загартування, 
що забезпечує рослині високу зимо- та морозостійкість [3,10].

Умови кінця вегетаційного періоду впливають на 
величину річного приросту майбутнього року. Величина річного 
приросту пагонів значною мірою залежить від кількості пожив
них речовин, нагромаджених рослиною на початку вегетації [4,7].

У досліджуваних нами магнолій період росіу пагонів 
продовжується протягом 63-98 днів, змішуючись у певних межах 
по роках, залежно від метеорологічних факторів (температури та 
вологості повітря, режиму опадів). Максимальний річний приріст 
осьових пагонів становить 27,3-29,5 см, добовий - 0,44-0,46 см. 
Коефіцієнт форми росту пагонів - показник відносної швидкості 
ростових процесів [5] - у різних видів коливається від 2,00 до 
2,14. Період інтенсивного росту та максимум приросту пагонів 
припадає на найбільш сприятливий для росту сезон року -  кінець 
травня-початок липня і триває 60-80 днів. До середини серпня 
ріст пагонів повністю завершується. Одно-, дво- та багатовер- 
шинність кривих динаміки приросту пагонів магнолій можна 
пояснити нестійким теплозабезпеченням та режимом опадів у 
період росту. Строки початку і завершення ростових процесів, їх 
інтенсивність та тривалість знаходяться в кореляційному зв'язку 
із зимостійкістю інтродуцента. Ранній початок росту, 
максимальний приріст у перші дні та короткий період вегетації 
зумовлюють кращу підготовку рослини до зими [8,11 ].

Інтродуценти нерідко вступають в зиму з незакінченою
диференціацією ксилеми. Морозостійкість деревних рослин,
однак, не завжди корелює із ступенем лігніфікації деревини [1].
С воєчасне завершення ростових процесів у пагонах магнолій в
другу половину літа визначає їх нормальне визрівання. Так, у всіх
досліджуваних видів у кінці липня-на початку серпня
закладаються верхівкові бруньки, активно ідуть процеси 
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окорковіння пагонів та їх лігніфі- кація. Диференщашя деревини 
з камбіальних клітин при основі річних пагонів починається в 
червні і закінчується в липні-серпні.

У магнолій загостреної, Лебнера, кобус 
оберненояйцевидної та верболистої визрівання деревини 
завершується в першій половині вересня, у магнолії Суланжа ці 
процеси на даний час ще не закінчені.

Додатковим тестом на визрівання деревини є визначення 
вмісту крохмалю в різних тканинах річного пагона, оскільки 
лише в живих клітинах деревини, що цілком закінчили 
диференціацію, починаються складні процеси підготовки 
рослини до зимового спокою, зокрема відкладання запасних 
речовин (2). Проба з люголем на крохмаль показала, що 
крохмальні зерна в річних пагонах магнолій у вересні 
локалізовані в коровій частині, серцевинних променях та 
перимедулярній зоні серцевини.

Отже, мікроскопічний аналіз пагонів інтродукованих 
магнолій показав своєчасне і повне визрівання їх деревини, що в 
поєднанні з нагромадженням запасних речовин зумовлює їх 
високу морозостійкість.

Багаторічними спостереженнями встановлено, що дорослі 
екземпляри магнолій пошкоджуються морозами лише у 
найсуворіші зими. Стійкими до низьких температур є магнолії 
загострена, Лебнера, кобус, оберненояйцевидна та верболиста, 
менш витривалі - гібридні форми магнолії Суланжа. В суворі 
зими морозами пошкоджується значна частина квіткових бруньок 
та верхівки однорічних пагонів. Іноді ранньоквітучі магнолії 
потерпають від весняних заморозків. Так, у 1990 р. весна 
наступила на місяць раніше і в період цвітіння магнолій 
верболистої та кобус випав сніг, який повністю пошкодив квіти і 
бутони.

Таким чином, стійкість магнолій до комплексу несприят
ливих умов осінньо-зимового періоду є одним з основних 
критеріїв при визначенні перспективності їх інтродукції.
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Seasonal rhythm of development of introductory magnolias under 
the Northern Bukovina conditions

Phases of development , dynamics of a gain one-years sprouts,
influence of effective and maximum temperatures on fenorhythm of
introductory magnolias have been studied.

Timely completion of growing processes and formation of wood
sprouts was established, that causes their high frost resistance.
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УДК 581.527:581.9(477)

Систематична структура флори верхів'я річки 
Білий Черемош (Українські Карпати)

Проаналізована систематична структура флори верхів'я 
р. Білий Черемош, що нараховує 688 видів судинних рослин, які 
належать до 299 родів і 84 родин. Показано, що при 
середньоєвропейському характері в ній виразно простежується 
риси бореальності.

Протягом 1988-1997 pp. нами вивчалась флора верхів'я р. 
Білий Черемош в Українських Карпатах. Геологічна будова цього 
регіону складна і неоднорідна. Долиною р. Сарата проходить 
межа флішової частини Українських Карпат і Чивчинських гір, 
які є північно-західною частиною Мармароського кристалічного 
масиву - єдиного в Українських Карпатах району, де на поверхню 
виходять найдавніші метаморфічні утворення. Більша тривалість 
субаерального існування, тривала ізоляція від суміжних областей 
суші, а також своєрідна геологічна будова стали причиною 
формування специфічної флори цього регіону.

Найважливішим кількісним показником флори тієї чи 
іншої території є рівень її багатства, який визначається загальною 
кількістю видів, родів та родин [7; 11; 12; 14; 16;].

В результаті обробки матеріалів власних польових 
досліджень, гербарних зборів інших колекторів, аналізу 
літературних джерел встановлено, що на території верхів'я р. 
Білий Черемош зростають 688 видів судинних рослин. З них два 
нові для флори України: Gentiana utriculosa L. та Crépis jaquinii 
Tausch., один новий для флори Українських Карпат - Ligularia 
bucovinensis Nakai і 57 нових для досліджуваного регіону. Для 
території, площа якої порівняно невелика - біля 300 км кв., ця 
цифра досить значна. Вона складає 34,1% видового складу флори 
Українських Карпат. Причому досліджувана територія становить 
всього 8,1% площі Українських Карпат.

Необхідно зауважити, що різними авторами для 
Українських Карпат наводиться різна кількість видів. Нами взята
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за основу при підрахунках цифра 2012 - та кількість видів, що 
наводиться для цієї території у "Визначнику рослин Українських 
Карпат”, який вийшов у 1977 р. під редакцією В.І.Чопика.

Систематична структура флори визначається О.І. 
Толмачовим (1974) як "властивий кожній флорі розподіл видів 
між систематичними категоріями вищого рангу". Основними її 
показниками є співвідношення між різними групами вищих 
рослин, що виражаються у відсотках від загальної кількості видів 
флори, родів та родин. Отримані показники при співставлений їх з 
такими ж інших флор відображають певні ботаніко-географічні 
закономірності фітобіоти.

688 видів, що зростають у межах верхів'я р.Білий 
Черемош, належать до 299 родів, 84 родин та 5 відділів. Як видно 
з таблиці 1 переважну більшість видів (93,3 %) складають 
покритонасінні. На судинні спорові та голонасінні припадає 
всього 6,7 %, що властиве як для флор різних регіонів, так і для 
флори земної кулі в цілому [2]. Серед покритонасінних на 
однодольні припадає 151 вид (30,6 %), а на дводольні - 492 види 
(69,4 %), співвідношення між ними складає 1:3,3, що в межах 
відповідних показників для флор Середньої Європи (1:2,9 - 3,6) 
[5; 11; 12; 16].

Таблиця 1
Кількісна характеристика головних таксономічних одиниць та пропорції

Відділи, класи Родини
(РО)

Роди
(РД)

Види
(ВД)

Пропорція
флори

(РО:РД:ВД)
Ьусоросііоріїуіа
ЕршБеЩрИэТа
РоїуросІіорЬуІа
РіпорЬуЦа
Ма§по1іор1і>Та
?^̂ по1іорБІс1а
ЬіІіорБІсІа

3/3,8*
1/1,2

9/10,6
2/2,3

69/82,1
55/65,5
14/16,6

4/1,3
1/0,3
15/5,1
5/1,7

274/91,6
212/70,9
62/20,7

5/0,7
7/1,0
25/3,8
8/1,2

643/93,3
492/71,5
151/21,8

1:1,3:1,6 
1:1:7 

1:1,6: 2,7 
1:2,5:4,0 
1:3,9:9,3 
1:3,8:8,9 
1:4,4:10,7

Всього 84/100 299/100 688/100 1:3,5:8,2
* тут і далі - абсолютні значення / відсотки.

Звертає на себе увагу досить великий відсоток 
плауноподібних (0,7), хвощоподібних (1,0) та папоротеподібних
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(3,8). Відповідні показники для всієї території Українських 
Карпат складають: 0,2; 0,2; 0,8 [9]. Причина цього як природні 
умови досліджуваної території, так і її геологічна історія.

До показників систематичної різноманітності належать 
флористичні пропорції, а також співвідношення середньої 
кількості видів у роді, родині та середнього числа родів у родині. 
Ці показники створюють уяву про ступінь видового та родового 
різноманіття в різних відділах судинних рослин. Кількісна 
характеристика головних таксономічних одиниць та основні 
пропорції флори верхів'я р. Білий Черемош (табл. 1 ) загалом 
відповідають таким показникам у флорах Голарктики [11]. 
Неоднакові пропорції різних таксонів надродинного рангу 
відображають нерівномірність процесів еволюції.

Найбіднішою з наведених груп є плауноподібні - всього 5 
видів, що належать до трьох родин. Крім того, майже всі вони 
належать до рідкісних.

До малочисельних належать також хвощоподібні й 
голонасінні, однак, на відміну від попередньої групи, вони 
відіграють досить істотну роль у рослинному покриві 
досліджуваного регіону. В першу чергу це стосується 
голонасінних, представники яких виступають домінантами на 
значних площах, що свідчить про генетичні зв'зки флори верхів'я 
р.Білий Черемош з бореальною областю [12].

Суттєві риси систематичної структури флори 
проявляються при аналізі 10 провідних за кількістю видів родин 
[3; 4; 6; 7; 10-13; 16- 18].

Аналіз кількісного спектру родин показав, що три перших 
родини складають 29,5 % всіх видів, а десять провідних - 57,2 %. 
Таке явище характерне й для інших флор Голарктики [6; 11].

Отриманий для досліджуваної території родинний спектр 
та порівняння його з аналогічними спектрами високогір'я 
Українських Карпат [12], району Чивчино-Гринявських гір та 
Українських Карпат в цілому [1] (табл. 2 )  засвідчило їхню 
подібність та відповідність типу середньоєвропейських флор [3;
И ; 12]. . .

Родини Азіегасеае і Роасеае займають провідні позиції у 
всіх спектрах. Про спорідненість нашої флори з бореальною 
областю свідчить третє місце родини Сурегасеае. На четвертому 
місці поширена переважно в помірній зоні субтропічна за
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походженням родина СагуорЬуІІасеае з великою кількістю 
бореальних видів. Аналогічну позицію вона займає в спектрі

Таблиця 2
Провідні родини флори:

1 - верхів'я р.Білий Черемош; 2 - Чивчино-Гринявських гір [1];
З - високогір'я Українських Карпат [121; 4 - Українських Карпат [1]

Родина 1 2 3 4

Asteraceae 100/14,5 (1)* 122/14,0 (1) 82/17,0(1) 327/16,2(1)
Роасеас 65/9,4 (2) 71/8,1(2) 45/9,1 (2) 168/8,3 (2)
Сурегасєае 38/5,5 (3) 42/4,8 (4-5) 23/4,8 (5) 92/4,5 (6)
Caiyophyllaceae 33/4,7 (4) 42/4,8 (4-5) 15/3,2 (8) 88/4,3 (7)
Rosaceae 31/4,5 (5) 56/6,4 (3) 24/4,8 (4) 118/5,8 (3)
Ranunculaceae 30/4,3 (6) 41/4,7 (6-7) 27/5,1 (3) 82/4,0 (9)
Scrophulariaceae 27/3,9 (7) 33/3,7 (8) 22/4,7 (6) 86/4,2 (8)
Brassicaceae 25/3,6 (8) 41/4,7 (6-7) 18/4,0 (7) 103/5,1 (4)
Fabaceae 24/3.4 (9) 29/3,3 (9) 12/2,4(10) 96/4,7 (5)
Lamiaceae 22/3,0(10) 25/2,8(10) — —
Apiaceae — — 14/3.0 (9) 49/2,4 (10)
В с ь о г о 395/57,4 502/57,6 282/58,8 1209/60.0

-1
* тут і далі в дужках - місце родини в спектрі.

Чивчино-Гринявських гір, трохи нижчу - 8 і 7 місця - у 
флорі високогір'я та Українських Карпат у цілому. У середній 
частині спектру родина Rosaceae, у складі якої багато 
апоміктичних та гібридогенних рас, що викликає труднощі при 
встановленні її реального місця у флорах. На шостому місці 
родина Ranunculaceae, представники якої поширені переважно в 
Голарктиці. Це є ще одним із свідчень значної ролі бореального 
комплексу в становленні флори досліджуваного району. Майже 
аналогічні позиції в всіх спектрах займає родина Scrophulariaceae, 
поширена переважно в теплих і помірних областях, але за 
рахунок таких родів, як Veronica, Pedicularis, Euphrasia, широко 
представлена в арктичних та високогірних. На восьмому місці 
родина Brassicaceae, головним центром розвитку, поширення та 
різноманітності якої є Середземномор'я. Дев'яте місце в нашій 
флорі та флорі Чивчино-Гринявських гір займає родина Fabaceae, 
а десяте - Lamiaceae, субтропічна родина із значною кількістю 
неморальних видів у своєму складі.

Рівень видового багатства 20 родин вище середнього 
показника (8,1), що складає 76,1 % видів флори верхів'я р. Білий 
Черемош. На решту 64 родини, у яких рівень видового багатства 
нижче середнього, припадає 23,9 % видового складу. Заслуговує



на увагу той факт, що майже така ж кількість родин (68) має 
родовий рівень багатства нижче середнього (3,5) і на їх долю 
припадає 33,9 % видового складу флори. Близькість таких 
показників вказує на певну кореляцію між зміною рівнів 
видового та родового багатства [7; 13]. Родини, які включають 
один рід, складають більше половини (53,5 %), а один вид -  35 % 
загальної кількості родин. До їх складу входить 10% родів, що 
підтверджує висновки В.Клайтона [19] про те, що розподіл родин 
за рівнем видового багатства на земній кулі підкоряється 
логарифмічній закономірності: з ростом видового q родового 
багатства в родинах кількість останніх зменшується.

М.Г.Попов (1963) встановив, що чим менший ранг 
таксономічної одиниці, тим більша її залежність від умов 
навколишнього середовища і відповідно більше проявляється 
характер її реакції на зміну цих умов. Тому родовий спектр флори 
значно детальніше відображає її структуру та регіональні 
особливості.

Проведений нами аналіз флори верхів'я р. Білий Черемош 
на родовому рівні показав, що монотипні роди складають більше 
половини (54,5 %) загальної кількості родів досліджуваної флори 
і включають майже п'яту частину видів (23,7 %). Кількість родів, 
рівень видового багатства яких нижчий від середнього (2,3), 
дорівнює 220, або 73,5 % їх загальної кількості. Вони включають 
277 видів - 40,2 % їх загальної кількості. На решту 79 родів (26,4 
%) припадає 411 видів, або 59,1 % їх загальної кількості. 
Політипічні роди (більше 10 видів) складають незначну частину - 
7, це 2,3 % загальної кількості родів. У їхньому складі 105 видів 
(15,3 %).

У таблиці 3 наведені по 15 провідних за кількістю видав 
родів флори досліджуваного району в порівнянні з флорами 
Чивчино-Гринявського флористичного району, високогір’я 
Українських Карпат та Українських Карпат у цілому

Перше місце в родовому спектрі належить бореальному 
роду Сагех. Високим ступенем видової різноманітності 
характеризуються й такі бореальні роди, як Salix, Alchemilla 
Juncus, Ranunculus. На другій позиції рід Ніегасішп, високий 
поліморфізм якого властивий як для бореальних, так і для
неморальних флор.

Разом з тим, у родовому спектрі присутні й роди, що 
більше тяжіють до неморальних (Festuca, Poa, Galium) т̂а



середземноморських (Trifolium, Campanula) флор. Усе це 
свідчить про певний ступінь гетерогенності досліджуваної флори 
з виразністю бореальних рис у ній.

Таблиця З
Родові спектри флор:

1 - верхів'я р. Білий Черемош; 2 - Чивчино-Гринявських гір [1] 3 - 
високогір'я Українських Карпат [12]; 4 - Українських Карпатці]

Роди
T ..................r . . .  . r ---------

1
------------r - - L A Z -------

2 3 4
Сагех 29/4,2 (1) 35/3,7(1) 18/4,1 (2) 72/7,8 (2)
Hieracium 18/2,6 (2) 32/3,4 (2) 19/4,1(1) 103/11,1(1)
Festuca 14/2,0 (3) 14/1,5 (5-6) 8/1,7 (4-8) 21/2,2 (9-10)
Poa 12/1,7 (4-5) 12/1,3 (8-10) 10/2,1 (3) 18/1,9(13)
Salix 12/1,7(4-5) 12/1,3 (8-10) 5/1,0(13-17) 25/2,7 (6-7)
Alchemilla 10/1,4 (6-7) 10/1,1 (12-15) 6/1,3 (10-12)
Galium 10/1,4 (6-7) 16/1,7 (3) — 26/2,8 (5)
Juncus 9/1,3 (8-10) — 6/1,3(10-12) 20/2,1 (11-12)
Ranunculus 9/1,3 (8-10) 12/1,3 (8-10) 8/1,7 (4-8) 24/2,6 (8)
Trifolium 9/1,3 (8-10) 10/1,1 (12-15) — 17/1,8(14-15)
Campanula 8/1,2(11-14) 10/1,1 (12-15) 7/1,7 (9) —

Cirsium 8/1,2(11-14) — — —

Epilobium 8/1,2(11-14) —

8/1,7 (4-8)
—

Veronica 8/1,2(11-14) 10/1,1 (12-15) 28/3,0 (4)
Lusula 7/1,0 (15-17) — — —

Viola 5/0,7 (22-30) 15/1,6(4) — 21/2,2(9-10)
Rosa 1/0,1 (134-299) 14/1.5 (5-6) — 44/4,7 (3)
Senecio 5/0,7 (22-30) 13/1,4(7) 20/2,1 (11-12)
Cardamine 5/0,7 (22-30) 11/1,2(11) 8/1,7 (4-8)

0 / 1  H  /  A 0 \

—
Gentiana 5/0,7 (22-30) — —

Saxifraga 5/0,7 (22-30) —
ö/I,/ (4-8) 

6/1,3(10-12)
С І Л  А / Ю  1

—

Aconitum 5/0,7 (22-30) — —
Centaurea 5/0,7 (22-30) —

5/1,0 (13-17)
C l  1 A /  1 О 1 ГГ\

—
Leontodon 5/0,7 (22-30) — 5/1,0 (13-17) —
Euphorbia 2/0,3 (78-134) — г_' 25/2,7 (6-7)
Dianthus 4/0,5 (31-42) — 17/1,8(14-15)

У результаті вивчення розподілу показників
систематичної структури конкретних та близьких до них флор 
В.М.Шмідтом (1979) встановлені межі їхньої мінливості
протягом трьох флористичних областей. Порівняльні дані цих 
показників досліджуваної флори з аналогічними для бореальної 
та середньоєвропейської областей наведені в таблиці 4. Аналіз 
цих даних показує, що більшість із них відповідає 
середньоєвропейській області з одночасним тяжінням до 
бореальної.
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Порівняння кількісних показників флори верхів'я р. Білий Черемош з
_________________межами їх варіювання Г151_________

„ Таблиця 4

і
П О К А З Н И К И 1

Флористичні області!
Верхів’я \~т-------- гг;----------- 1
р.Білий і Б0ре- і СеРаднь°- 

Черемош! альна (євр0пеиська
Кількість видів 
Кількість родів 
Кількість родин 
Середня к-сть видів у родині 
Середня к-сть родів у родині 
Середня к-сть видів у роді 
% однодольних від числа видів 
квіткових
% видів у 10 провідних родинах 
Співвідношення АБІегасеае/Роасеае

688
299
84
8,2
3,5
2,3

23.4
57.4

L ° J - .

278-809
142-320
50-96
5.7-8,1
2.8-3,9
1.8-2,3

22-36
51-60 

0,6-1,5

538-984 ] 
294-451 
75-103

6.3-10,5
3.4-4,7 
1,8-2,3

19-27 
49-63 

. 0,9-1,5

Отже, проведений систематичний аналіз флори верхів'я р.
Білий Черемош, дані про її основні пропорції та кількісні
показники свідчать, що при середньоєвропейському в цілому
характері досліджуваної флори в ній виразно простежуються
риси бореальності.
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Chornej I.I.

Systematyc structure of the flora of drainage of the White 
Cheremosh River (Ucrainian Carpatians)

The systematic analysis of the flora of drainage of White Cheremosh 
River which numbers 688 species of vascular plants attributing to 299 genera 
and 84 families is presented.
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УДК 635.054:477.85

Буджак В.В.

До вивчення внутрівидової мінливості береки 
(Sorbus torminalis (L.) Crantz, Rosaceae Juss)

Досліджено 11 морфологічних ознак у будові 
вегететивних органів (листків) S. torminalis та встановлено рівні 
їх мінливості. Підтверджено припущення про існування трьох 
різновидів S. torminalis за морфологічними особливостями 
листків та показано, що на території Північної Буковини і 
Північної Бессарабії поширена S. torminalis var. torminalis.

Внутрівидова мінливість є досить складним феноменом 
[11], що відображено вже в її структурі. За своєю природою вона 
може бути паратипічною, яка залежить від факторів зовнішнього 
середовища, та генотипічною, що виникає і підтримується на 
певному рівні внаслідок наявності мутацій, гібридизації та 
природного добору. Тому, як зазначає С.А. Мамаєв [9]. 
дослідження внутрівидової мінливості (особливо деревних порід) 
є одним з важливих розділів біології.

С.А. Мамаєв [7] стверджує, що ендогенна мінливість є 
особливим явищем, зумовленим мінливістю ознак одноіменних 
органів. Раніше ця форма мінливості майже не вивчалася, і як 
наслідок, не виділялася. Найчіткіше вона проявляється у 
деревних рослин, як утворюють значну кількість метамерів.

Ендогенна мінливість у деревних рослин спостерігається 
за багатьма структурними ознаками - за розмірами і формою 
листків, квітів та плодів, насіння та шишок, за розмірами пагонів, 
за забарвленням органів та стуггінем їх опушення, за кількістю 
листків, квітів та плодів на пагоні, за розмірами пилкових зерен 
та анатомічною будовою листків і пагонів.

Ендогенна мінливість ознак всередині індивіда має 
пристосувальний характер, завдяки чому здійснюється принцип 
єдності рослини і середовища. Амплітуда ендогенної мінливості 
спеціально для окремих видів деревних рослин, по суті, майже 
ніким не вивчалася. Ряд теоретичних міркувань з цього приводу 
можна знайти в роботах Деннерта, Кренке та інших. Імовірно, що



ендогенна мінливість може ггроявиггися у всіх ознаках, які 
характеризують органи, що утворюються у великій кількості.

Об'єкт дослідження - поліморфний вид берека, яка 
зростає на території Північної Буковини та Північної Бессарабії у 
лісових фітоценозах та зелених насадженням.

Обстеження лісових культур за участю БДогшіпаІ  ̂
проводили експедиційним методом протягом 1994-1995 років. 
Матеріал для досліджень (листки) відбирали у середній частині 
крони з середньої частини пагона. З кожного модельного 
екземпляра відбирали по 25 листків, які гербаризували. 
Камеральну обробку зібраного матеріалу проводили за 
методикою С.Н.Мамаєва [8] та А.К.Махнева [11], досліджуючи 
такі ознаки: 1) довжину черешка; 2) довжину листкової
пластинки; 3) іпирину листкової пластинки; 4) кількість пар 
бокових жилок; 5) відстань між другою і третьою жилками; 6) 
відношення довжини листової пластинки до довжини черешка; 7) 
відношення довжини листової пластинки до її ширини; 8) 
середня відстань між жилками; 9) відстань від найширшої 
частини листка до його основи; 10) кут відхилення основи 
листкової пластинки; 11) кут відхилення другої жилки; 12) кут 
верхівки листка;

Зважаючи на те, що важливою ознакою [2] при поділі 
досліджуваного виду на форми є глибина розсічення листкової 
пластинки, ми визначили також відносну величину виїмки на 
рівні першої лопаті, яку виражали у процентах.

Для оцінки амплітуди мінливості використовували 
уніфіковану шкалу рівнів мінливості, розроблену С.А.Мамаєвим 
[8]:

Рівень мінливості с  ( % )
дуже низький < 7

низький 8 - 1 2
середній 1 3 - 2 0

підвищений 2 1 - 3 0
високий 3 1 - 4 0

дуже високий >40
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Вивченню морфології листків приділяється особлива 
увага [4-5, 12-17; 20; 24; 26; 31; 34], оскільки це одна з 
найзручніших і таксономічно важливих ознак.

Що стосується береки, то у численній літературі [3; 10; 
22, 25, 27, 29, 33] наголошується на великій різноманітності її 
листків та варіюванні щодо ступеня розсіченості листкової 
пластинки. Проте детальних досліджень цього явища небагато [1- 
3], а повідомлень про те, які ознаки при характеристиці листків 
береки є досить мінливими, чи однакова варіабельність тих чи 
інших ознак у різних особин, які межі їх мінливості, практично 
немає.

Тому незвичайне морфологічне варіювання листків 
S.torminalis спокушає багатьох систематиків, які виділяють 
велику кількість різноманітних внутрівидових таксонів і навіть 
видів [2; 3; ЗО].

Кількість описаних в літературі форм і різновидів береки 
неоднакова у різних авторів. Виділені різними систематиками 
форми та різновиди S. torminalis встановлені, в основному, за 
відхиленням у формі листкової пластинки (ступінь розсіченості 
листка, форма лопатей) і на підставі густоти опушення листка та 
квітконіжок.

Н. Стоянов і Б. Стефанов [21] виділяють 4 форми і 
різновиди береки, які поширені на території Болгарії. Al. Виіа 
[23] у "Flora republicii populäre Romine" наводить для зазначеної 
території аж 9 різновидів S. torminalis. G.Hegi [26], P. Graebuer 
[27] у ценгральній Європі також виділяють 4 форми і різновиди 
береки. Ю.Д. Цинзерлінг [18] у "Флоре СССР" виділяє дві форми: 
Sorbus torminalis var. mollis Beck та Sorbus torminalis var. 
pinnatifida Boiss. S. Javorka [29], J. Velenovsky [33] та E. Boissier 
[22] визнають існування лише однієї форми -  Sorbus torminalis 
var. pinnatifida Boiss., тоді як Karpati [ЗО] встановлює аж 36 форм і 
різновидів. C. Schneider [32], стверджує, що йому відомі лише три 
форми і різновиди береки. М.І. Косець [3] вважає, що всі виділені 
різновиди і форми є не спадковими, а стадійними формами, або 
екологічними морфами. Як зазначає автор, такий великии 
поліморфізм береки можна помітити і у інших горобин. Це явище 
М.І. Косець, слідом за К.К. Шапаренко [19], пояснює принципом 
метамерії.

Незважаючи на все це, більшість авторів все ж визнає 
реальне існування форм і різновидів S. torminalis з̂а



морфологічними особливостями листка. Аналіз літератури [2; 3; 
18; 21-23; 27-30; 32-33] показує, що реально їх існує всього 5 (не 
враховуючи синонімів):

1. Sorbus torminalis var. tipica (характеризується тим. 
що лопаті листка доходять не глибше середини 
пластинки);

2. Sorbus torminalis var. pinnatifida (характеризується 
гострішими лопатями листка, що часто доходять 
глибше середини пластинки);

3. Sorbus torminalis var. perincisa (характеризується 
тим, що нижня пара лопатей доходить майже до 
середньої жилки; Отже, листок при основі пірчасто 
розсічений);

4. Sorbus torminalis f. mollis (характеризується 
повстяним опушенням на нижній стороні листка, яке 
не зникає протягом всього часу (до відмирання 
листка);

5. Sorbus torminalis f. glaberrima (характеризується 
тим, що майже всі органи рослини замолоду також 
голі - листок, черешок, квітконіжка.

Е.Ц. Габріелян [2], досліджуючи горобини Західної Азії 
та Гімалаїв, аналізуючи великий гербарний матеріал, дійшла до 
висновку, що всі описані до цього часу внутрівидові таксони 
можна розбити на три більш-менш реально існуючі у природі 
групи, які різняться між собою лише ступінем розсіченості 
листкової пластинки:

1. Sorbus torminalis var. torminalis - листки більш чи 
менш глибоко лопатеві;

2. Sorbus torminalis var. caucasica - листки 
слаболопатеві;

3. Sorbus torminalis var. pinnatifida - листки з 3 - 7 
парами довгих загострених лопатей, виїмки досягають 
2/3 півширини пластинки листка.

Досить часто ці групи зростають разом. Нерідко наявні 
всі переходи між ними, так, що буває досить складно їх 
класифікувати.
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Щодо опушених форм, про які говорилося више. Е Ц 
Габріелян [2] вважає, що різну ступінь опушення листка не 
можна вважати діагностичною ознакою навіть для різновиду, бо 
зустрічаються екземпляри S. torminalis з усіма переходами: від 
голих до опушених листків. Вона наголошує, що коли вважати 
опушення діагностичною ознакою і відповідно прийняти 
різновид чи форму "mollis" то, наприклад, екземпляри var. 
pinnatifida одночасно виявляться двома різновидами.

Проводячи аналіз листків береки з території Північної 
Буковини та Північної Бессарабії (табл. 1.), встановлено, що 
величина коефіцієнта варіації досліджуваних ознак коливається 
від 11% (кут відхилення другої жилки) до 34% (відстань від 
найширшої частини листка до його основи) (табл. 2.).

Із 10 досліджуваних ознак, середнім показником 
мінливості за С.А. Мамаєвим [8], характеризуються довжина і 
ширина листкової пластинки, кількість пар бокових жилок, і 
відповідно, кількість лопатей. Коефіцієнт варіації зазначених 
ознак знаходиться у межах 13 - 17%.

Підвищений рівень мінливості (21 - 22%) характерний для 
таких ознак, як відстань між кінцями другої і третьої жилок, 
величина кута відходу листкової пластинки знизу та довжини 
черешка. Високим рівнем мінливості (С > 30%) відзначається 
така ознака як відстань від найширшої частини листка до його 
основи.

Найбільш сталими ознаками, виходячи з показників 
коефіцієнта мінливості, є величина кута відходу листкової 
пластинки зверху та кут відходу другої жилки. Вважаємо, що 
вони можуть бути використані у подальших дослідженнях з 
внутрівидової мінливості S. torminalis як діагностичні ознаки.

Зважаючи на те, що, як свідчать літературні 
повідомлення, у встановленні різновидів береки за формою 
листкових пластинок одне з вирішальних значень має глибина 
виїмки між першою і другою парами лопатей, ми досліджували її 
відносну величину, яку для зручності з метою подальшого 
аналізу, виражали у процентах (табл. 1.). Враховуючи середню 
величину коефіцієнта мінливості даної ознаки, можна дійти 
висновку, що твердження багатьох авторів про форми береки за 
морфологічними особливостями листків є не безпідставними.

Аналізуючи літературні повідомлення [2-3; 18, 21-23, 27- 
30; 32; 33], матеріал, зібраний на території досліджень,



Таблиця 1
Морфометричні показники листкі в бере к и

Іо
ї

| Розміри листкової 
пластинки

Індекс
форми

листко

Відстань 
від 

найширгаоі 
частини 

листка до 
його 

основи 
(см)

Кут відхил. листкової 
пластинки

довжина ширина

вої
пластин

ки
1

знизу зверху

1 2 3 4 5 6 7

1 9.1± 7.8± 1.16 4.1± 83.7± 46.7±
0.21 0.29 0.31 3.38 0.86

2 9.7± 9.4± 1.02 3.2± 80.8± 44.9±
0.52 0.54 0.19 2.57 1.58

3 10.1± 10.2± 0.99 4.5± 89.0± 53.6±
0.31 0.35 0.35 4.97 1.18

4 10.5± 8.5± 1.24 3.4± 85.3± 44.0±
0.33 0.45 0.33 5.55 1.93

5 11.2+ 8.7± 1.28 4.8± 80.1± 40.7±
0.31 0.38 0.42 4.22 1.15

6 7.8± 7.5± 1.03 2.8± 101.2± 48.8±
0.26 0.30 0.23 4.60 1.23

7 10.4± 8.3± 1.25 4.6± 74.1± 48.1±
0.39 0.35 0.43 4.68 0.99

8 8.2± 7.5± 1.09 3.1± 88.1± 46.0±
0.13 0.19 0.13 1.78 1.13

9 11.1± 9.5± 1.17 3.6± 90.0± 41.1±
0.25 0.27 0.18 1.90 0.98

10 11.6± 9.8± 1.18 6.2± 88.4± 45.8±
0.33 0.35 0.29 6.13 0.92

11 10.4± 9.4± 1.11 3.6± 76.0± 49.3±
0.23 0.33 0.23 3.69 1.25

12 8.7± 8.0± 1.09 2.8± 81.2± 50.2±
0.23 0.27 0.18 3.80 1.07

13 9.7± 7.8± 1.24 4.2± 73.2± 52.3±
0.34 0.29 0.57 2.59 1.13

14 9.8± 8.2± 1.19 4.8± 85.0± 45.0±
0.24 0.28 0.33 3.38 1.11

15 8.6± 8.6± 1.00 2.3± 92.6± 52.6±
0.31 0.31 0.17 3.21 2.08

16 8.8± 8.8± 1.00 2.4± 101.7± 53.0±

17
0.25 0.34 0.18 3.28 1.27
9.3± 9.8± 0.95 3.0± 83.8± 51.7±
0.22 0.43 0.16 3.71 1.39

18 9.2± 8.5± 1.09 2.8± 85.4± 51.3±
0.15 0.22 0.28 4.87 1.42

19 8.5± 6.7± 2.16 2.6± 86.9± 40.3±

20
0.15 0.22 0.18 2.44 0.90
8.1± 6.1± 1.32 3.1± 69.4± 42.0±
0.18 0.23 0.21 3.23 1.45

184



Таблиця 1 (продовження)
М
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1̂ 1 КІН иеі

Ч
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§  *•а 5
и  і?

Я
Кі

ль
кі

ст
ь 

иар
 

ж 
бо

ко
ви

х 
ло

їш
те

й

Відносна^ 
величина 

виїмки 
між | 

першою 1 
та 

другою 
лопатям 

и
8 9 10 11 12 13 14 15

1 3.5± 2.54 8.2± 1.14 2.1± 36.3± 3.3± 48.94
0.12 0.12 0.11 0.78 0.11

2 3.1± 3.09 11.7± 0.81 1.9± 36.4± 3.5± 49.93
0.10 0.45 0.12 0.76 0.76

3 3.4± 2.93 8.1± 1.27 2.8± 43.1± 3.5± 41.59
0.16 0.16 0.14 1.32 0.144 2.5± 4.09 9.2± 1.18 2.2± 33.7± 3.8± 58.39
0.15 0.28 0.14 1.78 0.10

5 3.6± 3.08 10.5± 1.12 2.2± 38.2± 3.2± 47.35
0.16 0.41 0.11 0.84 0.09

6 2.7± 2.89 7.7± 0.97 1.6± 37.8± 2.9± 50.64
0.15 0.21 0.08 1.27 0.15

7 3.4± 2.99 9.4± 1.16 2.1± 35.8± 3.4± 55.13
0.17 0.29 • 0.09 0.70 0.09

8 2.7± 3.06 8.8± 0.92 1.4± 31.6± 3.5± 41.33
0.07 0.20 0.05 0.55 0.09

9 2.4± 4.65 11.8± 0.93 2.1± 36.1± 3.0± 34.18
0.08 0.43 0.09 1.14 0.15

10 3.3± 3.46 8.5± 1.46 2.8± 44.8± 4.0± 46.76
0.18 0.19 0.16 1.09 0.15

11 4.1± 2.51 9.0± 1.59 2.0± 38.6± 4.7± 51.79
0.22 0.16 0.10 0.69 0.13

12 4.7± 1.83 7.8± 1.09 1.7± 34.0± 3.2± 47.24
0.24 0.15 0.07 0.68 0.08

13 3.7± 2.62 7.4± 1.39 2.2± 33.6± 3.4± 51.43
0.19 0.15 0.11 0.79 0.10

14 2.7± 3.55 7.6± 1.23 2.2± 36.8± 3.2± 45.19
0.12 0.14 0.12 0.55 0.11

15 2.9± 2.92 7.4± 1.23 2.0± 38.3± 3.2± 34.88
0.13 0.13 0.09 0.54 0.09

16 3.1± 2.82 7.4± 1.27 2.1± 37.8± 3.4± 51.85
0.13 0.17 0.08 0.69 0.09

17 4.1± 2.28 9.0± 0.96 2.0± 41.4± 4.2± 53.45
0.26 0.25 0.09 0.77 0.11

18 3.8± 2.39 7.7± 1.16 2.2± 38.6± 3.4± 45.69
0.19 . 0.12 0.09 0.77 0.11

19 2.9± 2.92 9.5± 0.95 1.2± 29.2± 3.3± 55.16
0.12 0.32 0.06 0.77 0.09

20 3.5± 2.32 9.0± 0.91 1.4± 33.9± 3.6± 46.64

0.15 0.29 0.07 0.72 0.13



Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5 6 7

21 11.2± 10.5± 1.06 5.2± 111.9± 48.6±
0,17 0.29 0.36 4.22 1.55

22 8.8± 8.0± 1.09 4.3± 114.4± 45.0±
0.29 0.29 0.16 4.71 1.05

23 8,5± 8.1± 1.05 4.1± 127.8± 45.7±
0.24 0.31 0.25 6.16 1.04

24 7.4± 7.1± 1.04 2.1± 86 3± 49.5±
0.15 0.23 0.15 2.78 0.91

25 8.7± 7.6± 1.14 3.1± 98.4± 49.7±
0.17 0.19 0.32 4.82 0.99

26 8.2± 7.5± 1.01 2.8± 87.2± 52.2±
0.26 0.29 0.20 4.24 1.14

27 8.6± 7.0± 1.22 4.4± 91.9± 48.8±
0.25 0.25 0.26 4.77 1.15

28 9.5± 6.2± 1.52 4.9± 50.1± 40.1±
0.22 0.21 0.25 2.07 1.32

29 8.0± 7.7± 1.03 3.4± 108.7± 52.9±
0.25 0.30 0.27 6.20 1.71

ЗО 9.6± 8.5± 1.13 3.6± 105.7± 54.1±
0.20 0.20 0.32 3.30 1.03

31 9.6± 8.4± 1.14 3.8± 79.5± 50.4±
0.25 0.25 0.26 3.65 0.95

32 9.6± 8.6± 1.11 3.2± 97.3± 53.7±
0.29 0.29 0.28 4.71 1.18

33 10.1± 9.1± 1.11 4.5± 87.9± 51.9±
0.30 0.32 0.33 4.65 0.60

34 9.2± 7.6± 1.21 4.9± 79.6± 51.4±
0.27 0.24 0.24 3.45 1.08

35 9.1± 7.6± 1.19 3.9± 78.7± 47.2±
0.35 0.32 0.27 4.19 1.09

36 9.8± 8.2± 1.21 4.2± 83.1± 43.9±
0.30 0.30 0.19 3.58 0.91

37 9.7± 8.9± 1.13 3.4± 75.4± 50.3±
0.18 0.24 0.14 1.85 0.97

38 10.1± 9.8± 1.03 4.5± 61.6± 52.4±
0.19 0.29 0.21 2.59 0.87

39 7.1± 6.2+ 1.15 2.7± 74.1± 48.8±
0.23 0.22 0.14 2.88 1.26

40 8.7± 9.0± 0.97 4.4± 119.3± 34.1±
0.29 0.37 0.19 4.46 0.89

пропонуємо схему внутрівидового розподілу на різновиди береки 
за ступенем розсіченості листкової пластинки (рис.). Як видно із 
запропонованої схеми, на території Північної Буковини та 
Північної Бессарабії поширена Sorbus torminalis var. torminalis
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1 8 9 10 11 12
ja  к.

13
шмення

14
таолищ і 

15
21 3.7±

0.20
2.92 10.8±

0.40
075 2.8±

0.14
41.1± 
0.79

3.4±
0.16

58.06
22 2.9± 2.94 9.8± 0.88 2.3± 45.2± 3.4± 40.75

23
0.13 0.17 0.09 1.25 0.13 I3.1± 2.69 8.2± 0.71 2.3± 46.1± 3.3± І 67.21

- 0.16 0.21 0.13 1.13 0.11
24 3.3± 2.24 8.0± 0.93 1.6± 37.7± 3.8± 5768 j

25
0.12 0.14 0.06 0.58 0.11
3.4± 2.51 8.5± 1.09 1.9± 36.3± 3.3± 53.05 |

26
0.10

2.63
0.14 0.06 0.74 0.09 1

3.1± 8.1± 1.04 1.5± 32.8± 3.4± 57.95
0.15 0.15 0.07 0.78 0.09

27 3.3± 2.55 7.6± 1.08 / 2.0+ 40.6± 3.2± 53.41
0.16 0.15 0.09 0.91 0.09

28 4.2± 2.26 9.4± 1.06 1.5± 31.8± 3.7± 32.79

29
0.18 0.27 0.07 0.69 0.19
3.8± 2.10 8.8± 0.89 2.2± 44.4± 4.1± 49.72
0.18 0.27 0.10 1.25 0.17

30 3.6± 2.66 9.2± 1.08 2.4± 37.8± 4.1± 48.93
0.10 0.29 0.14 1.26 0.14

31 3.6± 2.64 8.6± 1.07 2.0± 33.2± 3.9± 39.95
0.14 0.20 0.10 0.78 0.15

32 3.3± 2.89 7.2± 1.37 2.4± 36.8± 3.6± 39.95
0.17 0.12 0.09 0.79 0.09

33 2.9± 3.39 7.9± 1.27 2.3± 39.6+ 3.8± 29.44
0.12 0.14 0.09 0.51 0.12

34 3.1± 2.95 8.0± 1.15 2.0± 36.4± 3.7± 37.88
0.10 0.11 0.07 0.87 0.08

35 3.6± 2.25 7.8± 1.13 1.7± 31.9± 3.4± 47.48
0.19 0.30 0.09 1.10 0.11

36 3.8± 2.54 10.0± 0.99 1.6± 28.5± 3.0± 47.63
0.13 0.39 0.08 0.59 0.07

37 4.1± 2.39 8.4± 1.22 1.9± 22.2± 3.3± 47.95
0.19 0.23 0.08 0.63 0.09

38 3.8± 2.64 10.0± 1.01 1.9± 34.6± 3.3± 53.02
0.12 0.23 0.09 0.76 0.12

39 3.0± 0.3 8.9± 0.80 1.3± 37.6± 3.6± 30.93
0.18 0.28 0.06 0.78 0.12

40 4.4± 1.96 8.2± 1.09 3.0± 46.5± 3.3± 46.17
0.19 0.23 0.14 0.97 0.12
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Автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора биологических 
наук. - Ереван, 19£4. - С.46.

2. Габриэлян Э.Ц. Рябины ( Sorbus L. ) Западной Азии и Гималаев. - 
Ереван: Изд-во АН Арм.ССР, - 1978. - С. 200-209.
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BudzakV.V.
To the study of inner-species changesbility of Sorbus torminalis 

(L.) Crantz, Rosaceae Juss.

11 morphological features in vegetative organs’ (leaves’) building of
S. torminalis have been researched. There changeability levels have been 
found out. It is confirmed the ascumption about existence of three forms of S. 
torminalis depending on morphological pecularitis of thier leaves. It is poirtet 
thet on the territory of Nothr Bucovina and Nothr Bessarabia Sorbus 
tiorminalis var. torminalis is widen.
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УДК 631.529 (477.85)

Літвіненко С.Г. 

Зимостійкість деревних інтродуцентів 
Атлантично-Північноамериканської 

флористичної області на Північній Буковині

Проведена оцінка зимостійкості деревних інтродуцен
тів Атлантично-Північноамериканської флористичної області, що 
відрізняються строками початку і закінчення вегетаційного пері
оду. Встановлено залежність зимостійкості деревних рослин від 
величини та географічного розміщення природного ареалу їх по
ширення.

Фактором, що обмежує успішність інтродукції в помірних 
широтах, є низькі зимові температури [4].

Збереження властивої для виду форми росту, своєчасне 
вступання в стадію генеративного розвитку, висока 
декоративність, придатність дія широкого використання в 
озелененні залежать від витривалості рослин у зимовий період. 
Тому при оцінці перспективності інтродуцентів у певному районі 
визначальним критерієм є їх зимостійкість.

Для виявлення адаптаційних можливостей деревних рослин 
по відношенню до кліматичних умов важливе значення мають 
строки початку і закінчення вегетації. В залежності від початку і 
закінчення вегетаційного періоду виділено 9 фенологічних груп 
деревних рослин з Атлантично-Північноамериканської 
флористичної області, інтродукованих на Північній Буковині. 
Встановлено, що кращими адаптаційними можливостями в 
умовах Північної Буковини характеризуються види з ранніми і 
середніми строками початку і закінчення вегетації (феногрупи 
РР, РС, СС), а найменш зимостійкими є види з пізнім закінченням 
вегетації (табл. 1). Важливе значення при цьому має тривалість 
росту пагонів. У більшості зимостійких рослин з феногруп з 
ранніми і середніми строками закінчення вегетації ріст пагонів 
триває недовго і закінчується вже у кінці травня - червні, в той 
час як для рослин незимостійких тривала вегетація

193



супроводжується тривалим ростом пагонів (до середини липня - 
початку вересня), а отже, пізнім їх здерев' янінням.

Таблиця 1
Зимостійкість інтродуцентів різних фенологічних груп

cd

І

!

Строки 
початку і 

закінчення 
вегетації

Назва виду
Строки 

закінчен
ня росту 
пагонів

Зимо
стійкі 
сть в 
балах

Ci
vil)

1 2 3 4 5

РР 16.ІП-29.ІИ Acer negundo L 31. Y I
29. IX- 13.Х Aesculus octandra Marsh 16.Y I

Amelanchier spicata C.Koch 16. Y I
PC 16.Ш-29.Ш Betula populifolia L. 7.YI I

14.Х-26.Х Crataegus amoldiana Sarg. 22.Y I
C. douglasii Lindl. 19.Y I
Liquidambar stiraciflua L. 20. Yn I
Padus virginiana (L.) Mill. 19.Y I
Physocarpus capitata Ktze 5.YI I(II)

РП 16.ІП-29.ПІ Berberis canadensis Mill. 22.YII I
27.Х-7.ХІ Philadelphus grandiflorus Willd.

Spiraea alba Du Roi 5.Y1 1(H)
Symphoricarpos orbiculatus 9.YII I-II
Moench

30.YI П
СР 30.ІП-12.ІУ Betul a lutea Michx. 24.YI I

29 ІХ-13.Х Ribes aureum Pursh. 24. Yü I
сс 30.m-12.IY Aesculus glabra Willd. 16.Y I

14.Х-26.Х Ribes americanum Mill. 13.YII I
Tilia americana L. 4.YII I

СП 30.in-12.IY Calycanthus floridus L 26.YII 1(H)
27.Х-7.ХЗ Comus amomum Mill. 9.Y1I II

C. obliqua Raf. 30.YII n
Ptelea trifoliata L. 7.YI I(II)

ПР 12.IY-26.IY Gymnocladus dioicus C.Koch
29.ЕХ-13.Х 15.YI I

п с 12.IY-26.IY Aser rubrum L. l.YI I
14.Х-26.ХП Catalpa bignonioides Walt. 14.YH І(П)

C. speciosa Warder ex Engelm 16.YU I-II
Gleditsia aquatica L. 18.Y1 1(H)
Juglans nigra L. 10.YII I
Toxicodendron radicans (L.)
O.Kuntze 4.YB I



пп 12.IY-26.IY
27.Х-7.ХІ

Amorpha canescens Nutt. 
A. virgata Small.
Carya laciniosa Loud.
C. pecan Engl, et Graebn. 
Rhus aromatica Ait.

Закінчення таблиці 1
5

5. IX 
5.IX 
22. YI 
12.YII 
16.YII

П-ПІ
П-Ш

I
i-ra

I
Примітка: PP -ранній початок, раннє закінчення вегетації; PC -ранній 
початок, середнє закінчення вегетації; РП - ранній початок, пізнє 
закінчення вегетації; СР - середній початок, раннє закінчення 
вегетації; СС - середній початок, середнє закінчення вегетації; СП - 
середній початок, пізнє закінчення вегетації; ПР - пізній початок, раннє 
закінчення вегетації; ПС - пізній початок, середнє закінчення; ПП - 
пізній початок,пізнє закінчення вегетації.

Досліджувані інтродуценти займають на батьківщині різні 
за величиною ареали [2,3,5,6]. За цим критерієм виділено 5 
ареалів поширення деревних рослин у межах Атлантично- 
Північноамериканської флористичної області: 1 - найбільш 
широкий - від півночі Атлантично-Північноамериканської 
флористичної області до її південної межі і на захід до Скелястих 
гір; 2 - ареал займає змішані ліси північного сходу Аппалачів та 
їх центральну' частину; 3 -  від південного сходу Аппалачської 
провінції до провінції Приатлантичної низовини; 4 - центральна 
та південна частини Аппалачської провінції; 5 - південна та 
південно-східна частини провінції Приатлантичної низовини.

Виявлено, що види, природний ареал яких займає північну 
та центральну частини флористичної області або простягається в 
межах усієї області, в умовах Північної Буковини досить 
зимостійкі. Види, незимостійкі на Північній Буковині, поширені в 
основному на півдні (табл. 2). Проте існують винятки. Так, 
досить тешюлюбиві Liquidambar stiraciflua L., Liriodendron 
tulipifera L. і деякі інші виявились досить зимостійкими в умовах 
Північної Буковини, що свідчить про наявність у них 
прихованого запасу генотипу, який виявляється лише в 
екстремальних умовах [1]. Низька зимостійкість інших 
інтродуцентів (види роду Amorpha L., Catalpa Scop.) 
компенсується високою пагоноутворюючою здатністю і не 
заважає їх регулярному цвітінню та плодоношенню, що дозволяє 
рекомендувати ці види дія широкого впровадження в культуру.



Залежність зимостійкості деревних інтродуцентів від географічного 
__________положення та величини природного ареалу__________

Таблиця 2

Ареал Всього
видів

Кількість видів з певною зимостійкістю

І І(ІІ) II 11(111)
1 38 31 4 3
2 25 21 4 - -

3 15 8 6 - 1
4 12 4 5 - 3
5 6 - 4 - 2
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Litvinenko S.G.

Winter hardiness of woody introducents of Atlantic-Northem- 
American floristic region in North Bukovina

As a result of investigation of winter hardiness of woody 
introducents of Atlantic-Northern-American floristic region of different 
vegetation terms it is ascertain the winter hardiness' dependens from the 
evaluation of innovation shoots growth, size and geografical placing of 
introducents' natural areas.
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УДК 582.734+581.522.4

Виклюк М.І., Бляхарська Л.О.

Результати інтродукції та перспективи 
використання хеномелесів на Північній 

Буковині

З метою поповнення асортименту дикорослих 
високовітамінних декоративних рослин вивчено біологічні 
особливості розвитку, розмноження деяких представників роду 
Хеномелес. Встановлено, щ о  кліматичні умови Північної 
Буковини сприяють успішному вирощуванню хеномелесів у 
цьому регіоні.

Останнім часом все більше людей захоплюється 
любительським садівництвом, висаджуючи на своїх ділянках не 
тільки нові сорти різних культур, але й дикорослі високовітамінні 
плодо-ягідні рослини. Всебічне ботанічне, біохімічне, 
агротехнічне, технологічне і медичне вивчення, а також 
цілеспрямоване використання плодів та ягід в оздоровчій 
практиці дали можливість створити основи нового напрямку -  
цілющого садівництва. Плоди багатьох рослин містять вітаміни 
та інші біологічно активні речовини в значних кількостях, мають 
цілющі властивості, є високоефективними ліками. Крім цього, 
рослини мають ще й естетичне значення. За останні десятиріччя 
наші міста і села прикрасили десятки нових парків та скверів. У 
них висаджено ряд екзотичних рослин, котрі приносять людям не 
лише естетичну насолоду, гармонію карси, а й виявили свою 
чарівну силу в медицині. їх можливості належно оцінені в 
сільському господарстві, лісівництві, озелененні. Серед таких 
рослин важливе місце займає рід Оіаепотеїез Ьіпбі.

Хеномелеси -  це листопадні або наггіввічнозелені кущі, 
часом невисокі деревця від 1 до 6 м з черговими листками. 
Пагони з колючками, рідше без них. Листки з прилистками. Квіти 
великі з шарлахово-червоним, рожевим або білим віночком, 
поодинокі або по 2-6 у коротких волотях. Розпускаються раніше,
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ніж листки. Плоди великі, яблукоподібні або грушоподібні, 
майже сидячі.

Хеномелеси -  представники родини Розоцвітих. Вони 
світлолюбиві, димостійкі. Розмножуються насінням, літніми 
живцями кореневими паростками, поділом кущів.

Плоди дуже ароматні, в сирому вигляді кислі, 
використовуються на варення, желе і компоти.

Дуже декоративні кущі, в зеленому будівництві можуть 
бути використані для створення груп і шпалер на передньому 
плані, а також зелених загорож.

В умовах Північної Буковини випробувано 3 види 
хеномелесів.

1. Ch. cathayensis (Hemsl.) Schneid. - X. катаянська. 
Розпростертий кущ до 3 м висоти. Квіти 3-4 см у діаметрі

по 2-3 у вкорочених волотях. Плоди яйцеподібні, зверху 
загострені, до основи стиснуті, 2-5 см довжиною.

У дикому стані зростає в Китаї'. Декоративний і плодовий 
кущ, дуже теплолюбивий.

2. Ch. maulei Schneid. -  X. Маулея, або низька айва.
Кущ до 1 м висотою з оранжево-червоними квітами 2,5-3,5

см в діаметрі. Плоди довжиною від 3 до 4,5 см, жовто-зелені. 
Батьківщина -  Японія.
Росте порівняно швидко. На сонячних місцях цвітіння 

часто буває настільки рясним, що на одному пагоні довжиною 40 
см утворюється до 60 квіток.

Використовується для вигонки, при цьому в січні-лютому 
може прекрасно стояти в кімнатних умовах у повному цвітінні 
протягом 2,5-3 тижнів.

Може бути використана як декоративний кущ.
3. Ch. japonica Lindl. -  X. японська, або японська айва. 
Кущ до 3 м висотою з шарлахово-червоними, рожевими

або білими квітками. Цвіте до розпускання листя. Плоди 
яйцеподібно-округлі, зелено-жовті, плямисті, з маленькими 
крапочками.

Може бути рекомендована для ранньої вигонки.
Плоди хеномелеса ароматні й містять 26-233 мг %

вітаміну С, до 2,5% цукрів, 3,8-7,2% органічних кислот, 0,9-1,3%
пектинових речовин, 0,4-0,49% целюлози 1,5-1,7% дубильних і 
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фарбувальних речовин, 8-11% сухої речовини. М'якоть в плодах 
складає 82-89% [2].

Походить з Китаю (провінція Шаньдун).
Плоди хеномелеса використовують для виготовлення 

варення, мармеладу, компотів, зефіру, лимонаду, лікера і 
технічної лимонної кислоти.

Первинне випробування в умовах Північної Буковини 
проходять СЬ. яіепеїшя (ТЬоиіп) Коеітпе, СБ. Бресіоьа N8101, Сії. х 
ьирегЬа Яеіісі.

У популярній літературі хеномелесу приділяється велика 
увага [1,2,3,10].

Окремі відомості про цю. групу рослин в умовах Буковини 
є в роботах З.К. Костевич [5,6,7] та Б.К. Термени, Г.В. Бацури, 
М.І. Виклюк та ін. [11]. Дані про ритм розвитку хеномелесів, 
способи розмноження, особливості плодоношення їх в умовах 
Буковини сприятимуть ширшому впровадженню цих цінних 
плодових та декоративних кущів у народне господарство.

Вивчення біоекологічних особливостей хеномелесів 
проводилось за загальноприйнятими методиками [4,8,9].

Хеномелеси починають вегетацію дуже рано: з першими 
відлигами та потепліннями набухають спочатку квіткові бруньки, 
а потім вегетативні. Триває вегетація до середини -  кінця жовтня 
(табл. 1).

Тривалість вегетації близько 210 днів. Особлива цінність 
хеномелеса як декоративної рослини в тому, що зацвітає вона в 
кінці квітня, коли квітучих рослин, а особливо дерев та кущів, ще 
немає. Цвітіння зівжди рясне (табл. 2) і досить тривале -  до 20-22 
діб цвіте один кущ.

Рослини досить зимостійкі й тільки кінці річних пагонів 
підмерзають зимою.

Насіннин у плодах від 80 до 120, виповненість їх досить 
висока (табл. 3). Посіви свіжозібраного насіння восени або 
стратифікованого навесні дають весною дружні сходи, які мають 
велику енергію росту. Сіянці зацвітають на 4-5 році життя. 
Розмножувати хеномелеси можна зеленими живцями, 
відводками, кореневими відростками та поділом куща.

Отже, хеномелеси -  вихідці з далеких країв -  досить 
добре пристосувалися в умовах Буковини і можуть широко
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використовуватися як в озелененні, гак і в любительському 
садівництві

Таблиця 1
Ритм розвитку хеномелесів в умовах Північної Буковини

Ф ази розвитку Назви видів
СЬ. саШауегшя СЬ. ]аропіса СЬ. шаиіеі

Набухання бруньок 26.03 25.03 27.03
Початок росту пагонів 8.05 6.05 7.05
Закінчення росту пагонів 8.07 10.07 11.07
Відокремлення перших 
листків 13.04 12.04 15.04

Закінчення росту листків 12.06 15.06 20.06
Осіннє забар-влення ' 
листя 20.09 20.09 15.09

Листопад 22.10 220.10 10.10
Бутонізація 23.03 20.03 25.03
Початок цвітіння 1.05 29.04 30.04
Кінець цвітіння 18.05 17.05 15.05
Достигання плодів 30.10 27.10 20.10

Таблиця 2
Деякі показники успішності розвитку хеномелесів

Назва видів
Рясність в балах (0-5) “1

Зимостійкість у
балах (І-VII)" |

І
цвітіння плодоно

шення
СЬ. саШауепвїз 4-5 3 1-11
СЬ. ]аропіса 4 3 II
СЬ.таиІеі 4-5 3-4 І(П) .1

Результати обстеження парків, скверів та інших зелених 
насаджень Північної Буковини показали, що найпоширенішою в 
цьому регіоні є Сії. )аропіса. Вона зустрічається в насадженнях с. 
Іспас Вижницького, с.м.т.Герца Герцаївського, с. Просіка 
Глибоцького р-нів, м. Заставни, с. Брусниці Кіцманського, с. 
Ломачинщ Сокирянського, с. Слобода-Комарівці та Стара 
Жадова Сторожинецького районів, Кпгішківському лісництві, в 
сквері по вулиці М. Кордуби та парку7 ім. Т.Г. Шевченка в 
Чернівцях.
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Таблиця З
Деякі показники розвитку насіння айви низької на Буковині

Показники Назви видів
Ch. cathayensis Ch. japonica Ch maulei

Довжина 
насіння, мм

макс. 8,3 10,8 7,6
мін. 6,7 7,1 4,1
Х±м 7,9±0,92 9,2±2,32 5,9±0,64

Ширина 
насіння,мм

макс. 4,9 5,1 4,5
мін. 3,1 3,3 2,1
Х±м 4,5±0,33 4,6±1,55 3,5±0,34

Виповненість насіння, % 92 95 98
Вага 1000 шт. насінин, г *33,78 | 41,25 23,85

Ch. maulei —  складовий компонент зелених насаджень сіл 
Кострижівка Заставнівського, Оршівці Кіцманського, Чорнівка 
Новоселицького районів та парку культури ім. Т.Г. Шевченка 
обласного центру. Крім того, вони обидві вирощуються 
любителями краю на присадібних ділянках як декоративні. 
Незнання хімічного складу плодів хеномелеса обмежує 
використання їх як вітамінної та поживної сировини.

Хеномелес катаянська в насадженнях відсутня.
Отже, кліматичні умови Північної Буковини сприяють 

успішному' вирощуванню в цьому регіоні хеномелесів 
катаянської, Маулея та японської, плоди яких мають високий 
вміст біологічно активних речовин. Створення штучних 
промислових насаджень хеномелесів збагатить харчову 
промисловість високовітамінними продуктами переробки плодів.
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