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УДК 581.9 (477.85)

Чорней LL, Буджак В.В., Загульський М.М., 
Гаврилюк В.О., Турлай О.І., Токарюк A.L

Флористичні знахідки в Буковинських 
Карпатах і Прикарпатті

Повідомляється про знахідки 46 видів на території Буко
винських Карпат і Прикарпаття. Серед них 7 - нові для 
Північної Буковини, а 27 занесені до Червоної книги України

Протягом 1991-1998 років нами проводились флористичні 
дослідження на території Буковинських Карпат і Прикарпаття, в 
ході яких виявлені нові для цих регіонів види та нові 
місцезнаходження ряду рідкісних видів. Багато з них є цікавими 
з флористичної та природоохоронної точок зору, тому вважаємо 
за необхідне відомості про них опублікувати.

- Lycopodiura annotinum L. - циркумбореальний лісовий вид 
[16], занесений до Червоної книги України, який у Буковинсь
кому Прикарпатті зустрічається дуже рідко. Місцезнаходження 
його виявлені тут Е.Цопою в околицях с. Ревно Кіцманського р- 
ну (CHER). Нами цей вид знайдено поблизу с. Тереблече Гли- 
боцького р-ну, у кв.77 Кузьминського лісництва Чернівецького 
лісгоспу, де він зростає на мохових подушках на схилі глибоко
го яру в складі формації Fageta sylvaticae.

- Equisetum hyemale L. - бореальний лісовий вид [16], 
місцезнаходження якого виявлені поблизу с. Сарата Путильсь- 
кого р-ну в долині р. Сарата, де він зростає на зволожених 
місцях уздовж доріг. Для Чивчинських гір цей вид раніше не 
наводився [1;23].

- E. variegatum Schleicher ex Weber et Mohr. - циркумпо
лярний гіпоарктичний вид [16]. У "Визначнику ..." [1] зазна
чається лише для Прикарпаття. Нами виявлено його 
місцезнаходження на присхиловому осоково-гіпновому болоті в 
урочищі "Білий Потік" на північно-східному схилі хребта Чор
ний Діл поблизу с. Сарата Путильського р-ну. Цей вид у
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Чернівецькій області зустрічається дуже рідко. Крім виявленого 
нами, відомі ще два оселища у Прут-Дністровському межиріччі.

- Bofrychitim lunaria (L.) Sw. - плюризональний лучний вид 
[16], занесений до Червоної книги України [17]. Нами знайдені 
два його оселища в Путильському p-ні в долині р. Сарата: на 
північно-західному схилі хр. Чорний Діл (урочище Слатина), де 
він зростає в складі формації Festuceta rubrae, та на південному 
схилі хр. Яровиця (урочище Верещиха) в складі формації 
Agrostideta tenuis.

- В. multifîdum (S.G.Gmel.) Rupr. - циркумбореальний луч
ний вид з розірваним ареалом [16], для Північної Буковини 
раніше не наводився. У 1994 р. ми знайшли його в двох ло- 
калітетах у долині р. Перкалаб (Путильський р-н): урочище Ка- 
линичі та Прелучний. Обидва вони приурочені до угруповань 
формації Lolieta perennis.

- Ophioglossum vulgatum L. - амфіатлантичний лучний вид з 
розірваним ареалом [16]. Зникаючий вид флори Північної Буко
вини. За даними літературних джерел [27] і матеріалами гер
барію Чернівецького держуніверситету (CHER) на цій території 
відомо більше 20 оселищ О. vulgatum. Чимало з них не 
підтверджуються дослідженнями останніх років. Нами виявлені 
два нових місцезнаходження: поблизу с. Сарата Путильського р- 
ну (урочище Вапнярка) та в околицях с. Горбівці Глибоцького р- 
ну (урочище Млачки).

- Duschekia viridis (Chaix) Opiz - середньоєвропейський суб
альпійський вид [18], для території Північної Буковини раніше 
не наводився [13]. Знайдений нами біля підніжжя хр. Чорний 
Діл (Путильський р-н), на правому березі р. Перкалаб, де цей 
вид зростає разом з Picea abies (L.) Karst, та Ainus incana (L.) 
Moench.

- Myricaria germanica (L.) Desv. у "Визначнику ..." [1] вка
зується лише для передгірних і рівнинних районів. В.І.Комендар 
[9] відносить її до числа видів, що зникли в Українських Карпа
тах. Нами виявлені місцезнаходження в долині р. Яловичора на 
висоті 950 м н.р.м. (Путильський р-н) і в долині р. Серет біля 
с.м.т. Берегомет (Вижницький р-н), де цей вид утворює густі 
зарості.

- Jovibarba preissiana (Domin) Owelcz. et Czopik - загально-
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карпатський ендемічний вид [18], приурочений до суб
альпійського поясу [1;16], і в межах Українських Карпат 
зустрічається дуже рідко. У Чернівецькій області відомий лише 
з г. Великий Камінь на хр. Чорний Д іл (Путильський р-н). Знай
дений нами на цьому ж хребті, в урочищі Ш ирокий на вапняко
вих скелях в межах лісової смуги та на кам'янистих осипах на 
південному схилі хр. Яровиця (урочище Верещиха) також в ме
жах лісової смуги.

- Geum aleppicum Jacq. - у  "Визначнику..." [1] вказується 
лише для Прикарпаття та Свидівця. Знайдений у Чивчинських 
горах, у витоках р. Білий Черемош, де цей вид зростає біля жи
тел і на засмічених місцях.

- Potentilla alba L. - європейський вид, знайдений нами по
близу с. Заволока Сторожинецького p-ну (урочище Підокруг) і в 
околицях с. Горбівці Глибоцького p -ну (урочище Гуранія). В 
обох локалітетах P. alba зростає на остепнених луках і грунтах з 
доміш кою  вапна. Для Карпат і Прикарпаття раніше цей вид не 
вказувався [ 1; 11].

- Staphylea pinnata L. - південноєвропейський реліктовий 
вид, занесений до Червоної книги України. Нами підтверджено 
зростання цього виду на г. Цецино поблизу м. Чернівці, звідки
S.pinnata наводиться рядом авторів [2;20;21]. Виявлено також 
нове місцезнаходження поблизу с. Велика Буда Герцаївського р- 
ну, де S. pinnata зростає в складі формації Fageta sylvaticae, 
утворюючи досить численні за кількістю особин куртини в 
складі підліска.

- Astrantia major L. - центральноєвропейський вид, занесе
ний до Червоної книги України. На території Буковинських 
Карпат зустрічається часто, а в Прикарпатті - спорадично. Знай
дений нами біля с. Глибочок Сторожинецького p-ну, де A. major 
зростає на узліссі букового лісу, поблизу с. Біла Криниця Гли- 
боцького p-ну, де цей вид відмічено в складі формації 
Agrostideta caninae, та в околицях с. Куликівка Герцаївського р- 
ну, де A. major виявлена на узліссі дубового лісу.

- Gentiana acaulis L. - середньоєвропейський високогірний 
вид [18], занесений до Червоної книги України. Наводиться для 
альпійського та. субальпійського поясів і, як виняток, для 
лісового [1;11;17;18]. У Чернівецькій області відомі місцезна-
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ходження з околиць с. Долішній Шепіг Вижницького p-ну (г. 
Плеша на хр. Ванцин), сіл Шепіт та Нижній Я ловець Путильсь- 
кого p-ну (CHER). Всі вони приурочені до верхньої межі 
лісового поясу. Нами знайдено на південному схилі хребта Яро- 
виця (урочище Слатина), в межах лісової смуги (1050 м н.р.м.), 
на післялісових луках у складі формації Festuceta rubrae.

- G. cruciata L. - вказується для Прикарпатгя, Мармароських 
альп і Закарпатського передгір'я [1]. Знайдений у Чивчинських 
горах поблизу с. Сарата Путильського p-ну в урочищі Вапнярка, 
де цей вид зростає на задернованих кам'янистих вапнякових 
осипах на висоті 1100 м н.р.м.

- Swerria perennis L. - європейсько-середземноморський вид 
занесений до Червоної книги України. Для Буковинських Кар
пат вказується одне місцезнаходження - с. Верхній Ял овець Пу
тильського р-ну [14]. Нами виявлена численна популяція на 
хребті Чорний Діл в урочищі Білий потік, де цей вид зростає на 
осоково-гіпновому болоті з розрідженим ярусом смереки.

- Polemonium caeruleum L. - палеобореальний вид [8], що 
для Українських Карпат не вказується [11; 14]. У "Визначнику..."
[1] зазначений лише для Прикарпаття. В межах Чернівецької 
області раніше був невідомий [13]. Знайдений у Путильському 
p-ні в долині р. Сарата біля підніжжя г. Великий Камінь на хр. 
Чорний Діл (урочище Слатина), де цей вид зростає на луках 
формації Festuceta rubrae.

- Atropa belladonna L. - реліктовий (третинний) вид, занесе
ний до Червоної книги України. Знайдений нами у Глибоцькому 
p-ні біля сіл Валя Кузьмина (кв. 5 Кузьминського л-ва), Нижні 
Синівці (кв. 55 Тернавського л-ва) та Біла Криниця. За Черво
ною книгою України [17] для Чернівецької області наводяться З 
місцезнаходження цього виду, хоча згідно з матеріалами гер
барію Чернівецького держуніверситету (CHER) і даними 
літературних джерел [3;20;21;27] на цій території відомо 41 
місце-знаходження A. belladonna. Всі виявлені нами 
місцезнаходження приурочені до лісів формації Fageta 
sylvaticae.

- Pedicularis hacquetii Graf - центральноєвропейський мон- 
танний вид. Нами підтверджено місцезнаходження в околицях с. 
Спаська Сторожинецького p-ну, знайдений цей вид також по- 
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близу с. Сарата Путильського р-ну та с.м.т. Красношьськ Сто- 
рожинецького р-ну (урочище Лаура). У всіх локалітетах 
P.hacquettii зростає на післялісових луках і приурочений до вап
някового субстрату

- Tozzia carpatica Woloszcz. - хоча цей загальнокарпатський 
ендемічний вид для Чивчинських гір наводять ще Б. Павловсь- 
кий і Й. Валас [23] у "Визначнику ..." [1], для цього регіону він 
не вказується. У Чернівецькій області відомий лише з хр. Яро- 
виця (CHER). Нами виявлені два місцезнаходження в долині р. 
Перкалаб (урочище Калиничі): на південно-східному схилі хр. 
Чорний Діл біля гірського джерела та на березі р. Перкалаб.

- Pinguicula alpina L. - євросибірський реліктовий (плейсто- 
ценовий) аркто-альпійський вид [17; 18], занесений до Червоної 
книги України. Як і стосовно попереднього виду, незважаючи на 
те, що для Чивчинських гір P. alpina вказується ще Б. Павловсь- 
ким і Й. Валасом [23] у "Визначнику ..." [1], для цього регіону 
він не зазначається. У Чернівецькій області раніше був 
невідомий [13]. Знайдений на хр. Чорний Діл в урочищі Білий 
Потік, де він зростає на мохових подушках біля гірського 
струмка карстового походження на вапняковому субстраті під 
зрідженим ярусом смереки. Це місцезнаходження приурочене 
до гірськолісової смуги і є, мабуть, найнижчим локалітетом Р. 
alpina в Українських Карпатах.

- Carduus glaucus Baumg. - карпато-східноальпійський мон- 
танно-субальпійський вид [18], що в Українських Карпатах 
відомий тільки з г. Великий Камінь на хр. Чорний Діл 
[1;15;18;23]. На цьому ж хребті нами виявлені ще два 
місцезнаходження C. glaucus: в урочищі Слатина, де він зростає 
на задернованих вапнякових кам'янистих осипах, і на вапняко
вих скелях в урочищі Широкий.

- Carlina acauLis L. - середньоєвропейський монтанно- 
субальпійський вид [18], для Прикарпаття не вказується [ 1 ; 11]. 
Нами виявлено місцезнаходження цього виду в околицях с. 
Горбівці Глибоцького p-ну (Прикарпаття), де він зростає на па
совищних луках, схилі глибокого яру. Для сусіднього с. Тереб
лене його наводить Е. Цопа [27].

- Crepis jaquinii Tausch. - середньоєвропейський монтанно-
субальпійський вид. Нами виявлені два місцезнаходження на хр.
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Чорний Діл: вершини гір Великий Камінь і Чорний Діл, де він 
зростає в складі відкритих скельних угруповань. Це новий вид 
для флори України, хоча для Чивчинських гір його наводить Б. 
Павловський [22], але без вказівки на конкретні місце
знаходження. Посилаючись на нього, C. jaquinii для флори висо
когір'я Українських Карпат наводить К.А. Малиновський [10].

- Ligularia bucovinensis Nakai - ендемічний вид східної час
тини Центральної Європи [17], занесений до Червоної книги 
України. Знайдений нами на хр. Чорний Діл в урочищі Білий 
Потік, де він зростає на присхиловому осоково-гіпновому болоті 
на вапняковому субстраті вздовж потоку карстового походжен
ня. Виявлене нами місцезнаходження -  єдине відоме в даний час 
на території Українських Карпат.

- Triglochin palustre L. - циркумполярний лучно-болотний 
вид. Знайдений у Чивчинських горах на хр. Чорний Діл на осо
ково-гіпновому болоті в урочищі Білий Потік. Раніше для цього 
регіону не наводився [1].

- Colchicum autumnale L. - європейський вид, занесений до 
Червоної книги України, місцезнаходження якого в Українських 
Карпатах приурочені до передгір'я та нижнього гірського поясу
[11]. Ізольований локалітет цього виду знайдено в околицях с. 
Сарата Путильського р-ну (урочище Вапнярка), де C. autumnale 
зростає на висоті близько 1100 м н.р.м. в угрупованні формації 
Agrostideta tenuis. Для цього регіону C. autumnale раніше не на
водився [1;17;18;23]. Кілька нових оселжц виявлені у Прикар
патті поблизу сіл Горбівці, Нижні Синівці Глибоцького р-ну та 
Куликівка Герцаївського р-ну.

- Lilium martagon L. - євроазіатський рівнинно-субаль
пійський вид [18], занесений до Червоної книги України. Більш- 
менш рівномірно зустрічається по всій території області. Нами 
виявлені численні місцезнаходження на хр.Чорний Діл, що при
урочені до формацій лучного типу рослинності (Agrostideta 
tenuis, Festuceta rubrae), лісового (Piceta abietis) та відкритих 
скельних комплексів (Festuceta saxatilis). Ізольовані локалітети 
знайдено на післялісових луках в околицях с. Спаська Сторожи- 
нецького р-ну; в складі формації Fageta sylvaticae, поблизу с. 
Біла Криниця Глибоцького р-ну та в складі формації Carpineta
betuli біля с. Куликівка Герцаївського р-ну.
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- Gagea pratensis (Pers.) Dumort. - середньоєвропейський 
вид, який в “Определителе ...” [11] як рідкісний вказується лише 
для Прикарпаття, хоча у "Визначнику ..." [1] і ‘Флорі УРСР' 
[14] наводиться тільки для Закарпатської рівнини. Знайдений на 
остепнених луках в урочищі Підокруг поблизу с. Заволока Сто- 
рожинепького p-ну. Для Чернівецької області раніше не наво
дився [13;20;21].

- Allium ursinum L. - європейський неморальний вид, зане
сений до Червоної книги України. Знайдений нами поблизу с. 
Куликівка Герцаївського p-ну, де він зростає у буковому лісі та 
домінує в трав'яному покриві. Підтверджені місдезнаходжен-ня
A. ursinum на г. Цеішно в околицях м. Чернівці та біля с. Валя 
Кузьмина Глибоцького p-ну. Слід зауважити, що у "Визначнику 
..." [1] A. ursinum не наводиться для району Чивчино- 
Гринявських гір, хоча згідно з матеріалами гербарію Чернівець
кого держуніверситету (CHER) відомі місцезнаходження цього 
виду з околиць сіл Шепіт, Лопушна та Виженка Вижницького р- 
ну.

- Sisyrinchium montanum Greene - північноамериканський 
адвентивний вид [ 1 ; 11], хоча В.І.Чопик висловлює сумнів щодо 
адвентивного походження цієї рослини у нашій флорі [18]. 
Знайдений у Чивчинських горах біля дороги в долині р. Перка- 
лаб (урочище Калиничі). Раніше для цього регіону не наводився 
[1;18;23]. Ще один локалітет виявлено в Прикарпатті на остеп
нених луках в урочищі Підокруг поблизу с. Заволока Сторожи- 
нецького р-ну.

- Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - реліктовий 
європейсько-середземноморський неморальний вид [12; 17], за
несений до Червоної книги України. Знайдений нами в околицях 
сіл Горбівці, Нижні Синівці та Тереблече Глибоцького p-ну, по
близу с. Байраки Герцаївського p-ну. В усіх місцезнаходженнях 
C. damasonium приурочена до угруповань формацій Fageta 
sylvaticae і Carpineta betuli.

- C. longifolia (L.) Fritsch. - європейсько-середземноморсько- 
західноазіатський лісовий вид [17], занесений до Червоної книги 
України. Знайдений нами поблизу сіл Горбівці, Нижні Синівці 
та Тереблече Глибоцького p-ну. Підтверджені місцезна
ходження біля сіл Валя Кузьмина та Червона Діброва Глибоць-



кого р-ну, с. Кам’яна Сторожинецького р-ну та на г. Цецино в 
околицях м. Чернівці. У "Визначнику ..." [1] для Прикарпаття не 
зазначений.

- С. rubra (L.) Rich. - європейсько-давньосередземно- 
морськнй лісовий ввд [17], занесений до Червоної книги Ук
раїни. Знайдений поблизу с. Нижні Синівці Глибоцького р-ну, 
де він зростає на схилі заболоченої балки в грабовому лісі з 
домішкою осики (кв. 54 Тернавського л-ва Чернівецького 
лісгоспу). Підтверджені місцезнаходження на г. Цецино в око
лицях м. Чернівці.

- Cypripedium calceolus L. - євразійський палеобореальний 
реліктовий (третинний) вид на південній межі ареалу, занесений 
до Червоної книги України. Знайдений у Глибоцькому р-ні в 
околицях сіл Валя Кузьмина (кв. 1, 4, 6, 8, 22, 34 і 38 Кузь- 
минського лісництва), Тереблене (кв. 77 і 78 Кузьминського л- 
ва), Червона Діброва (кв. 37,38 і 40 Кучурівського л-ва), Нижні 
Синівці (кв. 39 і 50 Тернавського л-ва Чернівецького лісгоспу) 
та біля с. Біла Криниця. Загалом на території Чернівецької об
ласті відомо 35 місцезнаходжень зозулиних черевичків. Це 
майже в 4 рази більше, ніж наводилось для нашого регіону 
раніше [5]. Ще ряд місцезнаходжень відомі за усними 
повідомленнями та потребують документального підтвердження 
(гербарними зразками).

- Dactylorhiza incamata (L.) Soo - палеарктичний 
(євроазіатський) лучно-болотний вид, занесений до Червоної 
книги України. Знайдений нами в урочищі Підокруг біля с. За
волока Сторожинецького p-ну та поблизу с. Куликівка Гер- 
цаївського p-ну. В обидвох локалітетах D. incamata зростає на 
заболочених луках.

- Epipactis palustris (L.) Crantz - палеарктичний вид [12], за
несений до Червоної книги України, знайдений нами у Чив- 
чинських горах на мокрих луках в угрупованні формації 
Agrostideta tenuis поблизу с. Сарата Путильського p-ну. Раніше 
для цього регіону не наводилась [1;12;23]. Ще один локалітет 
виявлено в Прикарпатті на заболочених луках в угрупованнях 
формації Eriophoreto latifolii в околицях с. Спаська Сторожи
нецького р-ну, де E. palustris представлена численними попу
ляціями.
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- Goodyera repens (L.) R.Br. - голарктичний лісовий вид [12], 
занесений до Червоної книги України. Знайдений нами на і Ве
ликий Камінь (хр.Чорний Діл) у складі формації Piceta abietis 
Для Чивчинських гір раніше не наводився [1 ; 12;23].

- Leucorchis al bid a (L.) E. Mey. - голарктичний лучний вид
[12], занесений до Червоної книги України. Знайдений нами на 
вершині перевалу Джогуль біля с. Шепіт Путильського p-ну, де 
він зростає в складі формації Festuceta rubrae. Ще одне 
місцезнаходження виявлено на г. Мазура поблизу с. Долішній 
Шепіт Вижницького р-ну.

- Listera cordata R.Br. - голарктичний вид [12], занесений до 
Червоної книги України. В межах Чернівецької області відомий 
лише з хребта Яровиця (CHER). Знайдений нами у Чивчинських 
горах в урочищі Білий потік на хребті Чорний Діл, де зростає на 
мохових подушках вздовж гірського потоку в зрідженому сме
рековому лісі. У "Визначнику ...” [1] для цього регіону не вка
зується.

- Nigritella carpatica (Zapalowicz) Teppner, Klein et 
Zagulskij comb, nova - вузько локальний східнокарпатський ен
демічний вид реліктового характеру, занесений до Червоної 
книги України. В українській ботанічній літературі наводився як 
N. nigra (L.) Reichenb, хоча ще у 1906 р. Запалович [28] особини 
з нашого регіону виділив в окрему різновидність - var. carpatica. 
Теплнер та ін. у 1994 р. обгрунтували необхідність надання їй 
рангу виду [25]. Крім уже відомих локалітетів [6;25], оселище 
цього виду знайдено на південному7 схилі г. Яровиця (урочище 
Слатина), де він зростає в угрупованні формації Agrostideta 
tenuis.

- Orchis coryophora L. - європейсько-середземноморський 
лучний вид [12], занесений до Червоної книги України. Знайдені 
нечисельні ізольовані популяції на ггіслялісових сінокісних лу
ках в околицях с. Спаська Сторожинецького p-ну та поблизу с. 
Нижні Синівці Глибоцького p-ну (кв. 54 Тернавоького л-ва 
Чернівецького лісгоспу).

- О. militaris L. - євроазіатський лучний вид [16], занесений 
до Червоної книги України. Знайдені місцезнаходження у При
карпатті - біля с. Валя Кузьмина Глибоцького p-ну та с. Заволо
ка (урочище Підокруг) Сторожинецького p-ну, де він зростає на



остепнених луках і в Буковинських Карпатах - на г. Стіжок по
близу с.м.т. Берегомет Вижницького р-ну, де О. militaris зростає 
на післялісових луках і представлений чисельною популяцією.

- О. morio L. - європейсько-середземноморський лучний вид 
[12; 16], занесений до Червоної книги України. Виявлені 
місцезнаходження поблизу сіл Валя Кузьмина та Грушівка, де 
цей вид представлений чисельними популяціями, що приурочені 
до угруповань формації Anthoxanthosum odorati та сіл Горбівці, 
Турятка Глибоцького p-ну, де О. mono представлений нечис
ленними ізольованими популяціями на узліссях букових лісів.

- О. purpurea Huds. - європейсько-середземноморський вид з 
диз'юнктивним ареалом [16], що занесений до Червоної книги 
України. Нами підтверджено єдине відоме місцезнаходження 
цього виду в межах Чернівецької області, відкрите А. Мустяцею 
в середині минулого століття (CHER) поблизу с. Валя Кузьмина 
Глибоцького p-ну, де О. purpurea зростає в дубово-буковому лісі 
з домішкою береки (кв.1 Кузьминського л-ва Чернівецького 
лісгоспу).

- О. ustulata L. - папеарктичний (євросибірський) лучний 
вид, занесений до Червоної книги України. Його місцезна
ходження виявлені на хребті Чорний Діл (урочище Слатина), де 
він зростає на задернованих вапнякових кам'янистих осипах; хр. 
Яровиця (урочище Верещиха), тут О.ustulata приурочений до 
післялісових лучних угруповань формації Festuceta rubrae, а в 
околицях с. Валя Кузьмина Глибоцького р-ну, цей вид зростає 
на остепнених луках і грунтах з домішкою вапна.

Таким чином, серед наведених видів —  сім нові для 
Північної Буковини, один з яких новий для флори Українських 
Карпат (Ligularia bucovinensis), 27 видів занесені до Червоної 
книги України, а решта є регіонально рідкісними або вперше 
вказуються для того чи іншого регіону.

Г ербарні зразки цих видів зберігаються у гербарії 
Чернівецького держуніверситету ім. Ю.Федьковича.
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Floristic finds in Bucovina Carpathian and Precarpathian region

The article informes about floristic finds of 46 species on the territory of 
Bucovina Carpathian and Precarpathian region. Among them 7 species are 
new for Northern Bucovina and 27 are taken down to Red Data Book of 
Ukraine.
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УДК (581.4. 581.8.): 5 8 2 /4 7 7 /

Стефаник B.L 

До систематики роду Leontodon L. (Asteraceae)

На основі комплексних даних біоморфології та каріології 
пропонується нова система роду Leontodon L. для видів флори 
України.

Рід Leontodon L. у  загальному нараховує 45 видів, які 
зростають у Середземномор’ї, на схід його ареал сягає Західного 
Сибіру, на північ - тундрової зони. Незначна частина видів 
характерна для флори Південної та Північної Америк.

Н а території України, за даними ’’Флори УРСР" [1], 
зустрічаються 11 видів цього роду. Як вказує "Определитель 
высших растений У краины” [4], у  флорі України рід Leontodon 
представлений такими видами: Leontodon danubialis Jacg., L. 
repens Schur, L. rilaensis Hayek, L. Pseudotaraxaci Schur, L. croceus 
Haenke, L. schischkinii V. Vassil., L. keretinus Nyl., L. autumnalis 
L., L. gutzulorum V. Vassil., L. asperus (Waldst. et Kit.) Boiss., L. 
hispidus L. Критичний аналіз видового складу свідчить, що це 
число не є константним. Ведуться дискусії щодо видового 
статусу таких видів, як L. ja ilae Klok., L. rilaensis, L. schischkinii 
та ін.

Немає однозначності й у розумінні системи роду Leontodon в 
цілому у виділенні таких таксономічних одиниць, як підрід, 
секції, ряди і т. д.. Для їх побудови здебільшого використову
вались дані біоморфологічного аналізу і майже не брались до 
уваги дані каріології, анатомії, палінології, які для такого 
поліморфного і неоднорідного роду давали б цікаву інформацію.

Н ами при доробці системи роду Leontodon використовуються 
дані комплексного аналізу видового складу, в тому числі й 
результати каріотипічного та палінологічного аналізів [2].

Варто відзначити, що біоморфологічна неоднорідність видів, 
які відносять до роду Leontodon, неодноразово підкреслювалася 
дослідниками в минулому. Так, Декандоль [9] види, які тепер 
належать до одного роду Leontodon відносив до 5 окремих родів
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- Kaibfusia Schultz, Leontodon Juss., Apargia Less., Oporinia Don, 
Milline L. Однією з ознак такого поділу було різне опушення 
стебел і листків, морфологічні відміни у будові чубка насінин і у 
морфології кореневих систем.

Однією з перших найбільш обгрунтованих систем роду 
Leontodon є система Коха [10], у якій автор види даного роду 
пропонує поділити на 4 секції - Oporinia Don., Dens Leonis Koch, 
Apargia C.H. Schultz і Asterotrix Cass. Беручи за основу 
класифікації тільки морфологічні ознаки, автору не вдалося 
уникнути певної штучності визначених ним таксонів, відносячи 
до однієї секції види, філогенетичні зв'язки яких досить сумнівні 
(наприклад, L. aiutumnalis і L. taraxaci Loiss.).

Особливої уваги заслуговує система роду Leontodon, 
запропонована Відцером [14], при розробці якої автор, крім 
традиційних для даного роду діагностичних критеріїв, 
використовує дані про розташування суцвіть до і після цвітіння. 
Віддер вперше в системі даного роду виділяє два підроди 
(subgenus) - Ueleontodon Widd. I Apargia (Scop.) Widd., а в 
ггідроді Euleontodon формує дві підсекції - Erostrati Widd. і 
Rostrati Widd. У 1958 році цим же автором розроблена система 
підроду Apargia, яка представлена двома секціями - Asterotrix 
(Cass.) Ball і Thrincia (Roth.) Benth.

Відсутність даних про організацію геному досліджуваних 
видів привела до об'єднання в одну секцію філогенетично 
віддалених видів, наприклад, L. autumnalis, L. croceus, L. hispidus 
і L. asperus.

Досить природною виглядає система підроду Apargia розроб
лена Чонгором [8], де пропонується його поділ на дві секції - 
Dens Leonis Koch і Asterotrix (Cass.) Ball, із зарахуванням до них 
видів, які, на нашу думку, мають генетичну спорідненість.

У флорі Румунії [12] прийнята дещо трансформована система 
Коха [10] з виділенням нової секції Subapargia Niar., куди 
заносяться такі види, як L. croceus, L. rilaensis і L. pseudotaraxaci.

Відмовившись від поділу роду Leontodon на окремі секції,
В. Н. Васильєв [3] пропонує філогенетично близькі види 
об'єднувати в ряди (series) і пропонує таких 5 - Autumnales V. 
Vassil., Keratinus V. Vassil., Danubiales V. Vassil., Asperi V. 
Vassil. I Hispidi V. Vassil. Аналіз видового складу цих рядів 
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показує, що і даному автору не вдалося уникнути певної 
штучності, а близькі морфологічно й генетично Ь. сіапиЬіаІІБ і Ь. 
Ішрісіиз автор відносить до двох різних рядів і навіть до двох 
різних підродів - перший до підроду 5с6гбопєгоісіє5 (МоепсЬ.) V. 
УаБзіІ., а другий - до підроду ЬеотосІоп.

У "Флорі України" [1] автор обробки роду М.В. Клоков 
відмовився від поділу роду ЬеопЮсІоп на внутрішньородові 
таксони.

Наведений више короткий аналіз систем роду ЬеоЩобоп свід
чить, що для розробки його класифікації недостатньо використо
вувати дані тільки біоморфологічного характеру, а потрібен 
комплексний підхід з урахуванням інформації про генетичну 
структуру і цитологічні особливості досліджуваних таксонів.

У зв'язку з цим нами проведені дослідження будови 
каріотипів видів роду ЬеоЩобоп, які зростають на території 
України. Для цього використана методика тимчасових давлених 
препаратів кінчиків корінців пророслого насіння. Перед 
фіксацією матеріал обробляли протягом 1 год 0,02% розчином 
колхіцину. Фарбували препарати ацетгематоксиліном.

Морфометричний аналіз хромосом проводили за 
схематичними рисунками зробленими за допомогою 
рисувального апарата РА-1 з мікроскопа МБИ-11.

Для статистичної обробки відбирались метафазні пластинки з 
близьким індексом спіралізації хромосом -  Г [5]. Класифікація 
хромосом дана за Леваном [11] і Пагуя [13].

Визначались такі параметри: х - основне число хромосом; 2п - 
диплоідне число хромосом; с - загальна довжина двох плеч 
хромосом; 1 - довжина довшого плеча; б - довжина коротшого 
плеча; і - центромірний індекс (і = 1 ООб/с); г - співвідношення 
між плечима хромосом ( г = 1/8).

Проведений порівнялько-каріотипічний аналіз видів роду 
Ьеопіобоп показав, що до його складу належать види з різним 
основним числом хромосом - х = 4; х = 6; х = 7. Так, у Ь. аБрепіБ 
2п = 8, Ь. аийшшаІІБ і Ь. рзеисіоіагахісі 2п = 12, а у Ь. бапиЬіаІІБ, 
Ь. Ішрісіиз, Ь. сгосеш і Ь. герепэ 2п = 14. Результати 
морфометричного аналізу подані у таблиці.



Таблиця
Основні параметри каріотипу видів роду ТеопШІоп _____

Вид Пари
хромосом

С (мк) Ь±8 г і Т Г
(%>

1 2 3 4 5 6 7 8
Ь.

 а
иШ

тп
аІ

із

І 4.17± 
0.14

3.00±
1.16

2.58 27.8 Бш
Баї-Б.

0 1

II 3.80±
0.16

2.48±
1.32

1.87 34.7 Бш

III 3.48±
0.14

2.28±
1.19

1.91 34.1 8 т

IV 3.20±
0.14

2.25±
1.05

2.04 32.8 Бт
БаІ.Б.

V 3.20±
0.17

1.96±
1.24

1.58 38.7 М

VI 3.13±
0.10

1.58±
1.55

1.01 49.5 м

Ь.
 р

Бе
ис

іо
Іа

га
ха

сі

І 4.82±
0.09

3.64±
1.18

3.08 24.4 69-
74

II 4.41±
0.16

0.79±
2.00

1.72 36.7 Бі 
Ба 1.1.

III 4.01±
0.26

2.58±
1.43

1.80 35.6 Бт

IV 3.61±
0.17

2.00±
1.61

1.24 44.5 М

V 3.17± 
0.16

1.99±
1.18

1.60 37.2 М

VI 2.60±
0.20

1.40±
1.20

1.16 46.1 м

І 5.12±
0.07

4.34±
0.77

5.67 15.0 81 44-
49

п 4.54±
0.12

3.77±
0.77

4.89 16.9 81

ІП 3.85±
0.10

3.07±
0.77

3.89 20.0 81

IV 3.64±
0.14

2.00±
1.68

1.18 45.6 М

'Ті3 г

V 2.82±
0.08

2.21±
0.61

3.62 21.6 Бі

"О
'Б.Т

VI 261-
0.10

2.04±
0.57

3.57 21.8 81
8аі.з.

! ^
VII 2.37± : 1.Уб

о ю  0.61
2.88 26.3

1
БІ

18



1

(А

13
15
3

~о
J

2
I

3
6.04±
0.26

4
5.22±
0.82

5
6.36

6
13.4

rr i
7
St

8
40-
46II 5.46±

0.28
4.54±
0.92

4.93 16.8 St

III 4.57±
0.37

3.65+
0.92

3.96 20.1 St

IV 4.02±
0.17

2.08±
1.94

1.07 48.2 M

V 3.41+
0.20

2.66±
0.74

3.59 21.7 St
Sat.s.

VI 3.34±
0.24

2.62± 
0.71 ■

3.69 21.2 St
Sat.s.

VII 2.49±
0.10

1.91±
0.57

3.35 22.3 St

L.
 c

ro
ce

us

I 4.58±
0.17

3.79±
0.79

4.79 17.2 St 47-
53II 3.97±

0.17
3.35±
0.61

5.49 15.3 St
Sat.s.

III 3.35±
0.10

2.98±
0.66

4.06 29.7 St

IV 3.07±
0.09

1.53±
1.53

1.00 49.8 M

V 2.71±
0.08

2.40±
0.56

4.28 20.6 St

VI 2.40±
0.09

1.92±
0.48

4.00 20.0 St
Sat.s.

VII 2.69±
0.09

1.61±
0.48

3.35 22.9 St

I 5.86±
0.14

5.20±
0.66

7.87 11.2 t 47-
52

II 5.23±
0.20

4.42±
0.71

6.22 13.5 St

III 3.89±
0.17

3.03±
0.86

3.45 21.5 St

IV 3.85±
0.17

2.13±
1.72

1.23 44.6 M

L.
 r

ep
en

s

V 3.31±
0.14

2.62±
0.69

3.79 20.7 St

VI 2.80±
0.09

2.23±
0.57

3.22 23.6 St
Sats.

VII 2.66±
0.10

2.02
0.63

3.22 23.6 St
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Закінчення таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8

сл
ІСХслбв

.-І

І 4.94±
0.26

4.10±
0.84

4.88 17.0 Бі
5а1.з.

40-
46

II 4.11± 
0.12

3.48±
0.63

5.58 15.3

III 2.85±
0.09

2.05±
0.80

2.56 27.8 Бш

IV 2.25±
0.14

1.74±
0.73

2.23 30.5 Бш

Аналіз каріограм (рис. 1.) показує, що як за числом хромосом, 
так і за каріотипом вцілому види роду Ьеоііїосіоп об'єднуються у 
три достатньо окреслені групи, кожна з яких має своє основне 
число хромосом (х) і близький каріотип. Ці дані у поєднанні з 
даними біоморфологічного, анатомічного, палінологічного 
аналізу, дають підставу стверджувати, що види роду ЬеоШосІоп 
флори України відносяться до трьох генетично диференційо
ваних груп, мають свої відмінні генотипи і логічно вписуються у 
систему, яку ми пропонуємо (рис.2.).

Ц і  ї ї

Рис. 1. Каріограми видів роду Ьеопіосіоп Ь. флори України
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Рис. 2. Схема класифікації роду Ьеопіойоп С

Філогенетичність наведеної вище системи роду Ьеопіосіоп 
обумовлюється комплексом як біоморф о логічних ознак, так і 
генетичною однорідністю видів, які віднесені до таксонів 
вищого рангу - секції і підроди.
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УДК 581.3: 582.623.2
Варна MJML

Дослідження мікроспорогенезу видів родини 
Salicaceae Mirb.

Вивчали мікроспорогенез у видів родів Populus, Salix і 
Chosenia родини Salicaceae. Встановлено, що у всіх досліджених 
видів мікроспорогенез відбувається за симультанним типом. У 
Populus tremula і P. italica процес тетрадоутворення протікає од
ночасно за симультанним та сукцесивним топами. Тривалість 
мейозу '"'а перебування мікроспор у тетрадах залежить від 
біологічних особливостей виду і перебуває під контролем 
кліматичних умов.

За останній час в ембріологічній літературі з’явилась велика 
кількість праць, присвячених вивченню мікроспорогенезу і роз
криттю його механізму в різних груп покритонасінних рослин 
[З, 6-8, 12-15]. Дослідження цього питання є дуже вагомим для 
вирішення таких фундаментальних проблем сучасної біології як 
ріст, диференціація і поділ клітин, а також для вирішення де
яких практичних завдань. В сучасних дослідженнях прикладно
го характеру велика увага акцентується на необхідності вивчен
ня мікроспорогенезу у вихідних батьківських форм і їх гібридів 
та в процесі проведення генетико-селекційних і гібридизаційних 
робіт в контрольованих умовах.

Незважаючи на те, що на сьогодні мікроспорогенез вивчений 
у багатьох видів і родів квіткових рослин, доступні нам 
літературні дані свідчать про те, що він залишається мало- 
дослідженим у видів родини Salicaceae.

Методика досліджень.
Об’єктами дослідження були види родини Salicaceae: Populus 

tremula L., P. italica (Du Roi) Moench, P. pruinosa Schrenk, P. 
berolinensis (C. Koch) Dipp., Salix alba L., S. caprea L., S. fragilis 
L., Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.

Проби генеративних бруньок, тичинкових сережок та окре
мих тичинкових квіток відбирали в природі протягом 1991-1997
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pp. Дослідження мікроспорогенезу в P. pruinosa і Ch. arbutifolia 
проводили не в природі, а на зрізаних гілках в умовах їх штуч
ної вигонки [1, 9]. Матеріал для дослідження мікроспорогенезу 
в Populus pruinosa нам надала професор Н.В.Старова, а гілки з 
Ch. arbutifolia були заготовлені в Ботанічному саду Московсько
го університету ім М.В.Ломоносова Т.Т.Трофімовим, за що ав- 
іор висловлює їм щиру вдячність. Тому в останніх двох видів 
етап мікроспороцитів в природі нами не встановлений. Матеріал 
фіксували сумішами Наваїнина та Карнуа. Фіксований матеріал 
обробляли за загальноприйнятою методикою. Зрізи робили на 
санному мікротомі завтовшки 10-12 мкм. Фарбування 
мікропрепаратів провадили за способом Модилевського, а також 
залізним гематоксиліном за Гейденгайном з підфарбуванням 
світлою зеленою [11]. Рисунки виготовляли за допомогою рису
вального апарата РА-4.

Результати досліджень та їх обговорення.
Тичинкові квітки в досліджуваних видів переходять в зиму, 

як правило, в стані археспоріальних клітин (рис. - 1). Перехід 
останніх у мікроспороцити може мати місце в одних видів пізно 
восени, інколи в зимовий період, а в інших - весною.

Для проведення порівняльного аналізу досліджувані види, в 
яких досить детально вивчений мікроспорогенез, розділені на 
дві групи. До першої групи віднесені види, в яких мейоз і 
мікроспорогенез, здебільшого, протікають в зимовий період 
(Populus tremula, Salix caprea, S.fragilis, Ch. arbutifolia), до другої 
- види, в яких мейоз і мікроспорогенез відбуваються переважно 
весною (Populus italica, P. berolinensis, P. pruinosa, Salix alba) 
(табл).

У Populus tremula, Salix caprea та S. fragilis мікроспороцити 
були відмічені в кінці січня (рис. - 2). У Populus italica, 
P.berolinensis та Salix alba аналогічні процеси протікають майже 
на 30-40 днів пізніше, ніж у видів першої групи. Це, мабуть, 
можна пояснити різними біологічними та екологічними особли
востями, що склалися протягом тривалої еволюції 
досліджуваних видів.
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Рис. Мікроспорогенез у  Рориіив ґгетиіа:

1,2 -  стінка молодого мікроспорангія; 3-11 -  різні фази мейозу; 12 -  
тетрада мікроспор; 13 -  одноядерні мікроспори; 14 - стигле 

двоклітинне тикове зерно; енд. -  ендотецій; с. ии -  середні шари; т. -  
тапетум; а.с.к -  археспоріальні клітини; м.с.ц. -  мікроспороцити.
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Таблиця
Основні етапи мікроспорогене’зу видів родини Заіісасеае

Гр
уп

и
ро

сл
ин Види Тип

тетрадо-
угворення

Мікро
спороци

ти

Три
валість
мейозу,

діб

Три
валість

мікроспо-
рогенезу,

діб
1 Populus tremula

Salix caprea 
Salix fragilis 
Chosenia arbutifolia

симультанний,
сукцесивний

симультанний
И 

_  II

22-27.01

її
И

20-25

II
II

6

28-32

її
П

10
II Populus italica

Populus berolinensis 
Salix alba 
Populus pruinosa
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сукцесивний

симультанний
м 
«»_

12-16.03

II
II

8 -1 0

II

II
5

12-16

_ II 
II

8

У процесі переходу археспоріальних клітин у 
мікроспороцити має місце відокремлення археспоріальної тка
нини від шару тапетуму. Причому відокремлення починається з 
зовнішнього боку пиляка, а відтак охоплює всю археспоріальну 
тканину мікроспорангія. Одночасно з цими процесами 
відбуваються деякі зміни в шарах стінки мікроспорангія. В 
клітинах середніх шарів утворюються вакуолі, а клітини 
фіброзного шару дуже збільшуються за розмірами порівняно з 
клітинами середніх шарів. Слід зазначити, що відокремлення 
археспоріальної тканини від шару тапетуму в межах тичинкової 
квітки відбувається неодночасно, оскільки в деяких пиляках цей 
процес спостерігався навіть на етапі утворення тетрад 
мікроспор. Відособлені археспоріальні клітини значно 
збільшують свої розміри, а відтак стають мікроспороцитами, 
набуваючи прямокутної або трапецієподібної форми.

У досліджуваних видів нами відмічена різниця в термінах 
протікання мейозу в мікроспороцитах. Зокрема, у видів першої 
групи мейоз протікає переважно в кінці січня-середині лютого, а 
у видів другої групи - в кінці березня - на початку квітня. Прав
да, залежно від температурного режиму мейоз може 
змішуватися в той або інший бік на 15 - 20 діб.

Слід зазначити, що мейоз в мікроспороцитах протікає нор
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мально. Порушень у проходженні окремих фаз мейозу не спо
стерігали, хромосоми до полюсів відходять синхронно і 
відставання окремих хромосом на нитках веретена не відмічено 
(рис. - 3-6). При симультанному типі тетрадоутворення після 
другого поділу мейозу на периферії протопласту починають за
кладатися чотири борозенки, які з'єднуються в центрі. Внаслідок 
цього мікроспороцит розпадається на чотири мікроспори, кожна 
з яких формує власну оболонку.

При сукцесивному типі утворення тетрад нитки веретена як 
при першому, так і при другому поділі мейозу участі в утво
ренні клітинних перетинок не беруть. Після першого поділу 
мейозу при цьому типі тетрадоутворення закладається не 
клітинна перетинка, як це характерно для цього типу утворення 
тетрад, а відбувається перешнуровування протопласту шляхом 
закладання борозенок, які розвиваються доцентрово, розділяючи 
клітину на дві (рис. - 7, 8).

Після другого поділу мейозу клітини діади розділяються ана
логічним способом, унаслідок чого мікроспороцит розпадається 
на чотири мікроспори. Слід відзначити, що при сукцесивному 
типі утворення тетрад борозенки закладаються з двох боків 
клітини. Проте ми відмічали випадки, коли перешнуровування 
протопласту починалося лише з одного боку (рис. - 9). При цьо
му борозенка, що закладалася на периферії клітини, розвивалася 
доцентрово і досягала протилежного боку клітини. В таких ви
падках мікроспороцит досить часто розпадався на дві різні за 
розміром клітини. З другого боку ми спостерігали випадки, коли 
борозенка закладалася не на периферії протопласту, а в центрі 
клітини (рис. - 10). Дальший розвиток борозенки затримувався 
при другому поділі мейозу (рис. - 11). Лише після закінчення 
другого поділу мейозу борозенка знову починала рости 
відцентрово і, досягаючи периферії протопласту, розділяла 
клітину на дві. Одночасно з розподілом мікроспороцита на дві 
клітини на периферії протопласту закладаються дві борозенки, і 
кожна з двох діад розділяється в свою чергу, що призводить до 
утворення чотирьох мікроспор.

Дещо подібний до описаного спосіб закладання та розвитку 
борозенки у Magnolia був наведений Фарром (Фарр, 1916, цит. 
за [4]). Автор зазначає, що тетради ізобілатеральні і утворюють-
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ся шляхом поділу материнської клітини борозенками, а не 
клітинними перетинками. Борозенка, що ділить клітину на дві, 
закладається після першого поділу мейозу, але дальший її роз
виток затримується під час другого його поділу.

Таким чином, у Populus italica і P. tremula тетради мікроспор 
утворюються за симультанним та сукцесивним типами, які ма
ють місце не лише в межах одного пиляка, але навіть в межах 
одного пилкового гнізда. Як при симультанному, так і при сук
цесивному типах утворюється життєздатний пилок, причому 
перший тип тетрадоутворення є домінуючим.

Слід відмітити, що перший тип утворення тетрад мікроспор, 
який віднесений нами до сукцесивного типу, Жадовсысий (Жа- 
довский, 1925, цит. за [2]) та В.А.Піддубна-Арнольді [5] 
відносять до проміжного типу тетрадоутворення. Подібний 
спосіб утворення тетрад мікроспор у Chaerophyllum aromaticum 
описала Е.Л.Кордюм [2].

Мікроспори в тетраді розташовуються частіше тетраедрично, 
рідше - ізобілатерально (рис. - 12). Обидва типи розташування 
мікроспор в тетрадах мають місце не лише в різних тичинках, а 
навіть в межах одного і того ж мікроспорангія. Тетради розпа
даються на чотири мікроспори, кожна з яких набирає округлої 
форми і значно збільшується за розмірами (рис. - 13). Внаслідок 
поділу ядра мікроспори утворюється більша за розмірами веге
тативна і менша генеративна клітини (рис. - 14).

Нашими багаторічними дослідженнями встановлено, що три
валість періоду перебування мікроспор у тетрадах у різних видів 
не однаковий.

У видів першої групи мікроспори перебувають у стані тетра
ди 15-20 днів, а у видів другої групи - 2-5 днів. Таку суттєву 
різницю щодо тривалості періоду перебування мікроспор у стані 
тетрад у різних видів, мабуть, можна пояснити з одного боку 
біологічними особливостями того чи іншого виду, що сформу
валися в процесі тривалої еволюції в різних екологічних умовах, 
а з другого - різним видам, мабуть, властиві різні оптимальні 
температурні режими для протікання мікроспорогенезу. В 
підтвердження сказаного говорить той факт, що у Populus 
tremula, Salix caprea, S. fragilis мікроспорогенез протікає в кінці
січня-середині лютого, а в Populus italica, P. berolinensis, та Salix 
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alba - в кінці березня - на початку квітня. Тому стає цілком зро
зумілим, що в тих видів, у яких мікроспорогенез протікає вес
ною, материнська оболонка тетради розслизнюється за значно 
коротший період, ніж у тих видів (Populus tremula Salix caprea, 
S. fragilis та ін.), у яких мікроспорогенез відбувається в зимовий 
період. Ця обставина і обумовлює більш тривалий період пере
бування мікроспор в тетрадах у видів першої групи.

Провівши співставлення періоду мейозу у досліджуваних 
видів першої і другої групи із середньодобовими температурами 
(гідрометеоцентр м. Тернополя, 1991.-1997 p.p.), ми встановили, 
що мейоз у видів першої групи відбувається при середньодобо
вих температурах -3,4 - +1,3°С, а у видів другої групи відповідно 
- +4,2 - +7,5°С, тобто амплітуда коливання температур у видів 
першої групи становить - 2,1°С, а у видів другої групи - + 3,3°С.

Отже, з наведених даних витікає, що одні і ті ж етапи 
мікроспорогенезу у різних видів протікають при різних середнь
одобових температурах. Якщо врахувати, що оптимальні темпе
ратурні режими в різних видів у різні роки настають у різні 
періоди, то стає цілком очевидним той факт, що процес 
мікроспорогенезу залежить від біологічних властивостей виду 
та перебуває під контролем екологічних факторів, зокрема тем
пературного режиму.

Таку ж залежність у багатьох дводольних рослин спо
стерігала Е.И.Устинова [10]. Згідно її даних, у лісових деревних 
рослин залежно від погодніх умов під час мікроспорогенезу 
мікроспори в стані тетрад можуть перебувати від декількох днів 
(Tilia cordata, Quercus robur) до двох - трьох тижнів (Corylus av- 
ellana, Ainus incana, Betula pubescens). Досліджуючи мікроспоро
генез у Populus tremula, вона встановила, що початок мейозу в 
цього виду припадає здебільшого на кінець січня, а його завер
шення спостерігається в другій декаді лютого, тобто весь процес 
мейозу триває приблизно 25 днів.

Таким чином, спів ставлення одержаних нами результатів з 
літературними даними говорить про те, що існує чітка за
лежність процесу мікроспорогенезу від екологічних умов, у 
яких він протікає. Це необхідно враховувати під час планування 
гібридизаційних програм з видами родини Salicaceae з метою 
встановлення оптимальних термінів для заготівлі гілок та одер-
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on biological features of the species and is controlled by climatic conditions.
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УДК 502.75:582.766.9

Деревенко Т.Д., Термена Б.К.

вІарЬуІеа ріпіШа Ь. —  вид Червоної книги 
України на території Чернівецької області

Показано сучасний характер поширення, наведені нові 
локалітети, зроблено загальну еколого-ценотичну характери
стику реліктового виду, занесеного до Червоної книги України,
- 8іарЬу1еа ріппаїа Ь. - на території Чернівецької області. За
пропоновані до охорони території розповсюдження характер
них угруповань.

Назва клокички згадується в працях Плінія Старшого і сто
сується рослин, у яких плоди мають вигляд "стафілей" - 
сім’яників гірських козлів [3].

Народні назви: бомберка, волові міхурі, джонджолі, клекачка, 
клекічка, клекічка пернатка, клекачка, клокиця, клокичка, клокіт- 
ниця, клокічка, клокучка, клочичка, кокиця, колотічка [2,3].

Клокичка периста ^аріїу іеа ріппаїа Ь.) - листопадний кущ 
або невелике дерево до 5 м заввишки зі складними довгочереш- 
ковими листками, що складаються з 5-7 довгасто-яйцеподібних 
дрібнопилчастих листочків, і з довгостебелчастими малорозга- 
луженими волотями білих квіток. Цвіте в травні, плоди - 2-3- 
лопатеві обернено-яйцеподібні коробочки з однією-двома насі
нинами в кожній лопаті, достигають в липні-вересні [1]. Ме
зофіт, ентомофіл, автохор і ендозоохор [6]. Належить до роду 
8іар1ту1еа Ь., родини Біаріїуіеасеае Ьіпсії, порядку Баршсіаіез Ь. 
[ 11].

Сучасний ареал Б. ріппаїа складається з 2 частин: Європей
ської і Кавказько-Малоазійської. Остання охоплює Малу Азію, 
північний схід Сірії, Північний Іран, Грузію, Вірменію. Північна 
межа цієї частини ареалу проходить до Краснодара, через річку 
Терек, до Баку і Каспійського моря [13]. Європейська частина 
ареалу займає схід Франції, південь Німеччини, Італію, Швей
царію, Австрію, Югославію, Болгарію, Румунію, Молдову,
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Угорщину, Чехію. Словаччину, Польщу і захід України 
[1;6;7;10].

Ю.Д Клеопов [8] довів, що в неогені Європейська частина 
ареалу через Східну Україну і Передкавказзя з'єднувалась з Кав
казько-Малоазійською. Про це свідчать викопні рештки Б. 
ріппаїа, знайдені в гірських породах неогену не тільки в межах 
сучасного ареалу виду (в Молдові, Польщі, Італії), але й за їх 
межами (в Бельгії і Голандії) [ІЗ]. До скорочення ареалу виду 
призвели зледеніння, під час яких Б.ріїїпаїа збереглась на тери
торіях, що не зазнали зледеніння - в Італії, Болгарії, Румунії, 
Молдові і на Волино-Подільській височині в Україні [8]. В Ук
раїні проходить північно-східна межа ареалу цього виду [3;4], і 
на відміну від Закавказзя і Молдови, де Б. ріппаїа росте майже 
всюди в лісах, тут вона зустрічається дуже рідко і спорадично 
[5;9].

Як реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом клокичка периста 
занесена до Червоної книги і має статус II категорії' [5].

На сьогодні в Україні відомо трохи більше 50 місцезростань 
Б. ріппаїа. Це в основному Закарпаття, Волинська та Подільська 
височини (розсіяно). Придніпровська та Донецька височини (ду
же рідко) [5].

Відомості про поширення клокички перистої неповні, а поде
куди й застарілі. Для Чернівецької області наводиться три 
місцезростання: поблизу м. Хотин [12], в околицях сіл Чорнівка і 
Цецино [9]. Вони були виявлені в 1945-1961 роках. За даними 
матеріалів гербарію кафедри ботаніки та охорони природи 
Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича та 
результатами наших експедиційних досліджень виявлені такі 
локалітети Б. ріппаїа:

Герцаївський район: околиці м. Герца, с. Велика Бу- 
да, Байраки;
Заставнянський район: околиці с. Брідок, Дорошівці; 
Кельменецький район: околиці сіл Нагоряни, Бузови- 
ця, Грушівці;
Сокирянський район: околиці сіл Розкопинці, Шебу- 
тинці, Волошкове.
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Б. ріппаїа - вид широколистяних лісів, переважно дубово- 
грабових [12], дубових, буково-дубових з дуба скельного, буко
вих [4], грабових, липових та каштанових [9]. Попри широку 
фітоценотичну амплітуду загальними для природних місце
зростань даного релікта є добра зволоженість грунту' і при
сутність в ньому іонів кальцію, добра освітленість і теплозабез- 
печеність. Мала поширеність подібних умов існування й активне 
вирубування чагарникових заростей - вагомий чинник скорочен
ня ареалу даного виду.

Згідно з нашими дослідженнями, на території Чернівецької 
області клокичка периста зустрічається спорадично в букових, 
дубово-букових, кленово-букових, дубово-грабових, дубово- 
липових і дубових лісах: на узліссях, вздовж доріг, по схилах 
Дністра. Особини локалітетів, що розміщені в умовах недостат
нього освітлення, мають пригнічений вигляд (не цвітуть, ростуть 
куртинами, вражаються борошнистою росою). Більшість 
досліджених популяцій мають правосторонній віковий спектр, 
навіть в тих популяціях, де плодоношення за шкалою
В.Г.Каппера оцінено нами як добре, спостерігається переважно 
вегетативне розмноження.

Локалітети, що входять до складу угруповань формацій бука 
лісового (Fageta Буїуабсае), охороняються на території 
Чернівецького регіонального ландшафтного парку (гора Цецино, 
гора Берда - поблизу с. Чорнівка).

Локалітети у складі угруповань формацій граба звичайного 
(Сагріпеїа ЬеПіІі), дуба черешчатого (СПіегсеїеа гоЬогіз) та липи 
серцелистої (Тіїіеіа согсіаіае) не охороняються.

Пропонуємо включити до складу природно-заповідного фон
ду області території їх розповсюдження: околиці сіл Велика Бу- 
да, Дорошівці, Блищадь, Грушівці, Розколинці, Шебутинці, Во
лошкове, околиці м. Герца.
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Derevenko T.A., Termena B.K.

Staphylea pinnata L. -  the species from Red book of Ukraine in
Chemivtsy region

The results of the investigation are: the modern character of spreading, 
some new locality the general an aco-cenologycal description of S. pinnata 
(the relict from Red book of Ukraine) in Chemivtsy region; we are suggest
ing to protection some of the terrytorys where the characteristic association 
are spread.
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УДК 635, 524 (477,8): 572,2
Смолінська М.О.

Основні принципи використання лілійних в 
озелененні

В результаті багаторічних спостережень за інтродуко- 
ваними видами з родини лілійних виявлені та узагальнені ос
новні принципи використання їх в композиційних насаджен
нях. Вони грунтуються не тільки на вимогах кожного кон
кретного виду до умов навколишнього середовища, але й на 
його біологічних особливостях, в першу чергу, - на сукупності 
різних фізіологічних ознак.

В останнє десятиріччя особлива увага в садово-парковому 
мистецтві приділяється таким композиційним насадженням, які 
зближують людину з природою: створюються куточки з 
дикорослими видами у вигляді весняних тінистих або 
кам’янистих садків, квітучих галявин тощо. В садах Європи ве
ликою популярністю користуються мініатюрні квітники, де в 
невеликих кількостях вирощуються різні цибулинні рослини 
[8,12]. Привертають увагу барвисті сади лілій, піонів, гіацинтів, 
крокусів, хризантем, еремурусів і кніфоній [15,16]. Багато маль
овничих куточків створюється і в нашій країні. Крім задоволен
ня емоційних запитів, зони демонструють оригінальні рослини 
нашої природної флори і флор інших країн.

Використання лілійних в таких насадженях цілком перспек
тивне: в основному це весняні рослини, які зацвітають невдовзі 
після танення снігу, а серед літньоквітучих багато зимовозеле- 
них, що забезпечують тривале функціонування груп. Вони дов
говічні і стійкі, проходять повний цикл розвитку, здатні до са- 
мовідновлення, не потребують великих затрат на догляд. 
Відрізняючись різноманітністю кольорів та форм, лілійні 
відповідають сучасним вимогам озеленення, здатні прикрашати 
сади і парки тривалий час.

При створенні композиційних насаджень необхідний дифе
ренційований підхід до використання кожної конкретної групи 
рослин з врахуванням їх еколого-біологічних властивостей. Та
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кий підхід вимагає розглядати рослини не гільки як матеріал для 
виконання певної функції, але як живий організм. При підборі 
видів для втілення композиційного задуму враховуються ос
новні фізіономічні ознаки: висота і форма рослини; розмір, 
форма і забарвлення листків, квітів і плодів; форма росту та її 
динаміка за вегетаційний період і за весь період використання; 
характер конфігурації зайнятої площі [6].

Згідно з цими ознаками 82 види лілійних, які досліджувались 
нами протягом 15 років [7], розділяються на 4 групи щодо вико
ристання в насадженнях.

I група складається із видів, які використовується в са
мостійних посадках. Вони відрізняються кущовими малорухли
вими формами росту, нездатні щільно покривати площу і розм
ножуються в основному насіннєвим шляхом. До них належать 
Allium aflatunense B.Fedtsh., A. altissimum Regel, A. christophii 
Trautv., A. giganteum Regel, Eremurus altaicus (Pall.) Stev., E. 
fuscus (O. Fedtsch.) Vved., E. robustus Regel, Galtonia candicans 
Decne., Leopoldia comosa Pari., Lilium croceum Chaix, L. davidii 
var wiimottiae Rafill "Preston Hybrids", L. henryi Baker, L. 
martagon var cattaniae Vis., L. regale Wils. Створені з цих видів 
куртини на відкритих газонах вигідно виділяються на фоні 
кутців і дерев, досягають декоративного ефекту на 4-5-й рік 
після посадки і є довговічними.

II група включає види, які використовуються для створення 
куртин точно визначеної конфігурації. В основному це види з 
багатостебловими кущовими і достатньо облистненими форма
ми: кореневищні види Allium (A. narcissiflorum Vill., A. odorum 
L., A. senescens L., A. schoenoprasum L., A. strictum Schrad); із 
цибулинних - A. moly L. Із роду Hemerocallis - H. aurantiaca 
Baker, H. citrina Baroni, H. dumortieri Morr., H. hybrida hört. "Ledy 
Hesketh", FI. lilio-asphodelus L. До цієї групи відносять також 
майже всі види роду Hosta - H. albo-marginata Hyl., H. glauca var 
aurea variegaza hört., H. lancifolia Engl., H. plantaginea Aschers., H. 
sieboldiana Engl., H. undulata Bailey, H. ventricosa Steam. При
датні для оформлення рабаток, бордюрів, алей; для обсадки 
клумб, чагарникових груп; для розмежування різних типів на
саджень. Незважаючи на задовільне вегетативне відновлення, в 
незагущених посадках вони довго зберігають компактність.
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III група об’єднує види, форма росту яких має зарослевий 
характер. Інтенсивно розмножуючись вегетативно, через 
декілька років рослини дуже розростаються, змінюючи попе
редні контури куртин. До цієї групи належать Asphodeline lutea 
(L.) Reichenb., Aspsragus bresleranus Schult, et Schult., A. 
officinalis L., A. polyphyllus Stev., A. tenuifolius Lam., 
Hfcmerocallis middendorfii Trautv. et Mey., H. minor Mill., Knifofia 
makowanii Baker, K. natalonsis Baker, K. pumila Kunth, K. rufa 
Baker, K. uvaria Hook. Завдяки своїй довговічності використо
вуються для створення великих груп (масивів) без збереження 
попередьно визначених меж. Пересадки можливі через 7-10 
років.

До IV групи відносяться цибулинні види, функціонування 
яких нетривале впродовж сезону. Короткий вегетаційний період, 
що припадає на ранню весну, неглибоке залягання цибулин, не
значна ценотична роль не можуть забезпечити ефективність в 
самостійних посадках - їх доцільніше використовувати як до
датковий компонент у травостої деревних насаджень. В основ
ному це весняні ефемероїди: Allium ursinum L., Chionodoxa 
luciliae Boiss., Endymion hispanicus Chouard, Erythronium dens- 
canis L., Hyacinthella azurea Chouard, H. libanotica Boiss., 
Hyacinthus amethystimus L., Muscari armeniacum Baker, M. botry
oides (L.) Mill., M. neglectum Guss., M. szovitsianum Baker, 
Omithogalum umbellatum L., O. woronowii Krasch, Puschkinia 
scilloides Adam, Scilla bifolia L. Ix висаджують невеликими гру
пами для створення барвистих плям серед дерев і кущів в 
місцях, на які звертається увага весною. Невимогливість до 
грунту і освітлення робить їх незмінними у весняних садках. 
Вміло компонуючи цибулинні ефемероїди з кореневищними, 
можна створити декоративні угруповання, що нагадуватимуть 
природні синузії, притаманні нашим лісам [1].

Єдність біологічних властивостей сприяє використанню ефе
мероїдів у сумісних посадках, коли 3-5 видів з невеликою 
кількістю рослин групуються в одну квіткову пляму. Чисті по
садки рекомендуються тільки у випадку викопування цибулин 
після цвітіння. Границі між групами видів умовні щодо їх засто
сування: для солітерних посадок можна використовувати види з 
куртинною формою росту, а солітерні види - в масивах. У кож-
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ному конкретному випадку враховуються висота, форма і харак
тер росту; форма і забарвлення листків, інші так звані елементи 
фізіономії, а також динаміка їх росту і розвитку протягом веге
таційного періоду та всього строку використання в насаджен
нях.

При посадці рослин в експозицію слід врахувати 
інтенсивність вегетативного розмноження. Наприклад, види 
Новіа набувають декоративності через два роки після поділу ко
реневищ на 2-3 бруньки. За рахунок щорічного утворення 
декількох бруньок поновлення орнаментальність рослин з кож
ним роком збільшується (табл. 1). Серед 5-річних рослин 
найбільшу орнаментальність мають кущі Н. уепітісоза (88% ро
зеток утворюють квітконосні стебла). У Н. шісіиіаіа високої ор- 
наментальності рослини досягають в 4-річному віці.

При використанні лілійних в озелененні важливо врахувати 
їх екологію. Ксерофіти Середньої Азії і Кавказу ліпше ростуть 
на відкритих сонячних місцях в штучно створеному 
мікрорельєфі - рокаріях, альпінаріях, кам’янистих садах, а лісові 
і лучні види Примор’я, Сибіру, Далекого Сходу і Середземно
мор’я - серед кугців і дерев, на узліссях, біля водойм.

У композиційних групах лілійні красиво поєднуються з 
іншими декоративними рослинами: весняні дрібноцибулинні 
види - з грунтопокривними, килимовими і подушкоподібними 
багаторічниками; літньоквітучі малостеблові - з орнаменталь
ними багаторічниками; широколистяні і багатостеблові - з кра- 
сивоквітучими або вічнозеленими кущами. У кожному конкрет
ному випадку вимоги видів до світла, вологи і грунту повинні 
бути аналогічними.

Перспективність лілійних в умовах Буковини визначається їх 
широкою екологічною амплітудою і добре вираженою пла
стичністю: багато ксерофітів розвиваються більш могутньо, ніж 
в природі, а мезогігрофіти успішно зростають в сухих місцях.

Не менш важливим фактором є здатність лілійних до переса
док на різних фазах роззитку. В результаті багаторічних 
досліджень виявилось, що осінні пересадки для більшості рос
лин - як цибулинних, так і кореневищних - в умовах Буковини є 
невдалими. Це пов’язано з підвищеною сухістю повітря і грунту 
в осінній період. Сприятливіші весняні пересадки: по-перше, 
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при поділі материнської рослини можна одержати більшу 
кількість життєздатного матеріалу; по-друге, вологість грунту 
сприяє швидкому приживанню рослин і відновленню процесів 
росту. Пересадки в період весняного відростання можливі навіть 
для деяких видів Lilium: L. davidii, L. henryi , L. regale. Види 
Eremurus, Hemerocallis, Knipholia однаково переносять як вес
няні, так і осінні пересадки. Цибулинні види Allium ліпше пере
саджувати влітку, в період дозрівання плодів - у зв’язку з 
інтенсивним ростом листків і суцвіття весняні пересадки мо
жуть бути невдалими.

У практиці часто спостерігаються випадки, коли викопані 
після вегетації цибулини немає можливості зразу посадити: їх 
можна зберігати в ящиках з піском або торфом. Цибулини ефе
мероїдів у такому стані зберігаються впродовж всього літнього 
періоду.

На основі результатів спеціально поставлених дослідів з вив
чення температурних умов зберігання цибулин у літній період 
рекомендуємо використовувати в практиці зеленого 
будівницства викопування цибулин весняноквітучих ефеме
роїдів (аналогічно гіацинтам і тюльпанам) і зберігати, недопус- 
каючи пересихання, при температурі 18-20 °С. У зарубіжному 
квітництві цей агротехнічний захід використовується давно [14].

Серед інтродукованих нами лілійних немає видів, які потре
бують викопування на зиму. В перші роки вирощування вико
пували цибулини Galtonia candicans, як це рекомендується [4]. В 
наших умовах вони зимують нормально (лише в багатосніжш і 
теплі, з відлигами, зими 2% цибулин загнивають), вегетацію 
починають ранньою весною, коли посадку цибулин, що 
зберігались, проводити ще зарано, і зацвітають на 8-10 днів 
раніше.

Зарубіжні автори [16-18] пропонують викопувати на зиму 
кореневища видів Eremurus і Kniphofia. В наших умовах вони 
потребують лише легкого прикриття сухим листям і стеблами.

При вирощуванні лілійних важливе значення має вибір місця
для садіння. Більшість видів не переносить відкритих місць і
потребують невеликого затінення - серед невисоких дерев і
купив, які захищають рослини від вітру, підтримують вологим
грунт, а взимку затримують сніг. У таких місцях, на багатому 
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перегноєм грунті ліпше розростаються і цвітуть вили 
HemerocaJlis, а також кореневищні види Allium. На відкритих 
сонячних місцях з піщаним грунтом суцвіття крупніші, але рос
лини низенькі, нижні листки часто підсихають. Найбільша 
тіневитривалість властива видам Hosta, проте характерне за
барвлення листків у глибокій тіні не зберігається.

Ранньоквітучі ефемероїди на вологих затінених місцях ліпше 
розвиваються і довше цвітуть. На сонячних місцях з пересихаю
чим грунтом цибулини дрібнішають, коефіцієнт розмноження 
зменшується. Види Lilium переносять слабку напівтінь (лісовий 
вид L. martagon досягає нормальних розмірів під наметом дерев 
і кущів), а на відкритих місцях необхідний захист їхніх стебел 
іншими рослинами [15,17]. У нашій місцевості найбільш вдали
ми виявитись сумісні посадки з кореневищними видами .Allium - 
A. polyphyllum, A. senescens.

Хворобами і шкідниками лілійні пошкоджуються мало. У 
дощові роки спостерігається загнивання цибулин в Allium 
aflatunense, Leopoldia comosa, корнедонець в Eremurus robustus, 
загнивання бутонів і зараження сірою пліснявою листків Lilium 
regale. З метою профілактики кілька разів за вегетаційний період 
рослини обробляються 1% бордоською рідиною або 0,5% роз
чином мідного купоросу.

Агротехнічі методи вирощування розроблені нами на основі 
біолого-екологічних особливостей лілійних в зв’язку з 
інтродукцією та досвіду культури в ботанічному саду, а також з 
врахуванням літературних даних. Правильне користування ними 
поруч із вмілим підбором видів для композиційних насаджень 
забезпечують ефективність використання лілійних в озелененні. 
Особливо важливим агротехнічним заходом є поліпшення при
родної родючості грунту внесенням мінеральних і органічних 
добрив. З органічних добрив використовується перегнійна зем
ля: після перших заморозків, коли рослини припиняють ріст, 
посадки мульчують шаром перегною завтовшки 8-10 см. Для 
видів, що зимують із зеленими листками, покривають перегноєм 
всю площу між кущами. Цей метод передзимового удобрення є 
одночасно укриттям (у видів Hosta, наприклад, кореневища з 
кожним роком все більше оголюються) і поліпшує механічний 
склад грунту. Ранньою весною після танення снігу вносять
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мінеральні добрива з розрахунку 0,2-0,3 кг/м (NPK 1.2.2). 
Особливо чутливі до весняного підживлення кореневищні види 
Allium, в яких збільшується кількість вегетативних зачатків. 
Ранньоквітучі цибулинні види вегетують за рахунок поживних 
речовин цибулин, тому їх підживлення проводять в більш пізні 
строки: кінець цвітіння - початок зав’язування плодів.

Ефективним виявилось внесення добрив з урахуванням по
треби рослин у поживних речовинах на певних фазах розвитку. 
Для видів Hosta (табл. 2,3,4) позитивним є результат позакоре
невого підживлення розчином NPK 6:2:4 (І варіант, у фазі вихо
ду конуса листків на поверхню грунту) і NPK 8:14:18 (II варіант, 
у фазі формування розетки листків).

Таблиця 2
Вплив підживлень NPK на ріст розетки листків Hosta ventricosa

Stearn
Дата

спостережень
Висота розетки (М±ш)

Контроль Дослід
10.05 *21.4 + 0.87 

38,0+1,45
22.6 + 1.03
38.7 + 0,88

26.05 35.4 + 2.09 
48,1+2,71

35.7 + 0.78 
47,5 + 3,04

4.06 38.9+1.29 
55,4 + 1,23

39.4 + 0.31 
56,2 + 2,71

7.07 49.2 + 1.58 
56,7 + 2,04

51.2 + 2.52 
58,9 + 3,00

21.07 50.6 + 2.33 
60,0+1,25

52.2+1.08 
62,0 +0,79

28.08 51.3 + 1.73 
61,4+1,09

54.4+1.08 
62,4 + 1,76

*У чисельнику - 1 варіант, підживлення 12.04 при висоті конуса листків 3 см; у 
знаменнику - II варіант, підживлення 6.05 при висоті конуса листків 20 см. Вік 
модельних рослин 4 роки.

Аналіз таблиць свідчить, що підживлення такими кон
центраціями на відповідних фазах розвитку дає позитивні ре
зультати: збільшується довжина суцвіття і кількість квіток, при
скорюється ріст листків. Дослідні рослини відрізняються від 
контрольних інтенсивншшм забарвленням. У дослідних рослин
Н. уепНісоБа спостерігалось повторне цвітіння за рахунок пере
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дчасного розвитку бруньок відновлення наступного року
ЦВІТІННЯ.

Таблиця З
Вплив підживлень NPK на ріст розетки листків Hosta plantaginea 

  Aschers
Дата Висота розетки (М±т)

спостережень Контроль Дослід
4.06 * 37.3 + 1.32 37.5 + 2.04

46,4 + 2,56 49,2 + 1,64
7.07 42.4 + 2.01 43.2+1.01

50,0+1,14 50,8+0,98
21.07 43.5 + 1.64 46.1+2.14

53,3 + 0,40 58,3 + 1,28
16.08 53.2+1.31 55.7 + 2.60

61,9 + 0,40 62,7 + 0,33
13.09 55.2 + 0.80 58.0 + 3.25

68,6 + 2,29 70,3 + 1,76
*У чисельнику - 1 варіант, підживлення 21.04, при висоті конуса листків 16 см; 
у знаменнику - II варіант, підживлення 19.05 при висоті розетки 35 см. Вік 
модельних рослин 8 рою в.

Таблиця 4
Вплив підживлень NPK на розвиток генеративного пагона Hosta

ventricosa Steam
Морфометрична характеристика (М+т)

Показники Контроль Дослід
Довжина квіткового *57.2+ 0.33 58.5 + 0.97

стебла, см 59,3+2,26 61,9 + 0,18
Довжина суцвіття, см 16.9+1.86 20.1+2.56

27,6 + 0,83 27,9 + 1,14
Квіток у суцвітті, шт. 15.2 + 1.05 19.7 + 0.28

19,9 + 0,42 21,6+ 1,01
Зав’язаних плодів, шт. 13.6 + 0.92 14.4 + 2.39

15,6+1,07 17,4+1,05
Зрілих плодів, шт 13.6 + 0.92 14.0+1.31

15,2 + 1,65 16,8 + 0,81
*У чисельнику - 1 варіант, у знаменнику - II варіант.

Такі ж дослідження проводились з іншими видами: Lilium 
regale, L. davidii, L. henryi, Hemerocallis minor і H. middendorfii, 
Одржані результати аналогічні наведеним.

Передпосадкове внесення добрив є обов’язковим агро
технічним засобом, оскільки пересадка лілійних проводиться 
рідко, при розмноженні й омолодженні рослин. При
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перекопуванні грунту вносять перегній, при посадці - суміш ор
ганічних і мінеральних добрив: на 1 м - перегною 2 кг, торфу
0.5.кг, ЫРК 0,2-0,Зкг; для цибулинних додається по 0,25 кг по
пелу і вапна, на важких глинистих грунтах - пісок. Компоненти 
змішують і вносять в ямки. Завищені дози добрив при пересадці 
негативно впливають на рослини - в перші 2-3 роки вони вигля
дають слабкими і пригніченими.

Випробуваний нами комплекс добрив: передпосадкове вне
сення; підживлення № К  на певних фазах розвитку; внесення 
добрив під зиму і до початку весняного відростання забезпечує 
декоративність і довговічність композиційних насаджень 
лілійних у наших умовах.
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Smolynska M.O.

The are basic principle of use the Liliaceae 
for greenbuilding

The are exposed and summarized the basic principle of use the 
species which are representative the family of Liliaceae in compositionery 
plantacion as a result of the many year’standing research. The base of this 
principle are as a necessity from environment of some species as its 
biological property, especially the aggregate of its different physiologycal 
sings.
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Королюк В.І.

Диференціація сортів гладіолуса гібридного за 
строками цвітіння

Вивчений ритм росту і розвитку 150 сортів гладіолуса 
гібридного, виявлені значні коливання в насту-панні фенодат. 
Відзначено, що строки зацвітання гладіолусів у наших умовах 
і дані в каталозі не завжди співпадають. Результати 
досліджень вказують на наявність взаємозв’язку між 
зацвітанням гладіолусів і сумою середньодобових температур. 
Для кожного сорту розраховані середні арифметичні значення 
суми середньодобових температур, необхідних для зацвітання. 
Застосовуючи метод монотипічних сигмальних шкал, розроб
лена класифікація сортів за строками зацвітання в умовах 
Північної Буковини.

В умовах Північної Буковини вивчений ритм росту і розвит
ку 150 сортів гладіолуса гібридного, які відрізняються за стро
ками цвітіння і належать до різних садових класів. Аналіз фено
логічних спостережень за ними в різні вегетаційні періоди пока
зав, що зміна фенологічних фаз в інгродукованих сортів зале
жить не лише від кліматичних умов, а й від особливостей їх ге
нотипів.

Оптимальним строком висадки бульбоцибулин гладіолуса є 
3-тя декада квітня. В цей час повітря прогрівається до 5-8 С [1], 
а можливі мінусові температури до появи сходів не шкодять. 
Вегетація рослин починається в 1-й половині травня з пророс
тання головного пагона на поверхню грунту. Тривалість періоду 
від посадки бульбоцибулин до проростання складає від 16 до 33 
днів в залежності від сорту. Прохолодна і дощова погода в цей 
період або дефіцит вологи в грунті сповільнює проростання. Те
пла погода на початку вегетації сприяє хорошому розвитку і 
дружнім сходам.

Період від посадки до цвітіння тривалий і складає 84-91 день 
для ранніх, 92-106 - для середніх і 107-127 днів для пізніх сортів. 
Період від зацвітання першої квітки в суцвітті до відцвітання
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останньої складає біля 12-20 днів. Цвітіння окремих сортів три
ває в середньому 30 днів.

Дата початку цвітіння є одним із основних показників, які 
характеризують сорт. Велику роль в наступанні фенологічних 
фаз у гладіолуса, особливо цвітіння, відіграють зовнішні факто
ри. Відмінності у погодних умовах приводять до значних коли
вань по роках як календарної дати початку цвітіння, так і трива
лості періодів від посадки до цвітіння і від сходів до цвітіння. 
Дуже часто через метеорологічні особливості року 
послідовність зацвітання сортів зміщується - ранні сорти 
зацвітають практично одночасно із середніми, а середні із 
пізніми. З метою визначення більш точного критерію поділу за 
строками цвітіння, простежили залежність цих строків від суми 
середньодобових температур за період від посадки до цвітіння.

Як відомо, температурний режим є одним із основних фак
торів середовища, які впливають на ріст і розвиток рослин. 
Кожна наступна фенофаза настає після нагромадження певної 
суми температур. Наявність взаємозв’язку між сумою темпера
тур і початком цвітіння гладіолусів відзначається рядом авторів
[2]. Ними підраховані суми температур, необхідні для 
зацвітання ранніх, середніх і пізніх сортів в різних зонах виро
щування: Північно-західний, Центральний і Південний райони 
європейської частини СРСР, Середній Урал і Західний Сибір.

Ми протягом 7 років простежували динаміку зацвітання 150 
сортів гладіолуса гібридного різних строків цвітіння. Фено
логічні спостереження проводили регулярно, кожні 2-3 дні. 
Враховували дати посадки, появи сходів, початку і кінця 
цвітіння. Суму середньодобових температур (вище 0° С) за 
період від дати посадки до зацвітання.

Результати досліджень показали, що амплітуда коливань да
ти початку цвітіння за роки спостережень складала 2-26 днів, 
тривалість періоду від посадки до початку цвітіння - 91-120 
днів. Коливання суми середньодобових температур від посадки 
до цвітіння не перевищували для більшості сортів 65° (від 18,6 
до 125°).

З метою порівняння коливань були вирахувані коефіцієнти 
варіації (у) календарної дати зацвітання, тривалості періоду від
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посадки до початку цвітіння і суми середньодобових температур 
за цей період для кожного із 150 сортів за кожний конкретний
рік досліджень.

Календарна дата початку цвітіння коливається з 11.07 по 
5.09., що підтверджують вирахувані коефіцієнти варіації: від З 
до 10,8, в середньому 6,2. Тривалість періоду від посадки до 
зацвітання коливається від 84 до 127 днів, що відповідає ко
ефіцієнту варіації 6,1-13,1, в середньому - 9,3.

Для визначення меж груп сортів різних строків цвітіння був 
застосований метод сигмальних монотипічних шкал [7,8]. Роз
раховані для кожного сорту середні арифметичні значення суми 
середньодобових температур від посадки до зацвітання колива
лись від 1510 до 2160 С,. Всі ці показники були подані у вигляді 
зваженого ряду, для якого вирахувано середнє арифметичне (М) 
і середнє квадратичне відхилення (а), М=1775, щ=150.

Значення М ±т (1925) і М -т (1625) розбили весь ряд на З 
групи:

ранні сорти - Р - сума середньодобових температур від по
садки до зацвітання нижча 1625° (12).; 
середні сорти - С - сума середньодобових температур від 
1625 до 1925° (67);
пізні сорти - П - сума середньодобових температур вища 
1925 °(21).

За даною шкалою уточнили належність вивчених сортів до 
відповідної групи в наших умовах. При розподілі сортів виявле
но, що найбільша кількість їх входить до групи середніх строків 
цвітіння, яка охоплює температурний інтервал 300°. В зв’язку з 
цим виникла необхідність більш детальної градації сортів на 

середньоранні - СР - 1625-1725° (20); 
середні-С - 1725-1825° (23); 
середньопізні - СП - 1825-1925° (24).

У ранніх сортів, які зацвітають при сумі температур, що не 
перевищує 1625°, тривалість періоду від посадки до появи 
сходів становить в середньому 21 день (У=8,38), від посадки до 
зацвітання - 92 дні (У=2,66), від появи сходів до цвітіння - 72 дні 
(У=3,56). Тривалість цвітіння в середньому становить 24 дні, 
коефіцієнт варіації найвищий (У=8,79). Сума середньодобових 
48



температур, необхідних для зацвітання ранніх сортів, складає в 
середньому 1553° (У=1,52).

У середньоранніх сортів тривалість періоду від посадки до 
сходів в середньому складає 21 день (У=6,62), від посадки до 
цвітіння - 99 днів (У=1,38), від сходів до цвітіння - 79 днів 
(У=2,25). Тривалість цвітіння в середньому складає 24 дні, 
(У=8,83), а сума середньодобових температур, необхідних для 
зацвітання, - 1682° (У=0,91).

У середніх сортів тривалість періоду від посадки до сходів в 
середньому становить 21 день (У=6,43), від посадки до цвітіння 
- 104 дні (У=1,69), періоду від сходів до цвітіння - 83 дні 
(У=1,83). Тривалість цвітіння складає 23 дні (У=9,0), а не
обхідна для зацвітання сума середньодобових температур за цей 
період - 1770° (У=1,02).

У середньопізніх сортів тривалість періоду від посадки до 
сходів в середньому 21 день (У=7,24), від посадки до цвітіння - 
110 днів (У=1,31), від сходів до цвітіння - 89 днів (У=1.83). Три
валість цвітіння складає 21 день (У=8,9), а сума середньодобо
вих температур за період від посадки до цвітіння - 1972° 
(У=0,78).

Сорти, які зацвітають при сумі температур вище 1925°, 
відносяться до групи ггізноквітучих. Період від посадки до 
сходів становить в середньому 22 дні, від посадки до цвітіння - 
115 днів (У=2,22), а період від сходів до цвітіння - 93 дні 
(У=8,21). Сума середньодобових температур, необхідна для 
зацвітання гладіолусів пізніх строків цвітіння, складає в серед
ньому 2002° (У=1,75).

Порівнюючи одержаний поділ на групи досліджених сортів 
гладіолусів із даними каталогу [9-11], робимо висновок, що в 
умовах Північної Буковини у половини досліджуваних сортів 
(51) цвітіння запізнюється, у 24 сортів випереджає, а у 25 сортів 
співпадає із строками, наведеними в каталозі (табл.).

При порівнянні строків цвітіння гладіолусів в умовах 
Чернівців і Москви, встановлено, що їз 26 сортів одночасно 
зацвітають 12. Строки цвітіння в Москві співпадають із катало
гом у 10 сортів, а в Чернівцях - у 5, що свідчить про великий 
вплив на цвітіння кліматичних умов вирощування.
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Таблиця
Класифікація сортів гладіолуса ш строками зацвітання

Назва сорту, 
шифр

Сума середньодо
бових температур, 
необхід них для за
цвітання (вище 0°С)

Строки зацвітання

за каталогом в Чернівцях

1 2 3 4
Abiqua (492) 1853 С СП
All Ruffles (492) 1763 СП С
Alpen Rose (364) 2040 с п
Anniversary (572) 1938 CP п
Ares (311) 1633 CP СР
Artist (564) 1894 СП СП
Ausma Nuberia 1816 p с
Badger Rouse 1841 СП СП
Bengalen (431) 1731 CP С
Bemiba (200) 1594 CP р
Bibi (363) 1699 p СР
Black Magic (558) 1795 СП с
Blue Bird (283) 1934 p п
Blue Heaven (485) 1722 с с
Blue Isle (486) 1731 с с
Blue Ruffles (482) 1864 с СП
Blushing Bride (242) 1807 п с
Bravo (353) 1605 с СР
Brautstaub (501) 1716 СР СР
Break O’Dawn 1696 р р
Brightsides (217) 1433 СП СП
Burma (566) 1907 с СП
Candy Pink (462) 1877 с СП
Cara Mia (466) 1921 р СП
Chanticler (462) 1852 с С
Charisma (445) 1816 СР СП
Christmas Red(452) 1838 с СП
Christmas Rose (464) 1895 п п
Chrvstal White(400) 2160 с с
Climax (465) 1783 СП с
Congo Song (458) 1817 СР с
Coral Blaze. (526) 1747 с п
Cream Cake (410 1944 п СП
Day Dream (460 1911 с с
Dark Horse (486) 1765 п п
Delphine (387) 1963 п р
Diplomat (466) 1897 с СП
Dinamo (454) 1686 с СР
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1 2 3
HH T80.1HU1

4
Dolly (253) 1738 c c
Dreaming Maiden (579) 1695 cn CPDrifted Snow (400) 1727 ~ p

I
r

Early Highlight (235) 1532 p
**
p

Ecstasy (462) 1928 c n
Eicher Lorke (546) 1841 cn cnEurovision (456) 1707 c CP
Exotica (562) 1923 c cn
Firelight (453) 2027 p n
Firestone (355) 1837 c cn
Garland (454) 1906 cn cn
Golden Dream (314) 1655 c CP
Golden Glove (416) 2044 cn n
Gracions Lady (460) 1821 CP C
Green Lilac (373) 1840 CP cn
Green Mountain (404) 1988 c n
Green Satin (504) 2016 CP n
Highstyle (465) 2003 cn n
Hit Parade (376) 1534 c p
Eliminator (420) 1995 p n
Jack of Spades (458) 1679 cn CP
Jewel Song 1685 CP CP
Joy Bells (562) 1810 c
King Solomon (478) 1779 CP c
Lady Bee (263) 1647 cn CP
Lavander Frills (374) 1966 c n
Lavander Masterpiece (576) 1893 c n
Lemon Frills (314) 1734 p c
Lemon Luster (412) 1917 CP cn
Lilac and Chartreuse (373) 1779 CP cn
Lilac and Lime (275) 1694 p CP
Lilac Glow (472) 1790 CP c
Lime Fizz (402) 1830 p cn
Ling Toy (127) 1889 c CP
Little Jage Green (202) 1533 CP p
Meckv (353) 1510 p p
Moont Everest (500) 2069 CP n
Mugel Perl 1533 CP
Noveta (554) 1857 CP cn
Orange Sunset (327) 1826 p cn
Oriental (497) 1777 CP c
Paragon (473) 1739 - c
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Продовження таблиці
1 2 3 4

Party Pink (362) 1587 СП р
Patricia lean (463) 1973 С п
Perosi (544) 1755 Р с
Picotee (461) 2032 С п
Pink Parassol (442) 1726 С с
Pink Pame (444) 1726 - с
Pink Pride (443) 1936 П п
Pink Prospector (440) 1889 С СП
Pink Romance (444) 1917 СП СП
Plum Pudding (497) 1876 СП СП
Plum Tart (478) 1712 р СР
Polska Jisien (435) 1711 с СР
Purity (500) 1864 СП СП
Purple Giant (578) 1676 с СР
Purple Pride (478) 1921 с СП
Red Bentam (252) 1587 с СР
Red Freckles (455) 1808 СП с
Red Majesty (452) 2017 СР п
Red Smoke (452) 1683 с СР
Redwood (552) 2060 с п
Roman Gold (325) 1828 с СП
Rosette (266) 1598 р р
Salman’s Elite (400) 2051 СР п
Scarlette (454) 1943 с п
Sculptured Beauty(411) 1835 с СП
Sea Foam (500) 1797 СР с
See Breeze (433) 2006 СП П
Sezanne (455) 1761 СП с
Silent Love (420) 1669 СП СР
Silent Snow (300) 1685 СР СР
Silver Lining (464) 1624 р р
Stormy Moon (395) 1548 р р
Summer Floric (416) 1931 СП п
Tropic Seas (387) 1889 с СП
Viceroy (464) 2042 с п
White Ouk (000) 1886 п СП
White Cathedral (500) 1680 СР СР
White Flash (455) 1948 с СП
White Titan (501) 1768 с с

Wild Rose (464) 1861 с СП
Winter White (400) 1710 СП с
Антонина Вяткина (470) 1757 с с
Брызги шампанского(402) 1759 р с
Всплеск огня (454) 1590 с р
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Закінчення таблиці
1 2 3 4

Героям морякам 1698 СР
Гимн космонавтам (552) 1485 С Р
Качалов 1698 С СР
Красное домино (454) 1722 С СР
Летний сад (401) 1568 р Р
Ярослав (447) 1864 СП СП
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Korolyuk V.I.
Differentiation of hybrid gladiolus sorts by flowering terms

The rhythm of growth and development of 150 sorts of hybrid gladiolus was 
studied, considerable oscillations in phenodate approach were detected. It wras noted 
that gladiolus flowering terms under our conditions don’t always coincide with 
catalog data. Research results indicate the presence of correlation between gladiolus 
flowering and sum of mean-day temperatures. For each sort the average values for 
the sum of mean-day temperatures, essential for flawering, were calculated. Using 
the monotypical sigmal scales method the sort classificatin by terms of flawering in 
the Nothern Bucovina condithions was worked out.

Одержано редколегією 29.09.98 p.
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УДК 631.525(477.82)

Коцун Л.О.

Оцінка плодоношення інтродуцентів на Волині

Вивчення закономірностей плодоношення інтродуцентів 
має важливе теоретичне і практичне значення. В статті про
аналізовано генеративний розвиток 246 видів та гібридів. 
Встановлено, що репродуктивні можливості екзотів в умовах 
культури на Волині визначаються, насамперед, їх гео
графічним походженням та місцевими факторами зовнішнього 
середовища.

Найважливішим критерієм успішності інтродукції є вступ 
рослини в генеративну фазу та утворення життєздатного 
насіння. Проходження повного циклу онтогенезу можливе лише 
за умови відповідності біологічних особливостей виду еколого- 
географічшш умовам регіону культивування. Утворення 
насіння не тільки відображає ступінь пристосувальних можли
востей інтродуцентів у новому для них середовищі, але й забез
печує їх поширення шляхом створення власної насіннєвої бази. 
Досвід інтродукції свідчить, що рослини, вирощені із насіння 
місцевої репродукції більш стійкі до несприятливих факторів 
нового місцезростання [4]. А набуті в процесі інтродукції при
стосувальні ознаки можуть спадково закріплюватись у наступ
них поколіннях шляхом насіннєвого розмноження, забезпечую
чи їх виживання в новому для них регіоні з усе зростаючим тех
ногенним навантаженням. Тому вивчення закономірностей пло
доношення інтродуцентів має важливе теоретичне і практичне 
значення.

Аналіз генеративного розвитку 246 екзотів та гібридів пока
зав, що в умовах Волині плодоносять 208, цвіте 22, не цвіте 16 
таксонів.

Відсутність плодоношення у значної кількості таксонів вик
ликане кількома причинами. Цвітуть, але не плодоносять 
внаслідок самостерильності рослини гібридного походження: 
бузок китайський (8угіп§а сіііпепзіз М ІМ ), вейгела гібридна 
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(Weigel a hybridajaeg.), таволга загострена (Spitaea arguta Zab), 
форзидія проміжна (Forsythia). Не утворюють насіння пнкго 
дволопатеве (Ginkgo biloba L.), яловець Саржента (juniperus sar- 
gentii (Henry; Takeda ex Koidz.), оскільки вони є дводомними 
рослинами, а в культурі представлені особинами однієї статі. 
Відсутність плодоношення у каліканта квітучого (Calicanthus 
floridus L.), очевидно, пояснюється несприятливими мікро
кліматичними умовами регіону зростання.

Плодоношення знаходиться у прямій залежності від 
зимостійкості рослин. Ця залежність пояснюється тим, що при 
обмерзанні в першу чергу пошкоджуються молоді пагони та 
генеративні бруньки. Дана залежність чітко прослідковується 
при порівнянні показників таблиці.

Таблиця
Залежність плодоношення рослин від зимостійкості______

Група
зимостійкості

Плодоносять Цвітуть He цвітуть

I 174 9 14
II 16 4 1
III 17 8 1
IV - - 1

VI
- - -

v n - 1 -

Як видно із таблиці, найбільша кількість таксонів 
плодоносних належить до 1-ї групи зимостійкості, що 
пояснюється збереженням у них всіх пагонів, на яких 
закладаються генеративні органи. Порівняно велика кількість 
таксонів (14) не цвітуть у цій групі зимостійкості, це зумовлено 
тим, що більшість із них у культурі на Волині представлені 
молодими екземплярами, котрі ще не вступили у генеративну 
фазу. Логічно припустити, що через відповідний проміжок часу 
питома вага таких рослин стане меншою.

Незважаючи на періодичне підмерзання однорічних пагонів у 
рослин ІІ-Ї групи зимостійкості, 16 видів плодоносять. Лише 
дейція граціозна (Deutzia gracilis Sieb, et Zucc.), калина 
зморшкувата (Viburnum rhytidophyllum Hemsl.), кампсіс 
укорінливий (Campsis radicans (L.) Seem.), катальпа прекрасна
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(Catalpa speciosa (Narder ex Bameu) Warder ex Engelm.) не 
утворюють насіння.

У рослин ІІІ-Ї групи зимостійкості, у яких постійно 
обмерзають пагони, відсутнє плодоношення у 6 видів; серед них 
гортензія деревоподібна (Hydrangea arborescens L.), керія 
японська (Kerria japonica (L.) DC), павловнія повстиста (Pau
lownia tomentosa (Thunb.) Steud.), та ін.

Отже, дані таблиці переконливо свідчать про залежність 
репродуктивної здатності інтродуцентів від їх зимостійкості.

Ступінь зимостійкості рослин визначається, насамперед 
географічним походженням екзотів. Тому знання природного 
місцезростання інгродуцента дозволяє зробити певний висновок 
про їх репродуктивні можливості в даному регіоні.

В умовах Волині найбільш успішно піддаються інтродукції 
види, що походять з районів-аналогів: зі східної частини 
Атлантичного регіону Північної Америки; Північної Японії, гір 
Середньої Азії, Північно-Східного Китаю, Кореї та Примор'я 
[2]. Цвітуть, та не плодоносять або не цвітуть рослини з районів 
більш термофільних у порівнянні з попередніми (з 
Центрального та Південно-Східного Китаю).

До несприятливих погодних явищ, які в окремі роки 
лімітують репродуктивну здатність інтродуцентів, слід віднести 
ранні осінні та пізні весняні заморозки. Пониження температури 
повітря у весняний період спричиняє аномальні явища у ході 
мікро- та макроспорогенезу, викликає пошкодження та загибель 
генеративних органів і, як наслідок, — зниження або відсутність 
плодоношення. [4]. За даними багаторічних метеорологічних 
спостережень, у Луцьку весняні заморозки припиняються в 
середньому в кінці квітня, а перші осінні — з'являються в кінці 
першої декади жовтня в залежності від особливостей 
синоптичних процесів. Дати припинення весняних і настання 
осінніх заморозків значно коливаються з року в рік. Ці 
відхилення в аномально теплі або холодні роки можуть тривати 
в середньому місяць [1]. Оскільки пізньовеснящ та ранні осінні 
заморозки є типовим явищем для Волині, то значна, група 
екзотів періодично піддається їх негативному впливу. Так, 
особливості зимово-весняного періоду 1998 року, коли після
відносно теплої зими настала холодна і затяжна, з частими
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нічними заморозками весна, спричинили зниження 
плодоношення в айви довгастої (Cydonia oblonga Mill.), вишні 
повстяної (Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.), магнолії Кобус 
(Magnolia Kobus DC.), горіха маньчжурського (Juglans mand- 
shurica Maxim.) тощо та відсутність його в абрикоса 
маньчжурського (Armenidca mandshurica (Maxim.) Sr Wortz.) та 
звичайного (A. vulgaris Mill.), мигдаля степового (Amygdalis 
nana L.), луізіанії трилопатевої (Louiseania triloba (Lindl.) 
Pachum.), персика звичайного (Persica vulgaris Mill.), форзиції 
звисаючої (Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.).

Згідно зі спостереженнями, проведеними А.М.Маурінь [3], 
В.І.Некрасовим [4], Л.С.Плотніковою [5], весняні заморозки в 
період цвітіння деревних рослин є однією з причин відсутності 
плодів або партенокарпічного розвитку насіння не лише в 
інтродуцентів, але й деяких аборигенних видів.

Сггівставлення періодичності плодоношення інтродуцентів з 
їх життєвою формою дозволило зробити висновок, що 
нерегулярно утворюють плоди переважно дерева. Кущам же 
властиве щорічне рясне цвітіння і плодоношення, що 
пояснюється їх більшою екологічною пластичністю в умовах 
інтродукції та відносною еволюційною молодістю. Крім того, 
кущі, порівняно з деревами, раніше вступають в генеративну 
фазу розвитку (на 2-5-й рік).

Несприятливі погодні умови, викликані невисокими 
значеннями температури повітря і великою кількістю опадів у 
літній період, можуть спричинити невизрівання плодів у деяких 
теплолюбних видів. Так, у 1998 році у зв'язку з холодним і 
вологим літом не визріли плоди у вейгели ранньої (Weigela 
praecox (Lemoine) Bailey), багряника японського (Cercidiphyllum 
japonicum Sieb, et Zuce), софори японської (Sophora japonica L.). 
Перешкоджають дозріванню плодів і ранні осінні заморозки.

Кількісне обмеження інтродуцентів одного виду у 
насадженнях лімітує плодоношення та якість їх насіння. У 
поодиноко зростаючих рослин відсутність перехресного 
запилення призводить до утворення партеноспермічного насіння 
(криптомерія японська (Cryphomeria japonica Don.), кипарисовик 
горохоплодний (Chamaecyparis pisifera Sieb, et Zucc.),
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метасеквоя гліптостробоподібна (Metasequoia glyptostroboides 
Hu et Cheng.).

Таким чином, генеративні можливості деревних рослин в 
умовах культури визначаються географічним походженням 
видів та факторами зовнішнього середовища, критичні 
показники яких лімітують проходження різних періодів 
онтогенезу рослин.
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Kotsun L.O.

An Evaluation of the Fertility of Trees Introduced 
into the Volyn Region

In this article was analized the generative development of 246 species 
and hybrids. It was determined that the reproductive possibilities in the con
ditions of culture in Volyn are defined by the geographical origin of those 
species as well as the local factors of the external environment.
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УДК 631,524

Счепіцька Т.С.

Оцінка перспективності інтродукції 
представників родів Deutzia Thunb., 

Hydrangea L., Philadelphus L. у 
Правобережному Лісостепу України

Проведено оцінку ступеня акліматизації та життєздатності 
видів родів Deutzia Thunb., Hydrangea L., Philadelphus L. з 
метою встановлення перспективності інтродукованих видів 
для практичного використання в Правобережному Лісостепу 
України. Результати досліджень показують, що представники 
вказаних родів в даних умовах достатньо стійкі і можуть бути 
використані у зеленому будівництві на цій території.

Роди Deutzia, Hydrangea, Philadelphus займають значне місце 
серед чагарникових рослин, які використовуються в культурі. 
Інтродукція рослин названих родів на територію сучасної Ук
раїни має давню історію. Здавна в українських селах вирощу
вався садовий жасмин звичайний (Ph. coronarius L.), що похо
дить з Південної Європи і високо ціниться за невибагливість, 
рясність цвітіння, аромат квітів, медоносні властивості. 
Інтенсивна інтродукція дейцій, гортензій, садових жасминів по
чалася в XIX ст, паралельно з заснуванням перших ботанічних 
садів, дендраріїв, парків. Перші відомості про видовий склад 
цих інтродуцентів наведено в роботах О.Л. Липи [6,7]. Велику 
роль в інтродукції та збагаченні дендрофлори Правобережного 
Лісостепу України новими видами і формами згаданих родів 
відіграли дендропарки "Олександрія" (м. Біла Церква), 
"Софіївка" (м. Умань), ботанічний сад Національного 
університету ім.Т.Г.Шевченка, Центральний ботанічний сад ім. 
М.М. Гришка (ЦБС), де зібрані значні колекції.

Всього на територію Правобережного Лісостепу України в 
різний час було інтродукоьано 17 видів та 3 форми Deutzia, 11 
видів та 3 форми Hydrangea, 31 вид та 13 форм (сортів) Philadel
phus. Найбільша кількість інтродуцентів - це види
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північноамериканського та центрально-китайської о походжен
ня, а також гібриди (5 видів Оеиігіа, 8 видів РЬіІасіеІрІшз), що 
станозить близько третини всього видового складу цих родів у 
світовій флорі (табл.1).

Таблиця 1
Розподіл видів досліджуваних родів по флористичних областях

Флористичні області Deutzia Hydrangea Philadel
phus

Всього

Південна Європа 2 2
Гімалаї (Західний Китай) 3 2 3 8
Центральний Китай 5 3 4 12
Маньчжурія, Корея, Примор’я 1 1 3 5
Японія 3 2 1 6
Північна Америка 3 10 13

Аналіз умов даного району і досвіду інтродукції дейцій, гор
тензій, садових жасминів свідчить, що досліджуваний регіон є 
перспективним для їх вирощування. Згідно з інтродукційним 
районуванням території України [4] Правобережний Лісостеп 
належить до зони відносно широкої інтродукції рослин 
досліджуваних видів. Інтродукційна ємність України, як 
кількісна оцінка інтродукційних можливостей району майбут
ньої інтродукції, складає для гортензій 0,68, для дейцій -  0,8, 
для садових жасминів -  0,92.

Фундаментальні дослідження з інтродукції роду Deutzia роз
почались в 1935 році в ЦБС, де в розсадник було висаджено 4 
види та 3 форми. Перше надходження видів та форм роду Phila- 
delphus в ЦБС датується 1946 роком, коли з Німеччини було от
римано 35 таксонів. В наступні роки колекції дейцій, садових 
жасминів, гортензій поповнювались рослинами з різних регіонів 
[2,3], частина яких була втрачена.

На даний момент в колекціях дендрарію ЦБС випробувано 3 1 
таксон Philadelphus, 16 таксонів Deutzia, 4 таксони Hydrangea. 
При аналізі досвіду інтродукції вказаних родів використані ме
тод інтегральної чисельної оцінки життєздатності та перспек
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тивності інтродукції чагарників на основі візуальних спостере
жень [5] й оцінка успішності акліматизації [4]. При порівнянні 
ступенів акліматизації (табл. 2) відмічено, що найвищий показ
ник у D. scabra Thunb. 'Plena', найбільш поширеної не тільки в 
Києві, а й по всій Україні. Серед гортензій найвищий показник у
Н. раніculata Sieb., однак вона рідше використовується в озеле
ненні, ніж H. arborescens L. Серед садових жасминів найкраще 
акліматизовані Ph. coronarius ’Aurea', Ph. floribundus Schräg., Ph. 
incanus Koehne, Ph. inodoms L-, Ph. lemoinei Lemoine 'Avalanche', 
Ph. tenuifolius Rupr. et Maxim., які виявилися найпластичніптми 
в умовах інтродукції.

Дослідження свідчать, що більшість видів дейцій, гортензій, 
садових жасминів є цілком перспективні (23,7%) та достатньо 
перспективні (59,5%). Рослини першої групи зберігають власти
ву їм у природі форму росту, мають високу пагоноутворюючу 
здатність, щорічно дають приріст пагонів, повноцінну насінну 
проду кцію і можуть бути вирощені в культурі з насіння місцевої 
репродукції. Вони практично цілком зимостійкі, у більшості 
видів однолітні пагони визрівають повністю, а ушкодження 
кінців пагонів спостерігається лише в особливо суворі зими, 
частіше тільки в пізніх пагонів. З них цілком зимостійких і тих, 
що періодично слабко ушкоджуються зимою - 54,5%, слабко, 
але постійно - 45,5% відповідно. В другій групі число цілком 
зимостійких рослин невелике (13%), але разом з тими, що 
обмерзають слабо, вони складають близько 52%. їнщі 
ушкоджуються у більшій мірі. Визрівання пагонів також 
відбувається неоднаково. У 48% вони визрівають повністю, а у 
решти рослин -  лише на 85-90%. Показники життєздатності 
рослин цієї групи свідчать про те, що біологічний потенціал 
пристосувальних реакцій у них досить високий і абсолютна 
більшість їх зберігає або швидко відновлює габитус. Група 
менш перспективних дейцій, гортензій, садових жасминів 
(16,8%) представлена рослинами, що зростають у південних і 
приморських областях Північної Америки, Японії або є 
гібридного походження. Але ця оцінка носить відносний харак
тер. Наприклад, якщо D. magnifica (Lemoine) Rehd. та H. macro- 
phylla (Thunb.) DC кілька занижених показників (зимостійкість, 
здерев’яніння пагонів, способи розмноження в культурі, генера-
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гивний розвиток), то H. arborescens 'Grandiflora' не відрізняється 
за показниками від Н. arborescens, окрім показника генератив
ний розвиток”, бо не має фертильних квітів. Але ця форма чудо
во розмножується вегетативно. З тих же причин знижена оцінка 
П. lemoinei Lemoine, D. scabra 'Candidissima', Ph. lemoinei 
'Albâtre'. Через нестале плодоношення занижені показники Н. 
arborescens, Н. paniculata, Ph. coronarius 'Dianthiflora', Ph. falcon- 
eri Sarg., Ph. lemoinei 'Monteau d'hennine', Ph. lemoinei 'Norma', 
які заслуговують вищої оцінки і цілком правомірно можуть бути 
віднесені до другої групи.

Внаслідок багаторічних спостережень і обстежень зелених 
насаджень населених пунктів Правобережного Лісостепу Ук
раїни [1] та аналізу отриманих даних можна зробити висновок 
про перспективність подальшої інтродукції видів родів Deutzia, 
Hydrangea, Philadelphus і відібрати найпридатніші для 
поліпшення структури та декоративності насаджень. Вважаємо, 
що доцільно інтродукувати та випробувати такі види: D. corym- 
bosa R. Br., D. glauca Cheng., D. monbeigii W. W. Smith., D. ning- 
poensis Rehd., D. setchuenensis Franch., H. incognita Wolf., H. in- 
volucrata Sieb.. H. petiolaris Sieb, et Zucc., Ph. cymosus Rehd. 
Особливу увагу варто приділити D. gracilis Sieb, et Zucc. 'Grandi- 
flora' та 'Nikko', D. setchuenensis 'Corymbiflora'; сортам H. macro- 
phylla, H. serrata (Thunb.) DC, Ph. lemoinei.
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Stchepitckaja T.S.

The estimation of the perspectivity of introduction 
of the representative of genera Deutzia Thunb., Hydrangea L., 

Philadelphus L. in partially-wood steppe of the Right-Bank
Ukraine

The estimation of the degree of acclimatization and vitality of Deutzia 
Thunb., Hydrangea L., Philadelphus L. species there was made to determine 
the perspectivity of introduced species for their practical use in partially- 
wooded steppe of the Right-Bank Ukraine. The results of the investigation 
show that the representatives of genera Deutzia, Hydrangea, Philadelphus 
are quite stable in partially-wood steppe of the Right-Bank Ukraine and can 
be widely used for green building of this area.
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У Д К  6 3 1 .4 2 7 .2 2 .1 : 633 .11

Елланська Н.Е., Шроль Т.С., Хохлова І.Г.

Біологічна активність степових рослин 
заповідника “Хомутовський степ”

Проведено еколого-фізіологічний аналіз ризосферного 
грунту степових рослинних угруповань заповідника “Хому- 
товський степ”. Показано вплив степової рослинності на фор
мування чисельності неспороутворюючих, спороутворюючих 
бактерій та мікроміцетів грунту. Вивчено динаміку 
фітотоксичності ризосферного грунту в залежності від виду 
степової рослинності.

Під впливом антропогенного навантаження на оточуюче се
редовище підвищується його “...техногенне забруднення, 
відбувається девастація природних ландшафтів, спостерігається 
трансформація видового складу різноманітних компонентів 
біогеоценозів. Екологічна дестабілізація значною мірою сто
сується і степових екосистем “[1].

Матеріал і методи
Заповідник “Хомутовський степ” знаходиться в 20 км від 

північного узбережжя Азовського моря на лівому березі річки 
Грузький Єланчик, площа якого складає 1024 га. Він є найбільш 
віддаленим на південь відділенням Українського державного 
степового заповідника. “Хомутовський степ” в фізико- 
географічному відношенні досить типовий для Приазов’я. Він 
розміщений на злегка хвилястому плато, яке поступово зни
жується в напрямі на схід і кінчається досить крутим, але неви
соким схилом. Зі сходу на захід степ розчленовано системою 
балок. Рельєф представляє собою слабо хвилясту рівнину, в 
найбільш високих місцях якої зустрічаються кургани. Грунти 
представлені звичайними чорноземами. Вони відрізняються 
більшою потужністю гумусових горизонтів з низьким вмістом 
гумусу у верхньому шарі (4,5-5%), великою карбонатністю і на
явністю в грунтовому профілі карбонатної плісені [11].
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Хомутовський степ - єдина цілина, розміщена в плакорних 
умовах, яка збереглася на відносно великій території Частина 
цього степу була залишена абсолютно заповідною, а частина аж 
до останнього часу використовувалась під випас та сіножаті, в 
зв язку з чим в степовому травостої ще и зараз спостерігається 
значна строкатість.

Рослинний покрив “Хомутовського степу'4 відноситься до 
ксеротичного варіанту різнотравно-типчаково-ковилових степів. 
Основними фітокомпонентами плакорних ценозів тут виступа
ють Stipa lessengiana Trin. et Rupt та S. capiilata L., досить рідко -
S. ucrainica P. Smim. Інші види ковили (S. tirsa Stev.., S. 
dasyphytla (Czera. ex Lindem.) Trautv.) та представники 
північного різнотрав’я (Fillipendula vulgaris L., Fragaria viridis 
Duch та ін.) локалізовані на депресіях рельєфу та фрагментарно 
на північних схилах [5].

Мікробіологічні дослідження грунтів під рослинами 
відділень Українського державного заповідника проводяться 
давно. Велика увага приділялась консортивним зв’язкам 
фітофільних грибів різних таксонів: борошноросяних, іржастих 
та афілофорових [7, 10]. Е.А. Мятликовою та Е.І. Аддреюк [8, 9] 
зроблена спроба встановити ступінь залежності целюлозоруй- 
нуючих мікроорганізмів в грунті від ряду екологічних факторів. 
Е.З. Коваль [3] вивчала грунтову мікобіоту в заповідниках 
“Кам’яні могили” та “Хомутовський степ”. Важливим є 
дослідження сумісної (асоціативної) діяльності мікроорганізмів, 
характеру утворюваних внаслідок цієї діяльності різних речовин 
та їх значення для розвитку вищої рослини.

Досліди проводились в 1994-1995 роках. Проби грунту 
відбирались на глибині 0-20 см в ризосфері куртин степових 
рослин, які домінували на даній ділянці.

Мікробіологічні аналізи проводили зі свіже відібраними 
зразками грунту методом посіву грунтових суспензій 
відповідних розведень на тверді поживні середовища: 
мікроміцети - на підкислене до pH 4,5 середовище Чалека та 
сусло-агар; бактерії - на капустяний агар; бацили - на середови
ще Мішустіна; азотобактер - на середовище Ешбі [6]. 
Фітотоксичні сть грунту визначали за допомогою методу 
біологічних тестів - обростання 50 грудочок досліджуваного
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грунту, розкладеного на тверде середовище Ешбі, культурою 
АгоюЬасІег сЬгоососсиш та прямого біотестування грунту про
ростками крес-салату [2].

Результати та їх обговорення
Мікроорганізми є найбільш активною частиною будь-якого 

біогеоценоза. їх роль визначається тим, що вони постійно синте
зують різноманітні фізіологічно активні сполуки і беруть участь 
в розкладі продуктів метаболізму, що виділяються рослинами та 
мікофлорою.

В умовах заповідника “Хомутовський степ” нами було 
відібрано ризосферний грунт 12 рослин і двох рослинних 
асоціацій для алелопатинного і мікробіологічного аналізів.

За даними таблиці, найбільша активність бактерій була вияв
лена в ризосфері ломинісу жигунцю (93,4 млн/г грунту). Грунт 
різнотравно-тонконого-ковилової асоціації відрізнявся значною 
кількістю не тільки неспорових (128,5 млн/г гр.), а і спороутво- 
рюючих бактерій (537,9 тис/г гр.). Відомо, що спороутворюючі 
бактерії являються важливою індикаторною групою грунтових 
мікроорганізмів у структурі мікробоценозу. їх чисельність була 
досить значною в ризосфері грунту шавлії степової (329,7 тис/г 
гр.) та кермеку широколистого (346,1 тис/г гр.).

Мікроміцети, як і макроміцети, дуже поширені у природі і 
зустрічаються в різних біогеоценозах. їх значення як 
паразитних, так і сапрофітних у степових фітоценозах дуже ве
лике. В біології грунту вони виконують важливу біохімічну 
функцію [10]. Аналіз даних таблиці показав, що наявність знач
ної кількості мікроміцетів в грунті асоціації ломиніса жигунця 
(41,6 тис/г гр.) негативно вплинула на розвиток азотобактеру 
(60%). Досить високий грибний пул спостерігався в ризосфері 
молочаю степового (58.7 тис/г гр.) та шавлії пониклої (57,2 тис/г 
гр.) в наступному 1995 році. Характерний розподіл різних 
функціональних груп в різнотравно-типчаково-ковиловій 
асоціації - невисока кількість неспорових бактерій (161 млн/г 
гр.), середня - спороутворюючих (213,6 тис/г гр.), та зовсім не
значна - мікроскопічних грибів (6,0 тис/г гр.) - зберігся і в 1995 
році. Необхідно відмітити цікаву закономірність щодо 
мікробоценозу шавлії степової. В перший і другий рік спостере- 
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. Таблиця
Біологічна активність ризосфери степових рослин заповідника

Варіанти

Чисельність мікроорганізмів 1 Алелопатична ак- | 
тившсть

Бактерії
(КА),

млн/г гр.

Спорові
бактерії
(Міш),

тис/ггр.

Мікроско
пічні гри
би (СА), 
тис/г гр.

Крес-салат, 
% до контро

лю

Азото-і
бактер.

%

Різнотравно-типча-
ково-ковилова
асоціація

16Л
ю ,з

21^,5
139,1

6&
5,1

123.6 ±3.6 
90,9 ± 2,8

98.0
62.0

Різнотравно-
тонконого-ковилова
асоціація

128,5
34,6

537,9
264,4

м
31,6

126.7 ±3.9 
111,4 ±3,6

94.0
96.0

Шавлія австрійська 21,2
22,4

207,1
148,3

18,7
30,5

140.3 ±2.2 
97,6 ±3,1

80,0
46,0

Шавлія степова 58,9
23,4

329.7
317.7

22.2
19,8

121.7 ±2.4
77.7 ±6,5

96.0
100.0

Кермек
широколистий

24,7
29,6

346Л 
87,8

14,9
29,1

165.5 ± ЗЛ 
93,4 ±3,2

84.0
92.0

Ломиніс жигунець 93,4 219,6 41,6 141.6 ±2.3 68,0

Грудниця волохата 29,3
2,8

287,7
59.9

16,9
35,6

105. 5 ±3.8 
80,7 ±4,5

100,0
98,0

Молочай степовий
19,3 74,8 58,7 96.4 ± 3,3 94,0

Шавлія поникла
42",5 237,2 57,2 79,5 ±6.0 86,0

Залізняк бульболй- 
стий 13,1 153,9 6> 86,7 ±3,0 64,0
Цибуля Вальдштей- 
на 11,1 118,7 21,1 87,3 ±3,1 50,0
Цибуля нерівно- 
ніжкова 87,9 181,7 27,0 97,6 ±3,1 54,0

Чебрець Маршалів
52,8 349,9 44,1 83,7 ±3,0 42,0

Карагана кущова
16,6 279,3 29,4 80,7 ±4,5 58,0
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жень кількісний склад різних функціональних груп майже 
збігається (за винятком неспорових бактерій).

Цього не можна сказати про шавлію австрійську та кермек 
широколистий, в мікробіоті яких розбіжності по роках досить 
значні. В цілому в грунті степу в усі строки спостережень 
зберігався високий вміст мікроскопічних грибних форм.

Таким чином, густа сітка коренів та великий рослинний опал 
є постійним джерелом живлення для грунтових мікроорганізмів.

Для вивчення фітотоксичності грушу, яка може виникати в 
результаті розпаду рослинних решток та накопичення 
мікроорганізмів, використовували методи біологічних тестів та 
прямого тестування грунту. До низьких концентрацій 
фітотоксичних речовин найбільш чутливий біотест - крес-салат 
[2]. Зразки грунту 1994 року характеризуються високим алело- 
патичним рівнем. Приріст коренів крес-салату складав від 105.5 
до 164,5% порівняно з контролем. Висока алелопатична ак
тивність грунту під кермеком широколистим (164,5%), шавлією 
австрійською (140,3%) та степовою (121,7%) обумовлена еко
логічно збалансованим мікробоценозом. У 1995 році 
відмічається зниження стимулюючої дії' грунту на біотести.

Ще однією характеристикою грунту є наявність в ньому азо
тобактера. А2 0 1 :оЬас1 ег сйгоососсшп - чутливий до фітотоксич
ності речовин різної природи [4]. Цей показник був досить ви
сокий у всіх варіантах досліду (від 42 до 100 %). В ризосфері 
чебрецю Маршалів (по азотобактеру 42 %), відмічається 
підвищення кількості всіх досліджуваних груп мікроорганізмів, 
особливо спороутворюючих бактерій. Високий мікробний пул 
ризосфери шавлії австрійської, цибулі нерівноніжкової приво
дить до підвищення алелопатичної активності грушу.

Таким чином, в ризосфері кожної рослини або асоціації рос
лин формується свій якісний і кількісний мікробоценоз. 
Порівнюючи мікробні асоціації ризосфери степових рослин 
1994 року, де кількість неспороутворюючих бактерій складала 
від 21,2 до 93,4 млн/г гр., спороутворюючих бактерій - 203,1-
337.9 тис/г гр., мікроміцетів від 6,0 до 41,6 тис/г гр., азотобакте
ру - 68-100 %, а у 1995 році відповідно - 2,8-87,9 млн/г гр.; 59,9-
349.9 тис/г гр.; 5,1-58,7 тис/г гр.; 42,0-100%, видно, що у 1994 
році кількість бактерій (особливо неспороутворюючих), була 
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значно вила, ніж в наступному році, тоді як мікроміцетів навпа
ки - нижча. Перегрупування організмів в сторону збільшення 
кількості грибів та зменшення по кількості бактерій (в тому 
числі азотобактеру), знизило стимулюючий ефект грунту' до 
рівня контролю у 1995 році.

Аналіз ризосфери степових рослин та асоціацій заповідника 
“Хомутовський степ показав, що рослигнний покрив є 
вирішальним екологічним фактором, який формує структуру 
мікробних угруповань.

Одержані дані підтверджують уявлення про те. що грунтова 
мікробіота, незважаючи на відому строкатість мікроасощацій та 
варіабельність в часі та природі, існує як комплексна єдина сис
тема, для якої справедливі закони сталості фізичних систем.
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Ëllanskaya N.E., Shrol T.S., Khokhlova I.G.

Biological activity of the steppe plants rhizosphere of 
reserve “Chomytovskaya steppe”

Ecologo-physiological analysis of rhizospherical ground of the steppe 
plant groups in the reserve of “Chomytovskaya steppe” has been carried 
out. The effect of the steppe vegetation on formation of the number of 
nonsporulatiing, sporulating bacteria and ground micromycetes is shown. 
The dynamics of phytotoxical rhizospherical ground depending on the 
species of the steppe vegetation has been studied.
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Григорюк І. Н., Ткачов В. Ь, 
Нижник Т. П., Савінський С. В.

Зміни фітогормонального комплексу в листках 
картоплі, індуковані полістимуліном К за умов

посухи

Вперше показано зміни фітогормонального комплексу в 
листках картоплі, індуковані полімерною формою 6-БАП в 
умовах посухи. Встановлено, що обробка картоплі в фазах бу
тонізації та цвітіння полістимуліном К викликає зміщення 
фітогормонального балансу в бік переважання синтезу ЮК, 
зеатину і, особливо, зеатинрибозиду, порівняно з АБК.

У формуванні систем посухостійкості рослин ключова роль 
належить природним та синтетичним аналогам фітогормонів. 
Практичне використання синтетичних регуляторів росту для 
захисту рослин від посухи вимагає з’ясування механізмів їх 
впливу на формування адаптивного потенціалу рослинних ор
ганізмів і, передусім, на функціонування фітогормонального 
комплексу. Серед синтетичних регуляторів росту перспектив
ним є синтетичний аналог цитокініну полістимулін К (6- 
бензиламінопурин (6-БАП), іммобілізований на полімері), який 
відзначається пролонгованою дією, високою біологічною ак
тивністю та слабкою токсичністю [9]. Встановлено, що 
полістимулін К індукує посилення синтезу стимулюючих 
фітогормонів, процесів надходження води, збагаченої на тритій, 
збільшення вмісту аденозин-5-трифосфату та енергетичного за
ряду, внаслідок чого підвищується адаптивна здатність рослин 
до умов недостатнього водозабезпечення [2, 3, 7].

Рослини картоплі суттєво відрізняються від озимої пшениці 
особливостями функціонування механізмів стійкості до посухи, 
які пов'язані з можливістю резервування пулів води в мате
ринській бульбі [6]. Показано різноспрямоваш зміни нагромад
ження вмісту індоліл-3-оцтової кислоти (ЮК) та цитокінінів у 
залежності від тривалості посухи [1]. З’ясовано, що
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полістимулін К стабілізує фітогормональний статус у листках 
картоплі за умов водного стресу [4]. Однак, в літературі відсутні 
систематизовані дані стосовно впливу регуляторів росту на 
формування адаптивних реакцій фітогормонального комплексу 
в листках картоплі впродовж онтогенезу за умов посухи.

Виходячи з цього, метою даної роботи було вивчити зміни 
фітогормонального і водного статусів у листках картоплі, інду
ковані полістимуліном К за недостатнього водозабезпечення.

Методика та об’єкти
Об'єкт досліджень - рослини пізньостиглого сорту картоплі 

Темп, які вирощували в посудинах Вагнера (12 кг абсолютно 
сухого дерново-опідзоленого грунту на посудину) за оптималь
ного (60% повної польової вологоємкості (ПВ)) та недостатньо
го (30% ПВ) водозабезпечення. Грунтову посуху тривалістю 12 
діб створювали одночасним припиненням поливу рослин в кри
тичні до нестачі вологи фази бутонізації та цвітіння. Перед по
чатком посухи дослідні рослини обприскували водним розчи
ном полістимуліну К в найбільш ефективній концентрації (1(Ґ1 
моль/л за діючою речовиною), встановленої нами дослідним 
шляхом. Кількісне визначення вмісту фітогормонів проводили 
методом тонкошарової хроматографії з використанням скану- 
вального спектроденситометра Camag TLC Scanner II (Швей
царія) [5]. Баланс ендогенних фітогормонів у листках картоплі 
розраховували за формулою [4]:

jg p  =  ЮК + зеатии + зеатинрибощд

АБК

Результати та обговорення
Показано, що у фазу цвітіння порівняно з фазою бутонізації 

стресова дія посухи індукувала суттєвіше обезводнення листків 
картоплі та одночасне збільшення водного дефіциту, яке про
порційне тривалості дії стресового чинника (табл. 1).

Обробка рослин водним розчином полістимуліну К частково 
стабілізувала водний статус, зменшувала втрати води та нарос
тання водного дефіциту в листках картоплі. За умов оптималь
ного водозабезпечення у фазу цвітіння порівняно з фазою бу
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тонізації відбулось різке збільшення вмісту ЮК, АБК та зни
ження рівня зеатину, особливо його транспортної форми зеа- 
тинрибозиду (табл. 2). На фоні онтогенетичних змін вмісту 
фітогормонів спостерігається реакція фітогормонального ком
плексу на посуху. Дефіцит води зумовлював у фазу бутонізації 
зниження рівня ЮК, зеатину, зеатинрибозиду та збільшення 
кількості АБК.

Таблиця 1
Вплив полістимуліну К  на параметри водного режиму в листках 
______________ картоплі за різного водозабезпечення____

Варіант дослід}'
Фаза

бутонізація цвітіння
Оводнешсть

%
Водний 

дефіцит, %
Оводнешсть

%
Водний 

дефіцит, %
Оптимальна во
логість грунт}’ 
(60% ПВ)

84,4 ± 1,0 9,4 ±0,3 80,2 ±1,1 11,2 ±0,5

Посуха (12 діб) 62,6 ±0,8 20,2 ±0,9 60,6 ± 0,9 28,0 ±0,7
Посуха (12 діб) + 
полі стимуЛІН К 72,8 ±0,9 13,6 ±0,4 70,3 ±0,9 16,8 ±0,8

Таблиця 2
Вплив полістимуліну К  на вміст та баланс фітогормонів у  мг/г 

сирої ваги речовини в листках картоплі за умов посухи______
Варіант дослід}’ ЮК АБК Зеатин Зеатин-

рибозид
Вр

Фаза бутонізації
Оптимальна вологість 1083 520 3488 472 9,7
грунту (60% ПВ) ± 65 ± 31 ± 174 ±33
Посуха (12 діб) 789 557 3106 226 7,4

±47 ±28 ±155 ± 16
Посуха (12 діб) + 943 553 3527 510 9,0
полістимулін К ±57 ±28 ±176 ±20

Фаза цвітіння
Оптимальна вологість 10117 1150 2690 24 Н,2
грунт}' (60% ПВ) ±304 ±92 ±54 ±1
Посуха (12 діб) 12720 4275 2030 23 3,5

±591 ±299 ±142 ±1
Посуха (12 діб) + 10030 663 2497 51 19,0
полістимулін К ±201 ±57 ± 75 ± 4
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У фазу цвітіння реакція принципово інша: зафіксовано 
збільшення вмісту ЮК, АБК, а також зменшення рівня зеатину 
та зеатинрибозиду. Значне збільшення кількості АБК свідчить 
про підвищену чутливість фітогормональної системи до стресо
вої дії посухи у фазі цвітіння, яку відносять до критичної нестачі 
вологи у розвитку картоплі. Аналогічні результати отримано 
іншими дослідниками [1], які встановили акумуляцію вмісту 
ЮК, АБК у листках деяких сортів картоплі за умов недостатнь
ого водозабезпечення. Зменшення рівня ЮК і цитокінінів за по
дальшої дії посухи (44-53 доби), на наш погляд, пояснюється 
онтогенетичними перебудовами фітогормонального комплексу, 
а не посиленням напруженості стресу. Це підтверджується 
змінами вмісту фітогормонів в листках картоплі контрольного 
варіанту досліду.

Аналіз отриманих нами даних показав, що обробка рослин 
водним розчином полістимуліну К за умов посухи індукувала 
посилення синтезу ЮК, зеатину і зеатинрибозиду та 
стабілізацію вмісту АБК в листках картоплі порівняно з необ- 
робленими. Слід зазначити, що полістимулін К сприяв 
збільшенню рівня зеатину і, особливо, зеатинрибозиду в листках 
картоплі як у фазу бутонізації, так і в фазу цвітіння. Такий факт 
пояснюється цитокініновою активністю 6-БАП, який поступово 
вивільнюється з матриці нейтрального полімеру-носія. При 
цьому коефіцієнт Вр за дії полістимуліну К зростав в листках 
картоплі до рівня контролю.

Таким чином, нами вперше виявлено зміни фітогормональ
ного і водного статусів в листках картоплі, індуковані 
полімерною формою 6-БАП в умовах посухи. Обробка рослин 
картоплі в фазах бутонізації і цвітіння водним розчином 
полістимуліну К сприяла зміщенню фітогормонального балансу 
в бік переважання синтезу ЮК, зеатину і, особливо, зеатинрибо
зиду порівняно з АБК.
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Changes of phytohormonal complex in potatoe leaves induced by 
polystimulin К  under condition of drought.

The changes of phytohormonal complex in potatoe leaves induced by 6-BAP 
polymeric form under condition of drought have been shown for the first time. It has 
been found that polystimulin treatment of potatoes at budding and flowering stages 
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Рогозинський М.С.

Вплив іонів важких металів на вміст 
8Н-вмісних сполук у рослин кукурудзи

Вивчали вплив Си2", Ссі2+ і >Іі2" на вміст 8Н-груп у рослин 
кукурудзи. Показано, що мінімальна з досліджених доз Си2 , 
Ссі2  ̂ і Т4і2+(0,08 м М ) викликала підвищення вмісту 8Н-вмісних 
сполук (в 3,4; 6,0; 1,8 рази відповідно порівняно з контролем); з 
підвищенням концентрацій іонів металів до 0,4 мМ їх вміст 
досягав максимуму (4,5; 6,2; 2,3 рази). За дії іонів ВМ у 
концентрації 4 мМ 'вміст 8Н-груп вірогідно не відрізнявся від 
контролю. Найсильнішою дією характеризувалися іони Ссі2+; 
Си2т займала проміжне положення, а М 2" викликав найменші 
зміни.

Стійкість рослин до іонів важких металів (ВМ) забезпе
чується молекулярними та фізіологічними механізмами, що 
можуть бути специфічними як для певного виду рослин, так і 
для цілої таксономічної групи того чи іншого рівня. Відомо, що 
толерантність до ВМ природніх популяцій рослин переважно є 
високоспецифічною та успадковується генетично [6].

На основі досліджень [4, 9, 14, 15], які демонструють 
відносно просту генетичну систему спадкової стійкості рослин 
до ВМ, доведено, що вона може розвиватися досить швидко. Це 
виключає високу складність механізмів, які беруть участь в 
даному процесі. Проте генетична природа стійкості рослин до 
ВМ на молекулярному рівні вивчена недостатньо глибоко.

При експозиції інтактних рослин, а також культур рослинних 
клітин з ВМ в токсичних концентраціях індукується синтез 
металозв’язуючих 8Н-вмісних олігопеїтгидів із загальною 
структурною формулою полі (у-глютаміл-цистеініл)п-гліцин де 
(п=2-11) [4, 8, 10-13, 15].

Той факт, що синтез 8Н-вмісних сполук індукується цілим 
рядом стресових факторів свідчить про універсальність цього 
механізму, але, з іншого боку, є аргументом проти їх ключової
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ролі у формуванні генетично детермінованої стійкості вищих 
рослин до ВМ [7].

Матеріали й методи
Визначення SH-вмісних сполук проводили за описаним в 

літературі методом [5], використовуючи як стандарт глутатіон 
відновлений.

Наважки рослинного матеріалу гомогенізували в 0,25 М 
розчині сульфосаліцилової кислоти. Гомогенат центрифугували 
при 2500 g 10 хв. Отриманий центрифугат використовували для 
визначення вмісту SH-вмісних сполук. Для цього в пробу 
вносили 3 мл центрифугату, 7 мл дистильованої води, 2,5 мл 
4%-го розчину сульфосаліцилової кислоти, 2,5 мл 5%-го 
розчину йодистого калію, 2 краплі 1%-го крохмалю. Титрували 
0,001 н розчином йоднуватокислого калію (в мірну колбу на 25 
мл вносили 5 мл 0,005 н розчину К І03, 2,9 мл 25 %-ї 
сульфосаліцилової кислоти і доводили до мітки дистильованою 
водою) до появи блакитного забарвлення. В пробу на реактиви 
замість центрифугату вносили 3 мл дистильованої води.

Результати виражали в мкмоль SH-вмісних сполук в 1 г сирої 
ваги.

Результати й обговорення
В результаті проведених раніше досліджень [2, 3] ми дійшли 

висновку, що, говорячи про зростання інтенсивності синтезу 
РНК in vivo під впливом максимальної підпорогової дози ВМ, 
слід виділити два моменти:

1) Відсутність інгібування, якого слід було б очікувати;
2) Дійсне зростання інтенсивності синтезу РНК.

Стосовно першого логічно було припустити, що відсутність
інгібування синтезу РНК пов’язана зі збільшенням вмісту в 
клітині вільних SH-груп, оскільки ми встановили [2, 3], що 
SH-вмісні речовини ефективно знімають інгібуючий ефект ВМ у 
дослідах по синтезу РНК в системі ізольованих клітинних ядер. 
З іншого боку, з літератури відомо [4, 8, 10-13, 15], що під 
впливом ВМ у рослин підвищується вміст металохелатуючих 
речовин різної природи. Проте невідомо, чи це явище має місце 
в умовах нашого досліду. Тому нами була вивчена залежність
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між дозою Си2", Сё2+ і М2 та кількістю ЗН-вмісних сполук у 
кукурудзи.

Використовували концентрації ВМ 0,08; 0,4; 0,8; 2 та 4 мМ, 
на яких рослини вирощувалися протягом 3-х днів. Доза 0,4 мМ 
відповідає максимальній підпороговій дозі. Отримані результати 
відображені на рисунку.
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*

□  Си ОСсІ □ №

г~Еі

0,08мМ 0,4мМ 0,8мМ 2мМ
концентрація металу в середовищі

4мМ

Рис. Відносна кількість ЗН-вмісних сполук в рослинах кукурудзи
за дії іонів ВМ

Примітка — контроль приіінято за 100 %.

Аналізуючи дані щодо вмісту вільних БН-груп в залежності 
від концентрацій іонів металів в поживному середовищі, можна 
зазначити, що вже при мінімальній концентрації (0,08 мМ) вміст 
вільних ЗН-груп помітно зростав (рис., табл.). З підвищенням 
концентрацій іонів металів до 0,4 мМ їх вміст досягав 
максимуму. При концентраціях 0,8 та 2 мМ відбувалося його 
зниження з достовірним перевищенням контрольного значення. 
За дії іонів №2+ та Си2 в концентрації 4 мМ вміст ЗН-груп 
вірогідно не відрізнявся від контролю. Найсиггьнішою дією 
відзначалися іони Ссі2+, що узгоджується з даними літератури [4,
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15]. Мідь займає, в даному випадку, проміжне положення, а 
нікель викликає найменші зміни.

Таблиця
Кількість ЗН-вмісних сполук в рослинах кукурудзи 

за дії іонів важких металів

Метал
Концентрація іонів 
в середовищі(мМ)

8Н-сполуки 
(мкмоль/г тканини)

Контроль 0 0,23 ± 0,02

Си2+

0,08 0,78 ± 0,07*
0,4 1,03 ±0,08*
0,8- 0,83 ± 0,07*
2 0,51 ±0,04*
4 0,24 ± 0,02

СсІ2+

0,08 1,39 ±0,13*
0,4 1,43 ±0,13*
0,8 1,13 ±0,11*
2 0,96 ± 0,08*
4 0,25 ± 0,03

1Чі2+

0,08 0,42 ± 0,04*
0,4 0,53 ±0,04*
0,8 0,41 ±0,03*
2 0,30 ±0,03*
4 0,22 ± 0,02

Примітка: *— різниця між дослідом і контролем достовірна (р>0,05)

Підвищення вмісту 8Н-вмісних речовин за дії низьких кон
центрацій металів можна пояснити тим, що при попаданні іонів 
в клітину відбувається “включення” механізмів захисту. Проду
кування 8Н-груп відбувається у кількості більшій, ніж потрібно 
для зв'язування цих металів.

При збільшенні дози ВМ відбувається їх зв'язування, що 
приводить до поступового вичерпання пулу вільних БН-груп. 
Отримані нами дані свідчать, що зменшення вмісту вільних БН- 
груп нижче від контролю відповідає появі помітних ушкоджень 
у рослин.
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Таким чином, одним з механізмів, що пояснюють відсутність 
інгібування синтезу РНК in vivo ггід впливом підпорогових доз 
ВМ, дійсно є зростання кількості SH-вмісних речовин. Крім 
того, не слід забувати, що отримані нами дані по вмісту ВМ в 
листі відображають середні концентрації в тканині. Але відомо, 
що розподіл ВМ у тканинах не є рівномірним. Крім сполук, що 
містять сульфгідрильні групи, існують й інші речовини, здатні 
зв'язувати ВМ. Зокрема відомо [1], що майже половина металу, 
який потрапив у клітину, зв'язується з клітинними стінками, і 
тому реальна концентрація ВМ в цитоплазмі є нижчою, ніж 
середня.

Отже, аналізуючи всю наявну інформацію, можна 
стверджувати, що в умовах дії максимальної підпорогової дози 
у рослин достатньо біохімічних резервів, щоб тим чи іншим 
шляхом зв'язати іони ВМ і запобігти їх шкідливому впливу на 
метаболічні реакції, зокрема — на синтез РНК в ядрах.
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Rohozynskyj M.S.

Influence of heavy metals’ ions content of 
SH-containing substances of maize

Influence of Cu2,‘, Cd2" and Ni2+ ions content of SH-containing sub
stances of maze had been investigated. It was proven that even minimal 
dose amongst the series (0,08 mM) of Cu2+, Cd ‘ and Ni2̂  caused rise of 
SH-containing substances content (at 3,4; 6,0; 1,8 times higher in 
comparison to the control samples simultaneously). Further nse of the 
metals content (up to 0.4 mM) led to the maximum of SH-containing 
substances content (at 4,5; 6,2; 2,3 times simultaneously). Exposition of 
heavy metals ions with content of 4 mM, perhaps, didn’t give rise of SH- 
groups content in comparison to the control samples. Ions of Cd proved to 
be the strongest inductors of content of SH-containing substances synthesis 
while Ni2+ did to be the weakest ones and Cu2+ was positioned between 
them.

Одержано редколегією 14.10.98 p.
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УДК 632.931.631.8

Мацьків Т.І., Костишин С.С., Мойса І.І.

Вплив фізичних, хімічних та біологічних 
факторів на стійкість рослин картоплі до 

грибкових хвороб

Вивчали вплив хімічних (МЕ), фізичних (ІСП) та 
біологічних (ІСФ, СР) факторів на стійкість рослин картоплі 
до грибкових захворювань. Доведено, що найбільш позитивні 
результати дав обробіток бульб картоплі перед посадкою вод
ним розчином спиртової витяжки із міцелію Fusarium 
culmorum та розчином мікроелементів.

Стійкість рослин до патогенів в основному зумовлена рівнем 
окисно-відновного й енергетичного обміну в ушкоджених тка
нинах, а також утворенням антибіотичних речовин фенольної 
природи і видоспецифічних фітоалексинів.

Досліджуючи цитофізіологічну картину ушкодження бульб 
картоплі фітофторою на значному наборі різних за стійкістю до 
хвороби сортів встановлено, що пригнічення росту гриба в 
бульбах стійких сортів повязано з окислювальними перетворен
нями фенолів [3,4,6,7].

Метою роботи було вивчення впливу фізичних, хімічних та 
біологічних факторів на стійкість рослин картоплі до грибкових 
хвороб.

Матеріали та методи

Об’єкт дослідження - сорти картоплі Поліська рожева і Ласу- 
нак.

Поліська рожева (Н.р. 088-0028, к.07296) виведений По
ліською дослідною станцією ім. О.М.Засухіна, середньо-пізній, 
столового призначення, високоврожайний; зареєстрований в 
1978 році. Сорт нестійкий проти раку. Паршою звичайною ура
жується середньо, фітофторозом, чорною ніжкою і вірусними 
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хворобами - слабко.
Ласунак (Н.р. 088-0018, к. 07264) виведений Білоруським 

НДІКПО; пізньостиглий, універсального призначення, високов
рожайний; зареєстрований в 1989 р. Сорт стійкий проти раку , 
відносно стійкий проти фітофторозу та вірусних хвороб.

Вивчалась дія мікроелементів (МЕ), опромінення 
інтенсивним світловим потоком (ІСП), стимулятора росту 
гіббереліну (Ст. росту) та водного розчину спиртової витяжки із 
міцелію Fusarium culmorum (ІСФ, індуктор синтезу 
фітоалесинів) на активність ферментів ланцюга синтезу феноль
них сполук.

Фенілаланінаміакліазу визначали за Запрометовою [3].
Пероксидазу і поліфенол оксид азу - за Єрмаковою [5], фе

нольні сполуки за реакцією з реактивом Фоліна - Дениса [3].
Математичний обробіток даних виконаний за Доспеховим 

[1]. Ймовірність помилки для всіх показників складала 5%.

Результати та їх обговорення

У захисних реакціях рослин важливу роль відіграють окис
лювальні перетворення фенольних речовин. Біологічна актив
ність фенольних сполук великою мірою залежить від притаман
ної їм властивості до окислення. Цим і пояснюється активна 
участь пірокатехіну, пірогалолу як переносників електронів в 
реакціях термінального окислення, що каталізується фенолок- 
сидазами [2].

Ланцюг синтезу фенолів починається з амінокислот фе
нілаланіну або тирозину, ключевою сполукою є корична кислота 
[4,6,7].

Досліджувані нами фактори по-різному впливали на актив
ність фені ладані наміакшази (ФАЛ) сорту Поліська рожева. Під 
дією індуктора синтезу фітоалексинів вона зросла в 3 рази, 
мікроелементів - у 2,2 рази, стимулятора росту - в 1,3 рази. Під 
впливом ІСП активність не змінювалась, тоді як у сорту Ласунак 
у цьому варіанті вона зросла на 80% (табл. 1).

Одержані нами результати (табл.2) свідчать про те, що вміст 
коричної кислоти у бульбах під впливом досліджуваних фак
торів має тенденцію до підвищення. Однак найбільш істотне
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збільшення іі вмісту зафіксовано при діі ІСФ та МЕ в обох сор
тах. Під впливом опромінення ІСП у сорту Поліська рожева змін 
не виявлено.

Таблиця І
Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів наактивність 
ФАЛ (в н. моль транс. Коричної кислоти /  мг бтку на хв) в бульбах

картоплі
Варіанти сорт Поліська рожева сорт Ласунак

Контроль 0,08±0,0022 0,10+0,0029
Мікроелементи 0,18+0,0052 0,20+0,0062
ІСП 0,18±0,0023 0,18+0,0041
Ст. росту 0,11+0,0024 0,13+0,0033
ІСФ 0,25+0,0062 0,25+0,0068

Таблиця 2
Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на вміст корич- 
________ної кислоти (в н.моль/мг білку) в бульбах картоплі________

Варіанти сорт Поліська рожева сорт Ласунак
Контроль 0,18+0,0054 0,11+0,0034
Мікроелементи 0,27+0,0073 0,26+0,0059
ІСП 0,17+0,0049 0,23+0,0037
Ст. росту 0,22+0,0068 0,17+0,0047
ІСФ 0,34+0,0073 0,32+0,0080

В подальшому ланцюг синтезу фенольних сполук розгалужу
ється і за допомогою ферментів пероксидази (ПО) і по- 
ліфенолксидази (ПФО) утворюється широкий спектор похідних 
фенолу.

Одержані нами результати (табл.З) показують що, порівняно 
з контролем, активність ПО під впливом досліджуваних фак
торів в обох сортів гальмувалось, за винятком варіанту з ІСФ у 
сорту Поліська рожева, де вона підвищувалась до 1,2 раз.

Аналогічну тенденцію спостерігали і щодо активності ПФО 
(табл. 4).
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Важливою захисною реакцією рослин є утворення меха
нічних перепон для проникнення паразита. Причому основне 
значення належить синтезу суберіну та лігніну як сполукам, 
стійким до дії фітопатогенів. Утворення суберенізованих тканин 
стимулюється орто-дегідрофенолами і в цьому процесі важлива 
роль належить поліфенолоксидазі [6].

Таблиця З
Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на активність 

пероксидази (вумовн. од./г тканини) в бульбах картоплі_____
Варіанти сорт Поліська рожева сорт Ласунак

Контроль 1,60±0,040 1,4510,039
Мікроелементи 1,3510,036 0,8910,030
ІСП 1,0610,031 0,6910,020
Ст. росту 1,4310,044 0,87Ю,020
ІСФ 1,8810,043 1,24Ю,028

Таблиця 4
Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на активність 

поліфенолоксидази ( вумовн. од./г тканини ) в бульбах картоп.іі
Варіанти сорт Поліська рожева сорт Ласунак

Контроль 2,08Ю,042 2,20Ю,051
Мікроелементи 1,5110,031 1,8010,063
ІСП 1,40Ю,040 1,18Ю,040
Ст. росту 1,64Ю,055 1,0910,032
ІСФ 2,91Ю,073 2,75Ю,060

Збільшення концентрації фенольних сполук в ураженій 
клітині при одночасній активізації окислювальних процесів мо
же привести до того, що гіфи паразита, що проникли в клітину, 
будуть позбавлені кисню.

Основне значення в боротьбі з інфекцією належить не самим 
поліфенолам, а продуктам їх перетворення та окислення. Пер
ший етап окислення поліфенолів каталізується поліфенол- 
оксидазою. При цьому утворються хінони, які в ході нормально
го окилювального метаболізму знову відновлюються під дією
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відповідних каталізаторів і виконують роль переносників водню 
від субстрату, що окислюється, до молекулярного кисню [2].

Зовсім інша картина спостерігається при ураженні рослин. 
При іпьому відбувається розрив тонопласта вакуолі клітини, і 

фенольні сполуки виливаються в цитоплазму, змішуються з 
ферментами і окислюються.

Внаслідок зміщення метаболізму в ланцюгу феноли = хінони 
відбувається нагромадження хінонів і вони, як сполуки, що ма
ють високу хімічну активність, полімеризуються з утворенням 
темно забарвлених смолоподібних речовин. Насичені цими ре
човинами тканини створюють своєрідну перепону для проник
нення паразитичних мікроорганізмів. До іх складу входять і ре
човини, утворені фенольними сполуками з різними інгредієн
тами клітини, - вуглеводами, ароматичними кислотами тощо.

Варто зазначити, що стійкі сорти рослин характеризуються 
високою активністю поліфенолоксидази в тканинах [7].

Нагромадження фенольних сполук у бульбах сорту Поліська 
рожева (табл. 5) під впливом ІСП і стимулятора росту понижу
валось, а під впливом МЕ збільшувалось в 1,1 та ІСФ -1,2  рази 
проти контролю. У сорту Ласунак, навпаки, відповідно до кон
тролю ІСП підвищив в 1,06, стимулятор росту - в 2,5, МЕ - в 3,0 
і ІСФ - у 3,6 рази.

Таблиця 5
Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на вміст фе

нольних сполук в бульбах картоплі (в умови, од./г тканини)
Варіанти сорт Поліська рожева сорт Ласунак

Контроль 0,155±0,0036 0,070+0,0018
Мікроелементи 0,177±0,0055 0,210+0,0057
ІСП ОД 4010,0040 0,074+0,0021
Ст. росту 0,130+0,0035 0,180+0,0056
ІСФ 0,190+0,0048 0,254+0,0059

Отже, незважаючи на різний характер реакції сортів на дос- 
ліджувальні фактори, принципово можлива регуляція в сторону 
підвищення або зниження інтенсивності процесів у ланцюгу ме
таболізму фенольних сполук.

88



1. Доспехов Б,А. Методика полевого опыта. - М.: Колос, 1973 - 351 с
2. Дьяков Ю Т. Физиолого-биохимические механизмы устойчивости 

растений к грибным болезням. "Итоги науки и техники. ВИНИТИ 
Защита растений", 1983, №3, библ. 401. - С 5-90

3. Запрометов М.С. Культура ткани чайного растения: Активность 
фенилаланинамиаклиазы (ФАЛ), образование фенольных соедине
ний и сезонная вариабильность. // Физиология растений - 1990 - Т 
37. -Вып.З.- С. 511-517.

4. Метлицкий Л.В., Озерецковская О.Л. Фитоалексины. - М.: Наука, 
1973.-С.

5. Методы биохимического исследования растений. / Под ред. А.И. 
Ермакова. - Л.: Колос, 1972.- 456 с.

6. Рубин Б. А., Арциховская Е.В., Аксенова В.А., Биохими и физиоло
гия иммунитета растений. Изд-е 3-є, перераб. и доп. Учеб. пособие. 
- М.: Высш. шк., 1975. - С.

7. Фитоалексины / Под. ред. Дж. А. Бейли, Дж.В.Мансфильда.-Киев: 
Наук, думка, 1985. - С. 320.

Список літератури

Matskiv T.I., Kostyshin S.S., Moisa I.I

Influence of physical, chemical and biological factors on the re- 
sistence of potatoes plants to fungi deseases

The influsnce of chemical, physical and biological factors on the 
streugth of potatoes to fungus diseases was studied. It was proved by the 
most positive results were obtained when the potatoes were with water so
lution of spiritus extraction from Fusarium culmorum and the solution of 
microelements before planting.

Одержано редколегією 2.04.98 p.
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УДК 577.121.2.: 599-085.324

Марченко М.М., Николюк І.Д.

Вплив рентгенівського опромінення на стан 
антиоксидантної системи організму щурів

Вивчали вплив низьких доз хронічного рентгенівського 
опромінення на стан антиоксидантної системи крові та 
печінки щурів. Встановлено посилення процесів пероксидного 
окиснення ліпідів та зміни в активності ферментів антиокси
дантного захисту в крові та печінці тварин в ранні строки 
після дії опромінення.

Внаслідок Чорнобильської катастрофи стало актуальним 
вивчення дії хронічного опромінення в низьких дозах на мета
болічні процеси, що відбуваються в живих організмах [1]. Пер
винні порушення, які виникають в опроміненому організмі, ле
жать в основі багатьох, якщо не всіх патологій [5]. Найбільш 
раннім проявом дії іонізуючої радіації є посилення процесів пе
роксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), яке призводить до пору
шення структурно-функціональних властивостей біомембран і 
спричиняє зміни в активності ферментів захисних систем. Як 
відомо, в захисті клітин і тканин від вільнорадикальних гіере- 
кисних процесів особливу роль відіграє антиоксидантна система 
(АОС), в тому числі ряд ферментів - каталаза, супероксиддисму- 
таза (СОД), глутатіонпероксидаза (ГП) та ін.[13].

Дослідження стану АОС і вмісту продуктів ПОЛ в органах і 
тканинах має важливе значення при вивченні механізмів дії 
іонізуючого опромінення в низьких дозах на живі організми, і 
саме тому було метою даної роботи.

Об’єкт і методи дослідження
Досліди проводили на білих безпородних щурах самках ма

сою 130-140 г, які утримувались на стаціонарному раціоні 
віварію. Тварини були поділені на групи: контроль і три 
дослідні, які опромінювали рентгенівською діагностичною ус
тановкою 12П6 в дозі 3,35 мКл/кг за один раз. Опромінювали 
тварин 4 дні (сумарна доза 13,4 мКл/кг), Декапітацію щурів про- 
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водили під легким ефірним наркозом через 1-год (1-а група), 
одну (2-а група) і три доби (3-я група) з часу опромінення Для 
біохімічних досліджень брали кров та печінку'. Визначали вміст 
гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) в плазмі крові за методом [4], 
вміст малонового диальдегіду (МДА) в печінці за методом [2], 
вміст відновленого глутатіону (Г8Н) в печінці за методом [6], 
вміст церулоплазміну в крові за методом [8], активність СОД в 
крові та печінці за методом [7], активність катал аз и в крові за 
методом [9], активність глутатіонтрансферази (Г-8-Т), глу- 
татіонредуктази (ГР), глутатіонпероксидази (ГП) в печінці за 
методом [3], вміст білка в крові та печінці за методом [14]. От
римані дані опрацьовували статистично [11].

Результати та обговорення
Іонізуюча радіація викликає суттєві зміни основних компо

нентів АОС, величина і направленість яких визначається дозою 
опромінення [10]. Проведені дослідження (табл. 1,2) показали, 
що опромінення тварин в сумарній дозі 13,4 мКл/кг призводить 
до активації процесів пероксвдного окиснення ліпідів, що в 
свою чергу стимулює антиоксидантну систему організму. Так, в 
крові дослідних тварин через 1 год після опромінення (табл. 1), 
нами відмічено збільшення вмісту гідроперекисів ліпідів на 
22%, підвищення активності катал ази на 20%, СОД - на 13% та 
вмісту церулоплазміну - на 17%. Через 1 добу після дії радіації 
вміст ГПЛ знижується, активність каталази та СОД, як і у попе
редньому випадку, залишається підвищеною на 24% і 12% 
відповідно та збільшується вміст церулоплазміну, який вважа
ють основним антиоксидантом крові. Дослідження стану АОС в 
крові шурів через 3 доби після дії радіації в сумарній дозі 13,4 
мКл/кг показало нормалізацію досліджуваних нами показників.

При вивченні процесів ПОЛ та стану АОС в печінці 
дослідних тварин через 1 год після дії рентгенівського оп
ромінення було встановлено зниження вмісту МДА на 20%, 
зниження активності ГП на 39% та Г-Б-Т - на 27%.

Відомо, що відновлений глутатіон та ферменти його мета
болізму є лабільною системою швидкого реагування в клітині, 
забезпечуючи її захист від вільнорадикальних процесів. Можли
во, зниження активності досліджуваних нами ферментів і є ре-
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акцією відповіддю на дію іонізуючого опромінення. Зниження 
активності Г-Б-Т в печінці, легенях та нирках тварин було 
відмічено за дії хронічного рентгенівського опромінення в ро
боті [12] Через 1 добу після дії радіації в печінці дослідних тва
рин було відмічено збільшення вмісту кінцевого продукту ГІОЛ
- МДА - на 13%, підвищення активності ГП на 28%, та зни- 
женння активності Г-Б-Т на 24%. Активність СОД, ГР, вміст 
Г8Н залишались на рівні контролю. Встановлені зміни в печінці 
тварин 2-ї групи залишались незмінними й у тварин 3-ї 
дослідної групи. Так, вміст МДА становив 115%, активність ГП
- 135%, активність Г-8-Т - 69% у порівнянні з контролем (табл. 
2).

Таблиця 1
Стан антиоксидантної системи в крові щурів, що зазнали дії

рентгенівського опромінення, М±т, п=8
Досліджувані

показники
Контроль 1 -а група 2-а група 3-я група

гпл
Дгзз/мл 

плазми крові
1,90

±0,09
2,32

±0,12*
1,62

±0,81*
2,02

±0,09
Каталаза

ммольН20 2/мг 
білка хв

43,41
±2,12

51,82
±1,43*

53,80
±1,60*

48,12
±1,45

СОД
ум.од./мл крові 

хв
29,50 
± 1,47

33,43
±1,50*

33,04
±1,65*

32,45
±1,60

Церулоплазмін
мг/л
крові

262,1 
± 13,0

305,5
±12,7*

322,5
±16,2*

297,0
±14,8*

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

Таким чином, проведені дослідження свідчать про порушен
ня балансу в системі ПОЛ-АОС за дії 4-х денного рент
генівського опромінення щурів в сумарній дозі 13,4 мКл/кг, шо 
проявляється у збільшенні вмісту МДА в печінці та підвищенні 
активності ферментів антиоксидантного захисту - СОД, катала- 
зи та ГП - в крові й печінці тварин.
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Таблиця 2
Стан антиоксидантної системи в печінці щурів, що зазнат дії 
__________рентгенівського опромінення, М±пи п=8

Досліджувані по
казники

Контроль 1-а група 2-а група 3-я група і

МДА
мкмоль/г тканини 39,11

±1,90
31,32

±1,73*
44,21
±2,21*

--------

45,10
±2,16*

сод
ум.од./хв 
мг білка

0,30
±0,15

0,27
±0,014

0,32
±0,15

0,28
±0,14

ГР
нмольКАЕ>РН/мг 

білка хв
4,35

±0,18
* 4,48 
±0,22

4,46
±0,21

4,43
±0,20

ГП
НМОЛьН202 /мг 

білка хв
349,1 
± 12,8

213,0
±10,8*

447,3
±13,0*

471,1
±13,0*

ГвТ
нмольОБН/мг 

білка хв
24,02
±1,20

17,61 
± 0,82*

17,93
±0,80*

16,52
±0,83*

Г8Н
мкмоль/г тканини 8,41

±0,35
9,04

±0,42
8,15

±0,40
8,32

±0,28
Примітка: *- вірогідні відмінності порівняно з контролем (р<0.05)
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It’s learned the influence of low dose of chronic X-ray irradiation on the 
state of rat’s anti-oxidation system, blood and liver. It’s fixed increasing 
processes of peroxigen oxidation lipids and changes in ferment’s activity of 
anti-oxidation protection in animal’s blood and liver on early terms after the 
action of irradiation.

Одержано редколегією 14.10.98 p.
94



удк 612.1:612.015.3:57.008.5

Пішак В.П, Доломатов C.L, Руснак O.K.

Вплив на тиреоїдини статус ультрафіолетового 
опромінення крові in vitro

Ультрафіолетове опромінювання in vitro крові донорів і 
хворих на гіпертиреоз супроводжується залежним від терміну 
експозиції зростанням у плазмі крові трийодтироніну (Т3). 
Концентрація тироксину (Т4) в крові донорів під дією 
ультрафіолетового опромінювання не змінюється, а в крові 
хворих на гіпертиреоз зменшується в залежності від 
тривалості опромінювання.

Стан центральних механізмів регуляції функції щитовидної 
залози при гіпертиреозі вивчений досить повно [2]. Проте зміни, 
яких зазнають периферичні ланки регуляції тиреоїдного статусу 
у хворих на гіпертиреоз, залишаються невивченими. Зокрема, 
Тз-депонуюча здатність еритроцитів займає важливе місце в 
координації метаболізму тиреоїдних гормонів, оскільки 
еритроцити щура і людини вибірково зв’язують Т3 в кількостях, 
що на порядок перевищують вміст гормону в плазмі крові [4,5].

Нами проведена оцінка параметрів тиреоїдного статусу крові 
здорових людей і хворих на гіпертиреоз після УФ 
опромінювання in vitro за різної експозиції.

Матеріали і методи
Об’єктом досліджень була кров, забрана взимку від хворих 

на первинно встановлений гіпертиреоз (6 осіб.) і здорових 
чоловіків віком 20-35 років (16 осіб.). Хворі перебували на 
лікуванні в Чернівецькому обласному ендокринологічному 
диспансері. Кров збирали з ліктьової вени до лікування, вранці 
(8—), натще і стабілізували ЕДТА. Опромінення крові проводили 
ртутною лампою ДРБ-8. Опроміненність складала на поверхні 
15,5 Вт/м2 за товщини шару - 1 мм і тривалості експозиції 2 і 10 
хв. Плазму в контрольних і опромінених зразках отримували 
центрифугуванням (2000 об/хв). В отриманій плазмі визначали
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вміст Т3, Т4 і ТСГ методом радіоімунного аналізу наборами 
реактивів виробництва інституту біоорганічної хімії (Беларусь) 
Статистичну обробку здійснювали на IBM PC/AT 486DX із 
застосуванням критерію Ст’юдента.

Результати досліджень
Як видно із таблиці, динаміка Тз під дією ультрафіолету в 

групі хворих на тиреотоксикоз не відрізняється від контрольної 
групи. Однак для концентрації Т4 в крові групи хворих на ДТЗ 
спостерігалась тенденція до зниження через 2 хвилини 
експозиції, а через 10 хвилин вона знижувалась в 2,4 раза 
(р<0,05) у порівнянні із неопроміненою кров’ю. До 
опромінювання в груці хворих знайдений досить високий 
коефіцієнт кореляції Тз і Т4 плазми крові з від’ємним знаком 
(г=0,940; р<0,01), і між концентрацією Т3 і величиною 
тиреоїдного коефіцієнта (п=-0,950; р<0,01). Кореляція між Т4 і 
тиреоідним коефіцієнтом також висока, але характеризується 
позитивним знаком (г=+0,986; р<0,01)

Таблиця
Вплив УФО крові на концентрацію Т3 і_Т4 у плазмі крові здорових і 
__________________хворих на ДТЗ ( х  ±5 х)_______________

Експозиція
хвилини

Донори (п=16) Хворі на ЦТЗ (п=6)
Тз

нмоль/л
Т4

нмоль/л
Т3

нмоль/л
т 4

нмоль/л
0 2,10 + 0,17 71, 4 ±5,6 2,43 ± 0,22 78,3 ± 14,9

2
5,05 ± 0,54
р <0,001

71,9 ±4,9 5,33 ±0,53
р<0,01

62,7 ± 17,5

10
6,41+0,73
р <0,001

76,5 ± 7,4 6,85 ± 1,58
р <0,01 р

33,1 ±3,3 
<0,05

р - показник вірогідності приросту концентрації Т3і Т4 під дією УФО у 
порівнянні з неопроміненою кров 'ю 
п - кількість спостережень

Обговорення результатів
Після 2-хвилинної експозиції спостерігається тенденція до 

зниження рівня Т4 у плазмі хворих. При цьому динаміки 
збільшення Тз під впливом ультрафіолету в пробах донорів і 
хворих не відрізняються. Експозиція в 10 хвилин призводить до
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подальшого зростання Т3 у плазмі зразків крові донорів та 
хворих. Показники росту концентрації гормону однакові для 
обох груп. У груш хворих вірогідно зменшується концентрація 
Т4 при експозиції в 10 хвилин у порівнянні з неопроміненою 
кров’ю тих самих осіб. При тривалості опромінення 10 хвилин у 
донорській крові вміст Т4 не змінювався. Різниця динаміки Т4 
під дією ультрафіолетового опромінення в донорській крові та 
крові хворих, можливо, пов’язана із фотоактивацією систем 
дейодування, що локалізовані в еозинофільних гранулоцитах 
[1]. Такий механізм дейодування спряжений із системою 
“пероксидаза еозинофілів - Н20 2 - йодид”. Джерелом йодиду є 
тироксин. У літературі обговорюється діагностичне значення 
інтенсивності конверсії Т4 лейкоцитами хворих [3].

Кореляційний аналіз параметрів тиреоїдного статусу крові 
хворих і донорів у неопромінених зразках і після 
опромінювання ультрафіолетом свідчить про значну 
інтенсивність процесів дейодування в групі хворих. На це 
вказують негативні високі значення кореляцій Т3- Т4 і Т3- ТУ Т3. 
Отже, підвищення рівня Т3 у пробах крові хворих під дією 
ультрафіолету може бути в однаковій мірі зумовлено як 
виходом гормону із депо, так і результатом конверсії Т4 в Т3. 
Однак абсолютні показники зменшення концентрації Т4 
вказують на те, що не можна виключати і більш глибоку 
деструкцію молекул гормонів щитовидної залози.

Висновки
1. Ультрафіолетове опромінювання крові донорів і хворих 

на дифузний тиреотоксичний зоб призводить до 
залежного від терміну експозиції вірогідного збільшення 
рівня Т3 у зразках опроміненої крові у порівнянні з 
неопроміненою.

2. Динаміка підвищення рівня Т3 однакова у здорових 
людей і у хворих на тиреотоксикоз.

3. У хворих спостерігається залежне від експозиції 
зниження концентрації Т4 під дією ультрафіолетового 
опромінювання.
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Руденко С.С.

Аутекологічний аспект дослідження процесу 
пероксидного окиснення ліпідів

Доводиться актуальність та розглядаються напрямки 
вивчення пероксидного окиснення ліпідів в аутеко логічно му 
аспекті

Біохімічний аспект процесу пероксидного окиснення ліпідів 
(ПОЛ) вивчений на сьогодні повно та досконало. Зокрема, 
з'ясовані хімічні реакції, які лежать в основі ПОЛ. 
Розшифрований якісний склад продуктів цієї реакції та 
відстежений ланцюг послідовного утворення первинних, 
вторинних і кінцевих продуктів ПОЛ. Досліджено практично 
весь спектр ендогенних антиоксидантів, які протистоять 
утворенню АКМ. в тому числі продуктів ПОЛ. Отже, в 
біохімічному плані тема ПОЛ практично вичерпана, оскільки 
завдання біохімії не виходять за межі вивчення хімічного складу 
та хімічних реакцій у живих організмах. На нашу дутику, 
подальший розвиток теорії ПОЛ бачиться не в біохімічному, а в 
аутскологічному аспекті.

Зміна інтенсивності ПОЛ і АПА - це реакції організмів на 
вплив екзо- та ендогенних факторів. Вивчення реакцій на вплив 
факторів такої біосистеми як організм є специфічним предметом 
аутекології [12, 13, 24]. Доведено, що зміна ПОЛ служить 
маркером адаптації організмів до факторів середовища, 
дослідження якої також входить у коло завдань аутекології. В 
літературі дана галузь екології здебільшого ототожнюється з 
фізіологічною або факторіальною екологією. На наш погляд, 
предмет досліджень аутекології не обмежується рамками 
фізіологічної екології і лише частково перекривається з 
предметом досліджень факторіальної екології. При цьому ми 
виходимо з таких міркувань.

Фізіологічна екологія вивчає залежність фізіологічних 
процесів організму від різних екологічних факторів. Але, оцінка
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фізіологічних параметрів організму дає уявлення лише про стан 
лабільних механізмів адаптації. Згідно з аутскологічним 
правилом двох рівнів (або двох форм) адаптації лабільні 
механізми адаптації включаються при відхиленні факторів 
середовища від середніх характеристик, тобто від їх оптимумів 
Стабільні ж механізми адаптації забезпечують пристосування до 
стійких тривало існуючих параметрів середовища [25, 26]. 
Коробков відносить до лабільних механізмів адаптації 
активацію допоміжних фізіологічних систем службового 
значення : кровообігу, дихання, травлення та виділення, тоді як 
стабільні механізми адаптації, на його думку, мають 
внутрішньоклітинну локалізацію та біохімічну природу [15 ].

Отже, ототожнення аутекології з фізіологічною екологією 
суттєво звужує діапазон досліджуваних механізмів адаптації. 
Проте і до сьогодні аутекологія зосереджує свою увагу 
переважно на лабільних механізмах адаптації, які за своєю 
природою фізіологічні, а стабільні механізми адаптації, які 
мають біохімічну природу, нею не враховуються. Це 
загальмувало розвиток даної галузі екології та породило 
скептичне ставлення до неї. Деякі автори вважають, що 
аутекологія взагалі вичерпала свої можливості і мала значення 
лише на першому етапі розвитку екології [19, 20]. Аутекології 
нерідко протиставляється синекологія та біогеоценологія [ 14 ]. 
Період розквіту аутекології (60-ті роки 20 ст.) називається 
періодом мезологічної парадигми або аутекологічного 
редукціонізму [13].

Отже, оцінюючи роль тих чи інших реакцій організму в 
розвитку адаптаційного синдрому, необхідно враховувати їх 
зв'язок зі стабільними та лабільними механізмами адаптації. 
Оскільки стан цих механізмів напряму визначається рівнем їх 
енергозабезпечення, то для оцінки ступеня вираження лабільних 
адаптаційних механізмів зручно використовувати рівень цукру в 
сироватці крові, а для оцінки стабільних - показники 
інтенсивності синтезу АТФ (рівня окиснювального 
фосфори лювання).

На нашу думку, повне ототожнення аутекології з 
факторіальною екологією також не має під собою об' єктивного 
підгрунтя. Факторіальна екологія вивчає залежність сили 
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прямого впливу факторів на системи різного рівня ієрархи від 
кількісної характеристики самих факторів та від взаємодії їх з 
іншими факторами. Ця галузь екології є складовою не тільки 
аутскології (екології організмів), але й демекології (екологи 
популяцій) та синекології (екології угрупувань). Адже кожна з 
цих галузей екології вивчає прямий вплив факторів на 
відповідні системи. Проте зазначені галузі екології, крім 
прямих, досліджують і зворотні внутрішні реакції відповідних 
систем на вплив факторів. Цей аспект факторіатьною екологією 
не вивчається.

Отже, аутекологія збігається .з факторіальною екологію лише 
в плані дослідження прямого впливу факторів на організм, але 
крім цього вона покликана вивчати і зворотні реакції організму 
на вплив факторів. Зміну інтенсивності ПОЛ, на нашу дутику, 
варто розглядати як наслідок прямого впливу факторів на 
організм, а активацію антиоксидантної системи - як зворотню 
реакцію організму’ на зміну рівня проду ктів ПОЛ.

Одним із важливих законів аутекології є закон про 
неоднозначну’ дію факторів. За цим законом, кожний 
екологічний фактор по-різному впливає на різні функції 
організму7: оптимум для одних процесів може бути песимумом 
для інших [13, 19, 20, 24]. Аналіз робіт, присвячених
дослідженню процесів ПОЛ у різних органах за дії одного 
фактора, свідчить про справдження цього закону і на 
молекулярному рівні. Так, за дії СС14 рівень МДА в мікросомах 
легень виявився підвищеним, тоді як у мікросомах печінки - не 
відрізнявся від контролю [11]. Іншими авторами виявлена різна 
спрямованість змін вмісту' продуктів ПОЛ у печінці та яєчках за 
дії Х-опромінення [30]. Параніч та Чайкіна показали, що при 
двотижневому утриманні щурів на дієті з підвищеним вмістом 
НЖК рівень первинних і кінцевих продуктів ПОЛ у мозку 
підвищується, а в печінці, навпаки, понижується [21].

Наведені приклади неоднозначної дії факторів на процес 
ПОЛ у різних органах висвітлюють актуальність дослідження 
ще однієї важливої проблеми - зв'язку між вмістом продуктів 
ПОЛ в органі тд рівнем його структурно-функціонального 
порушення. А зазначена проблема пов'язана з пошуком 
найбільш ефективних маркерів структурних і функціональних



уражень різних органів Оскільки в кінцевому підсумку всі 
експериментальні дослідження на тваринах переслідують мету 
екстраполяції одержаних даних на людину, маркери повинні 
відповідати двом важливим умовам: доступності їх
прижиттєвого спостереження та можливості вимірювання 
с^іасними методами клінічної діагностики. Найбільші 
можливості в цьому плані відкриває ферментодіагностика, 
зокрема дослідження ізоферментів. Доведено, що при 
пошкодженні тканин ізоферменти надходять у кров, і її 
ізоферментний спектр стає близьким до тканинного [18]. 
Знаючи топографію ізоферментів у клітині, особливості їх 
тканинних і сироваткових спектрів, можна встановити 
локалізацію патологічного процесу. Найоільш детально вивчені 
ізоферменти ЛДГ [7]. Так, у міокарді, мозку, нирках та 
еритроцитах переважають ізоферменти ЛДГі та ЛДГ2. ЛДГ4 та 
ЛДГ5 , типові для скелетної мускулатури та печінки. ЛДГ3 
переважає в тканинах ендокринних залоз і селезінки. Кількість 
праць, в яких паралельно досліджувався в органі процес ПОЛ 
або АПА, з одного боку, та стан ферментів-маркерів, з другого, 
обмежена. Кудрін показав, що екзогенний селен не тільки 
стабілізує ATI систему печінки, але й водночас нормалізує 
відносну активность ЛДГ5 [16]. Вивчаючи стан ПОЛ у печінці 
мишей при отруєнні сульфатом талію, Бевзо паралельно 
дослідила активність тканинних ферментів АЛТ і ACT. На тлі 
значної активації процесів ПОЛ у печінці нею було виявлено 
зменшення активності цих ферментів в органі та збільшення їх 
активності в сироватці крові, що автор розглядає як доказ 
виходу тканинних ферментів печінки в кров [6]. Отже, в даному 
випадку засвідчено, що активація ПОЛ відбувалася на тлі 
руйнації гепатоцитів, що говорить про її вторинність.

Аналіз літературних джерел засвідчує, що більшість авторів 
роблять висновок про втрату адаптації організмів до 
конкретного фактора (дизадаптацію) лише на підставі 
збільшення вмісту продуктів ПОЛ [28, 29]. Але ж дизадаптація є 
останньою стадією стрес-реакції, та не єдиною, на якій може 
відбуватися активація ПОЛ Біохімічні зміни, в тому числі 
процесу ПОЛ та АПА, трактуються авторами по-різному, в 
залежності від фізіологічної моделі адаптаційного синдрому,



якої вони дотримуються. Ось чому розвиток цієї проблеми тісно 
пов язаний з необхідністю подальшої розробки та співставленим 
як фізіологічних, так і біохімічних моделей адаптаційного 
синдрому.

Однією з перших фізіологічних моделей адаптаційного 
синдрому є модель Сел'є [23]. За цим автором, існує три стадії 
загального адаптаційного синдрому: стадія тривоги, стадія 
опору та стадія виснаження. За Сел'є, перша стадія закінчується 
підвищенням опору організму вище звичайного рівня Протягом 
другої стадії підвищений порівняно з контролем опір організму’ 
зберігається на одному і тому ж рівні. Третя стадія 
характеризується поступовим Виснаженням запасів адаптаційної 
енергії: спочатку до рівня контролю, а потім нижче нормального 
рівня.

Деякі сучасні автори, роблячи посилання на вищезгадану 
фізіологічну модель адаптаційного синдрому Сел'є, 
припускаються ряду7 суттєвих неточностей. Так, Барабой, 
порівнюючи запропоновану ним біохімічну модель 
адаптаційного синдрому з фізіологічною моделлю Сел'є, 
видозмінює останню практично на кожній зі стадій: стадія 
тривоги завершується відновленням нормального рівня опору 
організму, друга стадія, на відміну від моделі Сел'є, поділяється 
на фазу7 росту стійкості та фазу поступового зниження стійкості 
до рівня контролю, а стадія виснаження характеризується 
пониженням стійкості організму виключно щодо контролю [4]. 
Модифікація фізіологічної моделі адаптаційного синдрому 
суттєво вплинула на інтерпретацію автором динаміки ПОЛ і 
АПА у зв'язку з його стадіями. Так, Барабой вважає, що 
протягом стадії тривоги рівень продуктів ПОЛ спочатку 
підвищується, а потім відновлюється до рівня конролю. Під час 
першої фази другої стадії рівень продуктів ПОЛ поступово 
знижується відносно його рівня в контролі, а протягом другої 
фази - навпаки, поступово відновлюється до його рівня в 
контролі. Протягом третьої стадії (стадії виснаження), на думку7 
цього автора, рівень продуктів ПОЛ поступово підвищується 
порівняно з його рівнем у контролі. Динаміка АПА, за Барабоєм, 
строго альтернативна динаміці ПОЛ: при активації ПОЛ, АПА 
понижується, а при інгібуванні ПОЛ, навпаки, підвищується.
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Автор розглядає загальний рівень ГІОЛ і загальну АПА як 
зворотнопропорційні показники. Барабой вважає, що гіричинно- 
наслідкові зв'язки між фізіологічними та біохімічними 
маркерами адаптаційного синдрому залежать від виду стресу. 
На його думку, в одних випадках активація пероксидного 
окиснення безпосередньо пов'язана з первинними 
пошкодженнями і вторинно зумовлює описані Сел' є
фізіологічні зміни - гіперсекрецію катехоламінів і
кортикостероїдів. В інших - первісно розвивається рефлекторна 
гіперстимуляція фізіологічних систем регуляції гомеостазу, а 
активація пероксидного окиснення, очевидно, розвивається 
вторинно [5].

Айрапетянц і Гуляєв [3] запропонували фізіологічну модель 
загального адаптаційного синдрому, дещо відмінну від 
попередніх, але подібну до моделі Коробкова [15].

На прикладі електробольового подразнення,
іммобілізаційного та афотичного стресів у щурів Айрапетянц і 
Гуляєва розробили біохімічну модель адаптаційного синдрому і 
зробили спробу пов'язати її з фізіологічною. Вони показали, що 
стадія термінової адаптації, яка виникає безпосередньо після 
початку дії фактора, характеризується різким інгібуванням ВРО. 
В тварин, які зазнавали впливу досліджених авторами 
стресорних факторів, у перші 5-15 хвилин відмічено різке 
пригнічення накопичення продуктів ВРО в тканинах мозку та 
крові. При продовженні дії стресора інтенсивність ВРО 
поступово наближалась до нормального рівня, досягаючи його 
приблизно через 1 год. Подальший стресовий вплив викликав 
розвиток активації ВРО (стадія тривоги), яка поступово 
наростала до середини стадії тривоги, а потім поступово 
знижувалась до нормального рівня протягом другої половини 
стадії тривоги. Протягом першого періоду стадії довготривалої 
адаптації інтенсивність ВРО плавно знижується, а протягом 
другого - стабілізується на рівні, вдвічі нижчому за нормальний. 
Перший період фази виснаження характеризувався поступовим 
відновленням продуктів ВРО до нормального, а другий - різкою 
активацією ВРО.

Відмінність біохімічної моделі адаптації Барабоя від моделі 
Айрапетянца та Гуляєва полягає в тому, що за моделлю 
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Дйрапстянца та Гуляєва активації ПОЛ (як первинній, так і 
вторинній) завжди передує його інгібування, а за моделлю 
Барабоя первісною  реакцією  на дію стресора є первинна 
активація ПОЛ.

Спільність розглянутих біохімічних моделей адаптаційного 
синдрому полягає в тому, що її автори визнають 
неспецифічність і строгу закономірність зміни пероксидантних 
та антипероксидантних процесів у часі у відповідь на дію 
позаоптимальних факторів. При цьому вони розрізняють 
первинну та вторинну активацію ПОЛ. Первинна активація 
передує стадії стабільної адаптації і є тимчасовою. Вторинна 
активація ПОЛ збігається з дизадагггацією і при продовженні дії 
стресора не усувається, а лише поглиблюється. Виявлення двох 
піків активності ПОЛ, на нашу думку, має не тільки теоретичне, 
але й практичне значення, оскільки застерігає від зазначеного 
нами раніше необгрунтованого застосування дослідниками та 
клініцистами рівня ПОЛ як визначального діагнозу 
дизадаптації.

Отже, активація ПОЛ не може бути прямим свідченням 
дизадаптації, оскільки крім вторинної існує первинна активація. 
Якщо негативна роль вторинної активації ПОЛ на сьогодні 
вважається доведеною, то біологічне значення первинної 
активації до кінця не вивчене.

Співспряженість пероксидантних і антипероксидантних 
процесів на молекулярному рівні зі стадіями адаптаційного 
синдрому на організмовому рівні спонукає до необхідності 
врахування при вивченні ПОЛ цілого ряду інших положень і 
закономірностей теорії адаптації як важливого розділу 
аутекології. В цьому плані актуальним є вивчення ПОЛ та АПА 
з точки зору біологічного значення адаптаційного синдрому, а 
також з точки зору відомих груп адаптаційних механізмів і типів 
пристосувальних реакцій. Зупинимось на окреслених аспектах 
адаптаційної теорії.

Автори [2, 10] сходяться в тому, що значення адаптаційного 
синдрому (або стрес-реакції) полягає в підтриманні гомеостазу. 
Проте при ознайомленні з літературними джерелами 
виявляється, що тлумачення різними авторами суті гомеостазу 
не збігається. Поняття гомеостазу давно використовується в
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фізіології. В "Енциклопедичному словнику медичних термінів 
знаходимо таке визначення: ’’Гомеостаз - відносно динамічна 
постійність внутрішнього середовища (крові, лімфи, тканинної 
рідини) і стійкість основних фізіологічних функцій ( кровообігу 
дихання, терморегуляції, обміну речовин та інших) організму 
(переклад наш-С.Р.) [27]. За Реймерсом, гомеостаз - стан 
динамічної рухомої рівноваги ( постійної та стійкої нерівноваги) 
природної системи, спрямований на максимальне обмеження 
впливів зовнішнього та внутрішнього середовища, збереження 
відносної постійності структури та функцій у системі [13]. 
Виходячи з цих визначень, гомеостаз ототожнюється зі 
збереженням строгої постійності внутрішнього середовища 
організму7; звідси виник і сам термін, який перекладається як 
"однаковий стан”. Але постійність внутрішніх параметрів 
організму відносна і динамічна. Функціонування численних 
механізмів адаптації вже само по собі викликає певні зміни 
внутрішнього середовища. Ось чому Воложин та Суботін [9], не 
погоджуюючись з цими визначеннями, наголошують, що 
результатом адаптації є збереження гомеостазу не в самій 
системі, а між системою та середовищем, при якому структурні 
зв'язки організму приводяться у відповідність зі структурою 
зміненого середовища для того, щоб система могла 
продовжувати функціонувати. Подібної точки зору 
дотримується Шилов, який під гомеостазом розуміє стан 
динамічної рівноваги організму з середовищем, при якому 
організм зберігає свої властивості і здатність до здійснення 
життєвих функцій на тлі зміни зовнішніх умов [26]. Отже, 
збереження гомеостазу між огранізмом і середовищем 
забезпечує здатність до здійснення всіх життєвих функцій 
організмом, та це не означає збереження сталості цих функцій. 
Як зазначає Коробков, сталість показників діяльності одних 
систем може бути принесеною "в жертву” для забезпечення 
сталості інших, біологічно більш значимих [15]. Для різних 
умов життєдіяльності набувають головного значення то одні, то 
інші системи. Проте в цілому діяльність усіх систем спрямована 
на підтримання обміну речовин та енергії як основи життя. 
Автор наголошує, що адаптація характеризується передусім 
пристосувальними змінами з балансі обміну речовин та енергії. 
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які забезпечую ть відповідність інтенсивності мстаболізмч 
змінам зовнішніх умов. Іншими словами, біологічне значення 
стресової реакції полягає у відрегулюванні гомеостазу між 
організмом і середовищ ем на більш або менш високомл 
енергетичному рівні функціонування.

О тже, вивчення П О Л  та АЛА в адаптаційному аспекті 
повинно проводит есь невід ємно від оцінки .маркерів 
енергет ичного статусу. При цьому доцільно враховувати, що 
джерела енергозабезпечення визначаю ться характером 
адаптаційних механізмів.

Одне з положень аутекології, яке безпосередньо стосується 
вивчення АПА, - це положення про існування двох типів 
пристосувальних реакцій до дії факторів: адаптації та
компенсації. Проте існує певна невизначеність цих авторів у 
відношенні понять ‘‘адаптація5’ та “компенсація”. Деякі вчені 
вважають, що ці поняття мають абсолютно різний зміст. Так, на 
думку Воложина та Суботіна, адаптація полягає в зміні 
ст рукт урних зв 'я зк ів  у системі для збереження її зовнішніх 
функцій по відношенню до середовища, в той час як 
компенсація спрямована на забезпечення функціонування  
елемент ів системи  і проявляється при впливі на неї факторів 
зовнішнього середовища, які перевищують норму адаптації 
елементів [9]. Ряд інших авторів вбачають відмінність понять 
адаптація та компенсація не в різному змісті, а в різному 
об'ємі. Так, Алексіна наголошує, що поняття пристосувальні 
реакції ширше, ніж поняття компенсат орні. Під першими він 
розуміє будь-які прояви адаптації організму до середовища, тоді 
як під другими тільки ті з них, які зумовлюють відновлення 
гомеостазу після загибелі частини того або іншого органа [І]. В 
роботах деяких авторів розмежування понять компенсація та 
адаптація проводиться на підставі різної віддаленості цих 
реакцій від патологічного процесу. За Алексєєвою, адаптація 
ближ ча до здоров'я, а  компенсація ближ ча до хвороби  [2]. 
Подібне тлумачення зазначених процесів зустрічається в працях 
Саноцького та У ланової. На думку цих авторів, компенсація є 
пристосуванням, відмінним від адаптації, оскільки при її 
формуванні включаються компенсаторні механізми, які 
виходять за межі гомеостазу і тимчасово маскують патологію,
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тоді як при адаптації пристосування організму до небезпеченого 
фактора здійснюється в межах гомеостатичних можливостей
[ 22 ] .

Незважаючи на розбіжність поглядів у визначенні понять 
адаптація та компенсація, не можна не відзначити спільну 
точку зору усіх авторів на причину виникнення компенсації - 
дизадаптацію деяких елементів у струкіурі системи, зумовлену 
виходом їх зміни за межі норми адаптації. При цьому під 
нормою адаптації розуміюються межі зміни структури системи 
(або елемента) під впливом діючих на неї умов існування, при 
яких не порушуються її функціональні зв'язки з середовищем 
Як випливає з даного визначення, норма адаптації визначається, 
перш за все, збереженням функціональних зв'язків системи з 
зовнішнім середовищем. Воложин наголошує, що головний 
зміст адаптації - це внутрішні процеси в системі, які 
забезпечують збереження її зовнішніх функцій по відношенню 
до середовища. Але далі сам же автор собі заперечує, 
протиставляючи компенсацію адаптації на підставі того, що 
адаптація спрямована на збереження зовнішніх функцій по 
відношенню до середовища, а компенсація - на збереження 
функціонування елементів системи. Та компенсація спрямована 
саме на підтримання загальних функцій даного рівня організації, 
незважаючи на порушення функціонування окремих елементів 
цього системного рівня. Вона протистоїть дисфункції системи, 
яка має порушену структурну організацію. При компенсації, на 
відміну від стадії дизадаптації системи, функціональні зв'язки 
системи з середовищем якраз не порушуються всупереч 
дизадаптації окремих її елементів. Функціональне навантаження 
при цьому розподіляється лише між тими елементами системи, 
які не зазнали дизадаптації. Дизадаптований елемент 
заміщується подібним елементом або функціональне 
навантаження розподіляється між усіма іншими елементами для 
зниження його до норми адаптації дизадаптованого елемента
[2]. В кінцевому підсумку обидва способи компенсації 
спрямовані на пристосування системи до змінених умов 
існування, тобто відповідають суті адаптації. Отже, компенсація 
є специфічним типом пристосування, а її біологічний зміст 
повністю збігається зі змістом адаптації. Саме слово адаптація  
108



походить від латинського аёарШю, що означає "пристосчвання 
[13]. Але не кожна адаптація відбувається на тлі дизадаптації 
окремих структурних елементів. У випадку, коли діючий 
екстремальний фактор не впливає на структуру системи, тобто 
не спричиняє появи дизадаптованих елементів, підвищене в 
екстремальних умовах функціональне навантаження 
розподіляється (рівномірно або нерівномірно) між \сіма 
елементами системи. Тому можна говорити про існування двох 
типів адаптації: адаптації, яка забезпечується всіма елементами 
даного системного рівня, і адаптації за типом компенсації. 
Спробу термінологічного позначення цих типів адаптації зробив 
Курляндський, який розрізняє дійсну7 (нормальну7) адаптацію та 
адаптацію з підвищеним опором організму [2]. Коробков 
використовує терміни активна та компенсаторна адаптація 
[15]. Термін компенсаторна адаптація цілком відображає 
головний принцип функціонування сисеми, яка має окремі 
дизадаптовані елементи. В той час як терміни, запропоновані 
для позначення адаптації, що не пов'язана з дизадаптацією 
окремих елементів, на нашу7 думку, не в повній мірі 
розкривають специфіку цього типу7 адаптації. Ми пропонуємо 
застосовувати в даному7 випадку термін комплементарна 
адаптація. Слово “комплемент’" походить під латинського 
согпріешепйіт і означає доповнення [13]. Аналізуючи числені 
літературні дані, ми звернули увагу на те, що при відсутності 
дизадаптації окремих елементів зв'язки між елементами одного 
рівня системної організації носять тільки доповнювальний 
характер. Інші вчені виділяють такі типи зв'язків між 
антиоксидантами: компенсацію, синергізм, нормалізацію рівня 
один одного (стабілізацію), позитивну кореляцію, індукуючу 
дію, взаємовплив на метаболізм один одного . В цілому7 можна 
зробити висновок, що крім компенсації, усі інші типи зв'язків у 
межах антиоксидантної системи носять доповнювальний 
характер, проте сам вид доповнення може бути послідовним або 
паралельним (термін Руденко С.С.). При послідовному 
доповненні елементи функціонально зв'язані один з одним у 
метаболізмі, а при паралельному - дублюють дію один одного. 
При послідовному7, доповненні продукт діяльності одного 
елемента виступає субстратом для іншого. Прикладом
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послідовного доповнення функціональної дії є зв'язок між СОД 
і каталазою. СОД відповідає за реакцію дисмутації 0 2 з 
утворенням Н20 2 , а каталаза за детоксикацію пероксиду. При 
паралельному доповненні кілька елементів виконують одну й ту 
ж функцію. Наприклад, ГГІО та каталаза відповідають за 
детоксикацію пероксиду водню, або ГПО та ГТ відповідають за 
детоксикацію гідропероксидів ліпідів. Таке своєрідне 
дублювання підвищує надійність системи та зменшує середнє 
функціональне навантаження на один елемент. Отже, годовним 
принципом функціонування системи, яка має непорушену 
структурну організацію, є принцип доповнення. Термін 
комплементарна адаптація виразно підкреслює, що цей тип 
адаптації грунтується .на принципі доповнювальної дії, на 
противагу компенсаторній адаптації, пріоритетним принципом 
функціонування якої є принцип заміщення дії. При цьому варто 
зауважити, що саме ті елементи, які доповнюють дію один 
одного при комплементарній адаптації, здатні до взаємого 
заміщення при компенсаторній. Так, при дизадаптації ГПО дуже 
часто спостерігається підвищена активність ГТ або каталази 
[17].

Не можна не погодитись також з тими авторами, які 
розглядають компенсаторну адаптацію як спосіб маскування 
патологічного процесу. Як уже зазначалося, при цьому типі 
адаптації порушується структурна організація системи і 
посилюється функціональне навантаження на ті елементи, які не 
зазнали дизадаптації. Безумовно, при такому режимі існування 
біосистеми ризик виходу функціонуючих елементів за межі 
норми адаптації зростає. Тому надмірне навантаженння на 
окремі елементи в системі на тлі дизадаптації інших деякі 
автори розглядають як стан, який передує патологічному 
процесу. Наприклад, значне збільшення пулу відновленого 
глутатіону при отруєнні амінобіфенолами автори [11] 
розцінюють як передвісник наближення виснаження 
антиоксидантної системи. В цьому плані комплементарна 
адаптація більше наближена до здоров'я, ніж до патологічного 
процесу, оскільки в даному випадку навантаження в системі 
розподіляється так. щоб зменшити ризик дизадаптації окремих 
елементів. В останньому випадку елементи прямо або 
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опосередковано доповнюють дію один одного, що В Ц1ЛОМ\ 
запобігає виходу зміни окремих елементів за межі норми 
адаптації. А тривалість комплементарної адаптації залежатиме 
від того, наскільки рівномірно розподілено функціональне 
навантаження між елементами біосистеми. При надмірному' 
навантаженні на окремі елементи ризик перевищення норми 
адаптації для цих елементів підвищується, а отже, зростає ризик 
перетворення комплементарної адаптації в компенсаторну 
Іншими словами, підвищення функціональної розбалансованості 
при коплементарній адаптації сприяє її перетворенню в 
компенсаторну, а підвищення функціональної
розбалансованості елементів при компенсаторній адаптації 
наближає систему безпосередньо до патологічного стану. 
Виходячи із вищезазначеного, досить актуальною проблемою є 
розробка методів оцінки розбалансованості біосистем. 
Зокрема, для прогнозування стану біосистем, які зазнають 
впливу екстремальних чинників, першочерговим завданням є 
розробка методів оцінки розбалансованості системи 
антиоксидантного захисту7.
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УДК 612,2(075,2)

Таралло В.Л.

Біологічні ритми перебігу процесів виживання 
населення: медико-соціальний погляд

У статті представлені результати аналізу зв’язку біологічних 
аспектів виживання населення з соціально-економічними 
характеристиками територій їх проживання.

Серед значного набору завдань, пов’язаних з прогнозуванням 
чисельності, структури,' руху і здоров’я населення важливе 
місце займає завдання глобального демографічного прогнозу. 
Воно має чотири аспекти:
-  суто демографічний, що передбачає перспективні 

розрахунки чисельності і вікової структури населення для 
визначення відповідних ресурсних умов реалізації певних 
територіальних програм розвитку;

-  суто медичний, пов’язаний з визначенням хвороб та інших 
чинників передчасної смерті населення з метою розробки 
чинних профілактичних програм і окремих заходів;

-  суто біологічний, що відображає часові проміжки різних 
етапів перебігу процесів виживання поколінь, похідних від 
використання їх “резерву життя” або “резерву адаптації”, за 
Г.Сельє [2], в певних умовах існування, за якими 
визначається життєздатність населення в системі “людина - 
навколишнє середовище” на всіх вікових етапах житі я;

-  загальний економіко-екологічний, пов’язаний з тим, що 
населення земної кулі впливає на навколишнє середовище і 
потребує в значному обсязі різноманітних економічних і 
природних ресурсів, нестаток яких може вплинути на 
динаміку демографічних процесів і якісні характеристики 
населення.

Значна складність вивчення населення в цих інтегрально 
структурованих та похідних від них вузько диференційованих 
аспектах привела до окремого розвитку означених підходів і 
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поступового відокремлення знань про населення як єдиний 
об’єкт з неможливістю одержання цілісних знань про нього.

Пов’язана з таким положенням нарощувана розбіжність 
наукових понять і знань про людність була призупинена з 
відкриттям “закону виживання популяцій” [3, 4], який системно 
зв’язав різноманітні знання, охоплювані поняттям “існування 
населення”.

Наслідком його застосування (з залученням методу системної 
динаміки) стало одержання можливості наочного спостереження 
за перебігом процесів виживання поколінь на кривих, що мають 
унікальні територіальні і часові (річні) особливості (див. рис.). 
Вимір за ними величин відповідних антропопохідних 
унікальних характеристик (див. табл.) дозволив зосереджувати 
увагу на кризових моментах перебігу процесів біологічного 
життя в конкретних умовах існування населення, визначати їх 
часовий (за віком і статтю) початок і кінець за річними етапами, 
а також напрями змін і відповідні до них напрями рішень і дій 
які слід проводити для усунення чинників і подій, від яких вони 
похідні.

Для використання такого підходу потрібно було визначити 
закономірні “нормативні” і “еталонні” характеристики річної 
ритміки процесів виживання поколінь населення з моменту 
народження до граничного віку [5] і, за останніми, відхилення 
від них реально спостережуваних відповідних параметрів, 
виміряти їх величини з наступним встановленням основних 
тенденцій змін на певних територіях тощо.

З цією метою нами проведено поглиблене вивчення віко- 
статевої ритміки виживання жителів всіх сільських 
адміністративних районів Чернівецької області (Північної 
Буковини) з урахуванням особливостей їх територіального 
розташування - в поглибленому аналізі перебігу процесів 
виживання вся територія області була стратифікована на З 
геоландшафтні зони (рівнинну, передгірську і гірську) і 10 
геохімічних зон, за якістю грунтів.

За одержаними результатами (див. рис.) з урахуванням 
перегинів реальних кривих виживання повний цикл життя 
поколінь був розділений на 3 етапи: адаптації, адаптованого (або 
стабільного) функціонування і дезадаптації', з виділенням в
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останньому додатково ще періоду масового вимирання. Перший 
закінчувався у віці з найменшою силою смертності, другий -  у 
віці з нарощуваною смертністю, третій -  середнім граничним 
віком життя поколінь, що спостерігався в певних соціо- 
екологічних (територіальних) умовах їх існування, а період 
масового вимирання виділявся за віком, в якому біологічний час 
починав випереджати календарний1.

0 - х І -період адаптації сукупності новонароджених до осередку їх мешкання 
X] - х2 - період адаптованого (стабільного) колективного функціонування 

покоління
х2 - х 0- період дезадаптації і масового вимирання 
х0 - гранична триваїість життя покоління

Рис. Графічне зображення етапів перебігу процесів виживання 
населення на повному життєвому циклі в окремих сільських 

районах Північної Буковини

Всі ці часові проміжки за своєю унікальністю впливають і 
визначають реальну (теж унікальну) середню тривалість життя

1 вимір біологічного часупроводили за методикою [7].



населення на певних територіях2. Слід зауважити, що ознаку 
унікальності несуть і статеві характеристики тривалості них 
періодів; саме за відмінністю останніх завжди спостерігається 
диморфізм середньої тривалості життя чоловіків і жінок, який 
зберігається, за одержаними результатами, у будь-яких за якістю 
територіальних умовах існування людей. Тобто корені 
відмінності цих показників суто біологічного походження.

Коливання популяційних ритмів тривалості вікових 
проміжків життя на кривих виживання пов’язано і повністю 
узгоджується з віковою силою смертності на певних територіях.

Встановлення унікальності реальних ритмів перебігу 
популяційного здоров’я (за ознакою вікової збереженості 
“ресурсу життя”) сприяло визначенню у порівнянні з 
відповідними значеннями контрольних величин умовно 
невикористаного ресурсу життя і, за ними, певних 
територіальних віко-статевих ризиків збереження здоров’я.

Саме за останніми криються реальні соціо-психологічні та 
екологічні моменти колективного життя в певному середовищі, 
що відбиваються дискретними етапами виживання на 
безперервному життєвому циклі поколінь (з яких складається 
населення). Реальна лінія виживання репрезентує реалізовану 
композицію взаємних стосунків населення і його соціо- 
екологічного середовища, системно-узгоджена єдність яких 
пов’язана із здоров’ям поколінь. Останнє інтегрально 
відображується у рельєфі, висоті і протяжності проміжків кривої 
і вимірюється за розрахунками відповідних параметрів. 
Коливання та перегини чітко, за віком і статтю, окреслюють в 
певному середовищі кордони існування покоління і, одночасно, 
його збереженість по відношенню до первісної кількості на 
різних етапах існування або, в поглибленому системному 
аналізі, збереженість за віком (зрілістю) його інтегрального 
“ресурсу здоров’я”.

За кривиною дожиття чітко висвітлюється відмінність 
“норми” і “дійсності” за віком і статтю. Докладний аналіз цієї

Аналіз представлений за матеріалами 1989-1990 рр. за умови використання 
в розрахунках даних про структуру населення за віком і статтю на 
досліджуваних територіях (перепис населення проводився у 1989р).



різниці з визначенням ролі окремих подій і чинників на всіх 
вікових етапах життя може бути проведений при використанні 
необхідних матеріалів шляхом накладання кривих перебігу7 
відповідних процесів (з урахуванням часових проміжків їх дії) 
на спостережувані (і вимірювані) на ііих же етапах календарного 
часу характеристики популяційного здоров’я і їх сггівставлення. 
У цьому випадку вимірювання тривалості проміжків між 
окремими перегинами кривої дожиття дозволяє реєструвати час, 
шо необхідний населенню в певних умовах життя (ресурсній 
підтримці) для переборювання різних кризових ситуацій і 
покращання свого здоров’я (його інтегральних показників). 
Причому величини останніх спроможні висвітлити не тільки 
знання про конкретні кризові1 ситуації і ризики здоров’ю на 
окремих проміжках життя поколінь. За ними можна 
спостерігати конкретний зміст процесів, що переборюється 
населенням для власного виживання, а також чітко фіксувати і 
вимірювати втрачений і залишковий “запас здоров’я”, що 
піддаються збереженню в умовах цільової, структурованої за 
величиною цих ризиків, націленістю діяльності територіальних 
служб охорони здоров’я на покращання здоров’я 
підпорядкованого населення. Тобто в наведених кривих 
репрезентовані не тільки “внутрішні” конфліктні ситуації, але і 
“зовнішні”, небезпечні для стану здоров’я людей, і визначені на 
їх основі ризики здоров’ю подають одночасно, разом з 
інформацією про здоров’я, завдання відповідним службам про 
бажану спрямованість їх дій, а також обсяг останніх (за 
величинами відхилень реальних показників від контрольлних) і 
структурованість (за віком і статтю).

Представлений формально-логічний і конструктивний 
системний погляд на чинники ризику дозволив усвідомити і 
наголосити, що визначення їх структури паралельно відображує 
структуру необхідного (бажаного) розподілу наявних 
територіальних ресурсів, виділених на охорону здоров’я 
населення.

Безумовно, виключно цільовим використанням асигнувань 
проблему не вирішити. Застосування даного підходу вимагає 
також змін в структурі дій самої галузі за віком і статтю 
населення. Проведення такої функціональної перебудови
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(головним чином, в медико-соціальній опіці дорослого 
населення, ураховуючи наявну функціональну структурованість 
служб медичної опіки дітей і підлітків) приведе до створення 
гнучкої системи охорони здоров’я, релевантної до складу і 
здоров’я людей та їх виживання в певних середовшцних умовах.

Встановлення узгодженого зв’язку біологічних, медичних і 
сощально-еконохмічних аспектів виживання населення на певних 
територіях дозволило визначити стратегічні напрямки 
управління покращанням громадським здоров’ям для 
формування чинних національних і територіальних медико- 
соціальних програм.

За результатами спеціальних динамічних досліджень, 
проведених по всій країні за 20 років (1976-1995 рр.) [6] було 
встановлено, що напрям економічної діяльності територій і, в 
тому числі, системи охорони здоров’я повинен узгоджуватись з 
реальним перебігом процесів виживання населення. Зокрема 
діяльність медичної галузі стратегічно слід націлювати на 
поступове зменшення річної тривалості першого і третього 
етапів життя, за яким можна досягти кращих сучасних 
показників середньої тривалості життя населення України. У 
відповідних умовах гнучкої внутрішньої перебудови системи 
охорони здоров’я і її узгодженні з соціальними програмами 
розвитку територій та економічної діяльності в останніх 
суспільство спроможне навіть при обмежених ресурсах прийти 
до сталого поступового покращання всіх часткових показників 
громадського здоров’я і наслідкового інтегрального - середньої 
тривалості життя. Так, грунтуючись тільки на співставленій 
дійсних з встановленими “нормативними” контрольними 
показниками, що сьогодні майже досяжні в окремих країнах 
світу (Японія, Швеція), в У країні необхідно зменшити середню 
тривалість першого етапу у 2,3 рази, а тривалість третього етапу 
- вдвічі. Причому тільки в узгодженні всіх змін часових етапів 
на повному циклі життя з “нормативними” характеристиками 
наша держава зможе уникнути ситуації, при якій зростання 
середньої тривалості життя буде супроводжуватись 
нарощуванням випадків старечого недоумства, з чим 
стикнулись вищеназвані країни.
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Одержані результати свідчать про невід’ємність економічних 
перебудов в країнах і, зокрема, у галузі охорони здоров'я, з 
попереднім їх докладним обгрунтуванням і обов’язковим 
поточним науковим супроводом. Цей висновок повністю 
узгоджується з висновками Другого з’їзду Міжнародного 
товариства нових економічних систем, що відбувся в Парижі у 
вересні 1998 року за матеріалами аналізу розвитку країн 
минулого Радянського Союзу [1].

Висновки

1. Ритміка реальних процесів виживання населення похідна від 
співвідношення трьох базових етапів існування поколінь: 
адаптаційного, адаптованого функціонування і дезадаптації, 
тривалість яких вимірюється з використанням показників 
закону виживання населення.

2. Стале покращання середньої тривалості життя населення 
похідне від скорочення І і III етапів, зокрема в Україні, 
відповідно, у 2,3 і 2,0 разів.

3. Закон виживання населення системно узгодив біологічні, 
медичні і соціально-економічні аспекти спостережуваних 
характеристик перебігу процесів виживання населення на 
повному циклі життя, що сприяє переходу в діяльності 
суспільства до контрольованого управління здоров’ям 
населення.
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Tarallo V.L.

Biological rhytmms of the course of population’s 
survival processes: a medico social view point

The results of a systemic analysis of the connection between biological 
aspects of survival of population’s and socio-economical characteristics of 
the territories of their habitation are presented in the article.
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УДК 612.018; 612.111

Мардар Г А , Савчук Г.Г.

Зміни депо інсуліну та катехоламінів в еритро
цитах під дією ультрафіолетового опромінення 

та препарату Ерсол-1

Робота присвячена вивченню впливу ультрафіолетового 
опромінення (УФО) та препарату Ерсол-1 на клітини крові. 
Показано, що дані фактори суттєво впливають на показники 
депонування інсуліну та*' катехоламінів еритроцитами у 
дослідах in vitro та in vivo.

В медицині значного поширення набув метод аутотрансфузії 
ультрафіолетово-опроміненої крові (АУФОК), який характери
зується широким аспектом лікувальної дії [2, 7].

На основі ультрафіолетового опромінення клітин крові ство
рено біологічно-активний препарат Ерсол-1 [1], який за своєю 
фізіологічною дією на організм лабораторних і 
сільськогосподарських тварин зберігає позитивні якості методу 
АУФОК. Виявлена росто-стимулююча, імуностимулююча, ге- 
матопротекторна та антитоксична дія препарату по відношенню 
до деяких хімічних чинників [1]. На думку цих авторів, препарат 
містить речовини, які є регуляторними пептидами.

Однак, при наявності великої кількості позитивних впливів 
на організм в цілому і систему крові зокрема, механізм дії ульт
рафіолетового опромінення (УФО) залишається до кінця не 
з'ясованим. Також ще не вивчалась дія препарату Ерсол-1 на 
клітини крові. У зв’язку з цим метою нашої роботи було 
порівняння дії УФО та Ерсолу-1 на показники депо інсуліну та 
катехоламінів (КА) в еритроцитах у дослідах in vitro та in vivo.

Матеріали та методи
Для експериментів in vitro використовували кров практично 

здорових людей-донорів віком 25-45 років (п = 7), у яких показ
ники крові відповідали нормі. Кров стабілізували гепарином.
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Дослідження впливу УФО і препарату Ерсол-1 проводили на 
еритроцитах цільної крові і відмитих у фізіолог ічному розчині.

Кров (V = 1,0 мл) опромінювали у годинникових скельцях 
при постійному їх коливанні. Як джерело УФО використовували 
лампу ДРБ-8 (А, = 254 нм, потужністю 8 Вт). Відстань від джере
ла опромінення складала 7 см. Опромінення відмитих клітин 
крові проводили аналогічним методом. Еритроцити відділяли 
центрифугуванням та дворазовим відмиванням у фізіологічному 
розчині. Препарат Ерсол-1 виготовляли за оригінальною мето
дикою, розробленою авторами [1], який розчиняли у дистильо
ваній воді і додавали в такій концентрації, щоб його кінцевий 
вміст складав 15 мг/100 мл.

Мазки крові для виявлення інсуліну та катехоламінів виго
товляли на 5, 10, 15 та 20 хвилинах дії УФ-опромінення та 
інкубації з препаратом.

Досліди in vivo проводили на безпородних білих щурах - 
самках, масою 150 - 200 г.

Для вивчення впливу УФО на вміст інсуліну та катехоламінів 
в еритроцитах опромінювали хвости щурів протягом 5 хвилин 
аналогічно попереднім дослідам. Мазки крові виготовляли до і 
через 20 хвилин після опромінення. Кров забирали з хвостової 
вени.

Препарат Ерсол-1 вводили тваринам натще, підшкірно, в 
концентрації 15 мг/100 г маси тіла. Мазки крові виготовляли до і 
через 1 год. після введення препарату.

На відміну від попередньої роботи [5], депонування інсуліну 
в еритроцитах підраховували за іншою методикою. В до
норській крові рахували клітини, що давали паральдегід- 
фуксинофільну (ПАФ) позитивну реакцію (повністю забарв
лені), ПАФ-негативну та проміжну (1/2 і 1/3 частини еритроци
ту, що забарвлені) реакцію [6]. Дослідження мазків крові лабо
раторних тварин показало наявність значної кількості еритро
цитів, що давали слабопозитивну реакцію на інсулін. їх вважали 
як проміжні. Кількість клітин різних груп вираховували у 
відсотках, а вміст інсуліну і катехоламінів в еритроцитах - в 
умовних одиницях (у.о.).

Гістохімічне визначення еритроцитарного депо катехоламінів
проводили заметодикою Г.І. Мардар, Д.П. Кладієнко [3].
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Результати експерименту піддавали статистичній обробці з 
урахуванням критерію Стьюдента.

результати досліджень та їх обговорення
На 20 хвилині дії УФ опромінення на цільну донорську кров 

спостерігається достовірне зменшення кількості еритроцитів, 
шо повністю забарвлені. Кількість клітин, 1/2 і 1/3 частини яких 
забарвлені, майже не змінюється (табл.1). Дана тенденція 
зберігається і при перерахунку на у .о.

При опроміненні відмитих у фізіологічному розчині клітин 
крові (табл.1) відбуваються аналогічні зміни депо інсуліну в 
еритроцитах.

Таблиця 1
Динаміка змін еритроцитарного депо інсуліну при дії ульт-

рафіолетового опромінення на ціїьну кров і відмиті клітини крові 
______   (М±т, п=7)

Цільна кров Відмиті клітини крові
Умови Забарвлення Ер ПАФ Ін в у.о. Забарвлення Ер ПАФ Ін в у.о.
досліду повне 1/2 част. 1/3

част.
на 1 Ер повне 1/2

част.
1/3 част. на 1 Ер

Конт 55.%± 11.69± 7.05± 3.21± 48.76± 18.151 6.671 3.01
роль 1.49 1.91 0.81 0.13 2.89 3.42 0.85 0.23
5 40.56± 15.26± 9.661 2.57± 40.07± 23.371 10.351 2.751
хвилин 6.83 2.82 2.20 0.45 5.49 4.51 1.56 0.41
10 44.10± 17.76± 9.91± 2.82± 47.59± 17.451 10.311 2.991
хвилин 5.26 4.16 2.25 0.30 5.19 3.35 2.32 0.38
15 49.16± 13.99+ 8.32± 2.95± 45.431 17.131 10.061 2.871
хвилин 6.36 4.23 1.24 0.45 2.89 2.86 1ю55 0.24
20 31.54± 17.81± 8.29± 2.16± 33.651 21.751 10.351 2.391
хвилин 6.18* 1 2.49 1.52 0.21* 5.55* 3.72 1.51 0.39
Примітка. ПАФ - паральдегідфуксин; Ер - еритроцити; Ін - інсулін; 
* - достовірна відмінність від контролю

Додавання препарату Ерсол-1 до цільної крові на протязі вка
заного часу не спричиняє достовірних змін у кількості ПАФ- 
позитивних еритроцитів, а при інкубації препарату з клітинами 
крові, відмитими від плазми (табл.2), достовірні зміни спо
стерігаються після 15 і 20 хв., причому зменшується кількість 
повністю забарвлених еритроцитів і збільшується кількість
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еритроцитів, 1/3 частина яких забарвлена. Вірогідно, дане 
збільшення відбувається за рахунок часткового сходження з 
мембран або виходу з еритроцитів речовин, що дають позитивну 
реакцію на інсулін.

Таблиця 2
Динаміка змін еритроцитарного депо інсуліну при інкубації 

відмитих клітин крові з препаратом Ерсол-1
(М±т, п-7)

Умови Забарвлення Ер ПАФ Ін ву.о.
досліду повне 1/2 частина 1/3 частина на 1 Ер
Контроль 48.76±2.89 18.1513.42 6.6710.85 3.0010.23
5 хвилин 40.58±5.36 20.5313.22 9.4211.08 2.2110.37
10 хвилин 41.99±2.33 16.6512.37 8.8610.92 2.6710.21
15 хвилин 28.7816.50* 20.9813.51 12.1011.52* 2.1610.43
20 хвилин 30.09+6.20* 14.3913.01 13.9612.33* 2.0910.41

Примітка. ПАФ - паральдегідфуксин; Ер - еритроцити; Ін - інсулін; 
* - достовірна відмінність від контролю

Результати морфометричного аналізу свідчать, що рівень 
інсуліну на один умовний еритроцит при дії УФО і препарату 
Ерсол-1 на відмиті клітини крові не змінюється порівняно з кон
тролем. Явище це цікаве, пояснити його важко. Можливо, 
відбувається перерозподіл інсуліну між еритроцитами.

Аналізуючи отримані дані, можна зазначити, що препарат у 
дослідах in vitro справляє на відмиті клітини крові вплив, ана
логічний дії УФО, тобто відбувається вихід інсуліну з еритро
цитів. Від сутність змін при інкубації цільної крові з препаратом 
можна пояснити гальмівною дією білків плазми крові.

ГІри гістохімічному дослідженні катехоламінів під дією УФО 
на еритроцити цільної крові у дослідах in vitro встановлено, що 
через 5, 15 і 20 хв. після опромінення рівень катехоламінів в 
еритроцитах вірогідно знижується (табл.З).

Ультрафіолетове опромінення відмитих еритроцитів крові 
через 10, 15 і 20 хв. спричиняло подібні зміни.

Таким чином, під впливом УФ опромінення відбувається 
хвилеподібне зниження рівня депо КА як в еритроцитах цільної 
крові, так і у відмитих від плазми.
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Таблиця З
Динаміка змін еритроцитарного депо катехоламінів (КА) під дією 
ультрафіолетового опромінення та препарату Ерсол-1 на цільну

кров і відмиті клітини крові
___________________  (М±т, п=7)

Умови
досліду

Дія УФО Дія препарату Ерсол-1 і
К А в Е р  
ціль-ної 

крові в у.о.

К А у 
відмитих Ер 

в у.о.

К А в Е р  
ціль-ної 

крові в у.о.

КАу 
відмитих Ер

в у.о.
Контроль 1.30 ±0.02 1.67 ±0.01 1.37 ±0.03 1.70 ±0.07
5 хвилин 1.07 ± 0.06 * 1.28 ± 0.01* 1.08 ±0.05* 1.76 ±0.04
10 хвилин 1.40 ± 0.06* 1.31 ± ОгОЗ* 1.39± 0.10 1.32 ±0.05*
15 хвилин 1.16 ±0.05* 1.51 ± 0.09* 1.15 ±0.05* 1.43 ±0.03*
20 хвилин 1.22 ± 0.05* 1.12 ±0.02* 1.22 ±0.05* 1.29 ±0.05*
Примітка. УФО - ультрафіолетове опромінення; Ер - еритроцити; КА - ка- 
техоламіни;
* - достовірна відмінність від контролю

Відомо [4], що УФ випромінювання стимулює темнове 
вільнорадикальне неферментативне і ферментативне цикло- 
оксігеназне пероксидне окислення ліпідів (FIOJ1) у мембранних 
структурах клітин, що не викликає їх суттєвих змін, але, можли
во, призводить до дестабілізації і часткового порушення морфо- 
функціонального стану еритроцитів, що супроводжується втра
тою енергетичного рівня червоних клітин крові і спричиняє 
вихід К А з еритроплазми в навколишнє середовище.

При додаванні препарату Ерсол-1 до еритроцитів цільної 
крові у дослідах in vitro через 5, 15 і 20 хв. спостерігається зни
ження рівня КА в еритроцитах, а через 10 хв. - незначне 
підвищення. При інкубації відмитих у фізіологічному розчині 
еритроцитів з даним препаратом відбувається хвилеподібне 
зниження рівня катехоламінів в еритроцитах, найбільш вираже
не на 20-й хв (табл.З).

Результати проведених дослідів in vitro свідчать про те, що 
препарат Ерсол-1 в загальному викликає дію, аналогічну впливу 
УФО, що супроводжується пониженням рівня депо КА в ерит
роцитах як цільної крові, так і у відмитих у фізіологічному роз
чині.
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Як видно із табл. 4, під дією УФО на хвіст щурів спо
стерігається підвищення кількості еритроцитів, що дають повне 
зябарвлення на інсулін, а також тенденція до підвищення 
кількості перехідних форм еритроцитів. При морфометричному 
аналізі рівень інсуліну на один умовний еритроцит до оп
ромінення становив 1.74 ± 0.31 у. о., а після опромінення 
збільшився до 2.35± 0.21 у. о.

Отже, ультрафіолетове опромінення організму лабораторних 
тварин призводить до підвищення рівня інсуліну в еритроцитах 
У літературі ми не зустрічали даних про вплив УФО на вміст 
інсуліну ні в еритроцитах, ні в плазмі.

При вивченні вмісту еритроцитарного депо інсуліну в щурів 
через 1 год. після введення Ерсолу-і спостерігається збільшення 
кількості клітин, що втратили здатність до зв’язування інсуліну. 
Підтвердженням цього є дані морфометричного аналізу 
кількості інсуліну на один умовний еритроцит, а саме: 2.25 ±
0.21 у. о. - у контролі і 0.99 ± 0.16 у. о. - у досліді (табл.4).

Таблиця 4
Еритроцитарне депо інсуліну під дією ультрафіолетового 
опромінення на хвіст щурів та під дією препарату Ерсол-І

(М±т, п=6■

Умови
досліду

Дія УФО Дія препарату Ерсол-1
Забарвлення 

Ер ПАФ Ін в у.о. 
на 1 Ер

Забарвлення 
Ер ПАФ Ін в у.о. 

на 1 Ерповне проміжне повне проміжне
Контроль 28.00 13.71 1.74 37.00± 16.11± 2.25±

±2.16 ±0.80 ±0.31 4.21 0.94 0.21
Дослід 38.42 17.42 2.35 19.71± 11.33± 0.99±

±3.44* ±1.43 ±0.21* 3.15* 0.35 0.16*
Примітка. УФО - ультрафіолетове опромінення; ПАФ - паральдегідфуксия; 
Ер - еритроцити; Ін - інсулін; * - достовірна відмінність від контролю

Таким чином, на висоті дії препарату in vivo відбувається 
процес зниження рівня інсуліну в еритроцитах, що є протилеж
ним до впливу УФО.

Вплив ультрафіолетового опромінення у дослідах in vitro на 
депо інсуліну порівняно з впливом на депо катехоламінів в
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еритроцитах характеризується підвищенням вмісту як КА 
(табл.5), так і інсуліну, в той час як під дією препарату’ Ерсол-1 
рівень К А значно зростав, а інсуліну, навпаки, знижувався.

Таблиця 5
Еритроцитарне депо катехоламінів під дією ультрафіолетового 

опромінення на хвіст щурів та під дією препарату Ерсол-1

Показники Контроль Дія УФО Контроль Дія Ерсолу- 
1

КА в у.о. на 1 Ер. 2.67 ±0.13 4.48 ±0.16* 1.55 ±0.56 4.51 ±0.94*
Примітка. УФО - ультрафіолетове опромінення; Ер - еритроциту. КА - ка- 
техоламіни;
* - достовірна відмінність від контролю

Враховуючи хвилеподібні ефекти даних чинників, отримані у 
дослідах in vitro, можна передбачити, що при подальшому спо
стереженні дії УФО на еритроцити у дослідах in vivo можливе 
пониження рівня інсуліну в даних клітинах, але це потребує по
дальшого вивчення.

До цього часу відсутня концепція, яка могла б пояснити всі 
ефекти позитивної дії ультрафіолетового опромінення крові. 
Більш того, не визначено, на яку її складову частину впливають 
УФ промені, тому отримані результати можуть певним чином 
пояснювати це. Підвищення рівня КА в еритроцитах свідчить 
про подразнення симпатичної нервової системи, а збільшення 
вмісту інсуліну - про стимуляцію активності парасимпатичної 
(вагоінсулярної) системи.

Препарат Ерсол-1 викликає ті самі коливальні ефекти стиму
ляції парасимпатичної і симпатичної нервової системи. Напев
но, біологічно-активні речовини, що він містить, дають поштовх 
певним ланцюговим реакціям , які відбуваються при ульт
рафіолетовому опроміненні.
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Changes of the erytrocytis depot of insulin and catecholamines 
under the influence of the ultraviolet and Ersol-1 preparation

This article is dedicated to the studing of the influence of the ultraviolet 
and Ersol-1 preparation on the blood cells. It’s been proved that these 
factors have a essense impract on the indexes of the erytrocytis depot of 
insulin and catecholamines in experiments in vitro and in vivo.
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Хлус Л.М.

Безхребетні як індикатори забруднення 
природних екосистем

В огляді представлений сучасний стан проблеми дос
лідження біоіндикаційних властивостей наземних та 
прісноводних безхребетних тварин, розглянуто можливості 
використання безхребетних різних таксономічних груп в 
біомоніторингу природних екосистем. Обгрунтовано перспек
тивність вивчення черевоногих молюсків як індикаторів стану 
довкілля.

Прискорення науково-технічного прогресу та інтенсифікація 
промислового виробництва викликають певну реакцію з боку 
природних систем, приводячи до змін практично всіх їх компо
нентів. Цей вплив здебільшого має негативні наслідки (по
гіршується средовише існування живих організмів, знижується 
їх життєзабезпеченність, падає резистентність тощо). Потреби 
суспільства в об’єктивній інформації щодо стану довкілля та 
екологічних наслідків діяльності людини стимулювали активний 
розвиток екологічного моніторингу, який визначається як ком
плексна система спостережень, оцінки та прогнозування стану 
біосфери, що перебуває під впливом природних та антропоген
них факторів [10].

Для дослідження особливостей виникнення критичних си
туацій у природних системах неодхідне проведення систематич
них спостережень у природних умовах, а це, в свою чергу, вима
гає розробки та використання нових методів вивчення фау
ністичного комплексу в змінених умовах середовища. Огляд 
існуючих систем моніторингу показує переважання у цих дос
лідженнях методів фізико-хімічного аналізу, що обумовлюється 
можливістю автоматизації та відносною простотою стандарти
зації фізико-хімічних методів оцінки стану довкілля [16]. Проте 
останнім часом в розробці методів контролю забруднення ото
чуючого середовища, його зниження та попередження на
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мітилася стійка тенденція до використання біоіндикаційного
методу [5, 12].

Біоіндикація — один з найчутливіших методів оцінки 
різноманітних антропогенних впливів на природне середовище 
та їх екологічних наслідків, який дає можливість попереднього 
аналізу для екологічного моніторингу та створення систем ран
нього попередження можливих негативних наслідків техноген
ної дії на довкілля. В той же час, біоіндикація є інформативною 
при вивченні природних аномалій. Біоіндикація може 
здійснюватися на різних рівнях організації живого (макромоле
кули, клітини, органи, організми, популяції, біоценози), в 
зв’язку з чим виділяють відповідні рівні біоіндикації: біохімічні 
та фізіологічні реакції; анатомічні, морфологічні, біоритмічні та 
поведінкові відхилення; флористичні, фауністичні та хороло
гічні зміни; біогеоценотичні зміни; перетворення ландшафтів
[3]. За характером реакції' на дію стресорів виділяють 3 основні 
групи біоіндикаторів: 1) прямі — найчутливіші до певного 
впливу види; про ступінь навантаження можна судити за їх 
біохімічними, фізіологічними, морфологічними та пове- 
дінковими реакціями; 2) багатовидові шкали індикаторів — сту
пінь навантаження у цьому випадку оцінюється за закономірним 
зникненням окремих видів зі складу угрупування при 
збільшенні навантаження; 3) акумулюючі біоіндикатори [16].

В цілому, на відміну від добре розроблених і широко засто
совуваних методів фізико-хімічного контролю, біологічні мето
ди дозвляють виявити не лише ступінь та інтенсивність впливу 
того чи іншого чинника, але й прослідкувати динаміку дегра
дації екосистеми в часі та в просторі. Незважаючи на це, мето
дологія біоіндикаційних досліджень нині потребує інтенсивної 
розробки. Аналіз літературних та наших даних, отриманих в 
природних умовах та в експерименті, свідчить, що реакції різних 
груп тваринних організмів на різні дози різних забруднюючих 
речовин неоднакові. Зважаючи на це, при вивченні впливу на 
біологічні об’єкти різних техногенних факторів слід враховува
ти біологічні особливості досліджуваних груп тварин, видову 
чутливість, стадії розвитку, специфічну роль у міграції окремих 
елементів, тривалість життя тощо.

В ряді європейських країн та Північній Америці в системі 
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моніторингу пестицидів, хлорорганічних сполук та нафтового 
забруднення вод Світового океану склалася певна традиція ви
користання окремих видів тварин в якості індикаторів забруд
нення наземних та водних екосистем. Організмами, що най
більш використовуються в наземних екосистемах є птахи, у вод
них молюски та риби [5]. Ці об’єкти володіють належними 
бюіндикаційними властивостями (насамперед високими кое
фіцієнтами кумуляції полютантів в тканинах) і є репрезентатив
ними об’єктами в системі моніторингу на глобальному та ре
гіональному рівнях. Проте дані про накопичення в їх організмах 
техногенних забруднювачів важко інтерпретувати на локально
му рівні в зв’язку з високою рухливістю цих тварин та здатністю 
до міграцій. Крім того, з метою збереження генофонду не бажа
но використання у діагностичних цілях великих хребетних тва
рин. Нарешті, серед наведених об’єктів біомоніторингу перева
жають консументи 2-3 порядків, що також не в повній мірі 
відповідає цілям дослідження.

Враховуючи вюцевикладене, ми вирішили проаналізувати 
можливості використання безхребетних та дрібних хребетних 
тварин для біоіндикації стану довкілля. Безхребетні практично 
не використовувалися в цілях моніторингу наземних екосистем. 
В той же час встановлено, що численні грунтові форми, насам
перед дощові черви та хижі безхребетні, які живуть на поверхні 
грушу, в значних кількостях концентрують хлорорганічні пес
тициди [23, 26]. З дрібних хребетних ця властивість притаманна 
зайцеподібним та гризунам (мишам, полівкам, пищухам та ін.), 
проте швидкість виведення відповідних сполук з організму в 
них дуже висока, що обмежує використання наведених видів 
[15, 27]. Серед індикаторів забруднення пестицидами та хлорор
ганічними сполуками наземних екосистем найбільш показовими 
виявилися представники вищих трофічних рівней, насамперед, 
хижі птахи, які вивчалися в системі моніторингу різних країн: 
вони відносно менш мобільні і тому можуть характеризувати 
локальне забруднення [5]. Проте більшість представників цього 
ряду занесені до Червоної книги різких рівней, тому інтенсивно 
використовуватися у біоіндикаційних цілях не можуть.

Цікаві спостереження з метою комплексної оцінки стану тва
ринного населення проведені на територіях, забруднених газо-
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гшловкми викидами підприємств кольорової металургії [15]. 
Дослідження мезофауни грунту показало наявність чіткої за
лежності чисельності, біомаси та якісної структури грунтових 
безхребетних від рівня забруднення території. З популяційних 
параметр»в дрібних ссавців техногенних зон найчутливішими до 
несприятливих впливів виявилися такі показники, як видовий 
склад населення тварин, щільність, просторова структура попу
ляції та популяційні показники відтворення. Істотні відмінності 
отримані також на цитологічному рівні [15].

Велику увагу привертають останнім часом важкі метали 
(ВМ) — неспецифічні забруднювачі довкілля, присутні у 
“нормі” практично у всіх компонентах фонових (незабруднених) 
природних екосистем. Небезпека антропогенного надходження 
ВМ у екосистеми визначається насамперед ступенем переви
щення природних фонових рівнів вмісту цих речовин у різних 
компонентах екосистеми і це істотно впливає на методологіїо 
моніторингу ВМ у наземних та прісноводних екосистемах. У 
цьому випадку вміст різних хімічних елементів у рідинах тіла та 
тканинах тварин-біоіндикаторів є параметром, значно чутли
вішим до техногенних впливів, ніж інші функціональні та струк
турні параметри екосистем (біомаса, видове різноманіття, чи
сельність, щільність популяції тощо). Індикаторні можливості 
масових видів прісноводних безхребетних вивчаються протягом 
останнього десятиріччя. Показано, що більшість видів зоопланк
тону накопичує ВМ через трофічний ланцюг (живлячись фіто- 
та бактеріопланктоном і детритом, які добре адсорбують ВМ з 
води), проте критеріїо достатності біомаси для аналізу 
відповідають лише зоопланктери ряду Сореросіа та підряду 
Cladocera (Arthropoda, Crustacea) [4].

Достатньою для цілей біомоніторингу біомасою володіють 
організми макрозообентосу, насамперед молюски, олігохети та 
личинки різних комах. Біотопами цих тварин є дно та макро- 
фіти, тому вони можуть коректно індикувати гідрогеохімічний 
стан придонного шару води та донних відкладів, а також прибе
режної зони водоймищ, яка перебуває під максимальним впли
вом забруднюючих стоків. Дослідження здатності малощетин
кових червів до накопичення ВМ показало, що фактор 
мінливості концентрацій для одного виду в умовах одного 
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біотопу змінюється від 2-3 для Со, Си, Ъъ до 10-20 для Бе та РЪ, 
При цьому коефіцієнт накопичення відносно вмісту елементів у 
детриті та намулі для більшості елементів менше одиниці [2, 
13]. Тобто, індикаційна здатність олігохет з урахуванням їх 
відносно невеликої біомаси та складностей у відборі та визна
ченні матеріалу на сучасному етапі розвитку науки є недостат
ньою для широкого використання. Личинки комах рядів 
ЕрИетегорІега, Ріесорїега, Біріега, ТгісИорїега, (Мопаїа, 
Соїеоріега, Нетіріега, Megalop Іега також володіють здатністю 
концентрувати деякі ВМ (значення коефіцієнту накопичення 
відносно детриту вище 1 для Си, Ъъ, Мо, [13, 17]. Основним 
недоліком цієї групи тварин є відносно короткий термін розвит
ку, який для більшості вивчених видів не перевищує 1 року.

Добре вивчений вміст металів у тканинах та органах риб, 
зокрема у великих озерах (Байкал, Балатон), обчислені кое
фіцієнти накопичення та відносного збагачення металів у м’язах 
та внутрішніх органах. Показано, що максимально накопичу
ються Мп у зябрах, Бе та Со у зябрах та печінці, Си у печінці, Ъъ 
в усіх органах, Бе, Сз у печінці, у печінці та гонадах. В той 
же час А1, Сг, №, БЬ, Ва, РЬ не концентруються в організмі риб 
[1, 22].

Чудові потенційні біоіндикаційні якості властиві молюскам: 
висока біомаса, широкі ареали розповсюдження, еврибіонтність, 
осідлість, толерантність, відносна простота збору тощо. 
М’якуни давно і широко використовуються для біомоніторингу 
забруднення прибережних морських вод та естуаріїв. Нажаль, 
індикаційні властивості молюсків — мешканців прісних водойм 
вивчені недостатньо, а опубліковані в літературі відомості не 
дають їх однозначної оцінки. Показано вірогідні відмінності між 
вмістом свинцю в тілі та черепашці двостулкових молюсків, 
відібраних на ділянках рік зі зменшуваним антропогенним на
вантаженням. Виявлена вибіркова здатність 5 видів двостулко
вих та 5 видів черевоногих молюсків до накопичення Бе, Ми, Си, 
7,і\ у м’якому тілі навіть при незначному підвищенні їх вмісту у 
воді [7, 13,18].

Протягом останніх 20 років з’явилась значна кількість пуб
лікацій, які підтверджують можливість використання наземних 
молюсків як біоіндикаторів забруднення довкілля ВМ та пести-
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цидами [20, 21, 24, 25, 28, 29]. Проте методи дослідження і, 
особливо, спектр видів, найбільш придатних для цілей 
біомоніторингу вивчений ще недостатньо [14].

Радіаційне забруднення стало широко відомим у зв’язку з 
аварією на Чорнобильській АЕС, але проблема радіаційного 
впливу на довкілля існує давно. Будівництво підприємств пов
ного ядерного пального циклу визначило необхідність прове
дення екологічного моніторингу з ціллю вивчення впливу АЕС 
на природні комплекси. Виявилося, що виведення контрольова
них кількостей випромінювачів відбувається на фоні коливань 
природних факторів та надходження до екосистем глобальних 
(хімічних та радіоактивних) забруднюючих речовин [8]. Не
абиякий внесок у загальний радіоактивний фон належить рівню 
радіоактивності геологічних формацій, особливо в місцях роз
ломів земної кори та радіоактивності будівельних матеріалів 
[11]. В той же час, досі не розроблені методи біоіндикації цього 
типу забруднення природних екосистем і лише поодинокі дос
лідження стосуються вичення накопичення радіонуклідів в тілі 
тварин. Молюсків можна вважати цікавим об’єктом для по
дібних досліджень в зв’язку з особливостями їх організації та 
біології.

Черепашка молюсків майже повністю складається з карбона
ту кальцію. Відомо, що особливості хімічного елементарного 
складу черепашки виробляються в процесі побудови молюском 
карбонатного скелету. Очевидно, вже у момент виділення 
мантією первинної мінеральної фази — фосфату кальцію — во
на характеризується певним набором та концентрацією малих 
елементів, який регулюється в межах норми реакції виду. Але 
хімізм початкових мінеральних агрегатів істотно змінюється 
внаслідок метасоматичного заміщення фосфату на карбонат, і 
елементарний склад скелету стає значною мірою пов’язаний з 
загальним геохімічним фоном середовища [9]. Це і обумовлює 
можливості вибіркового накопичення радіонуклідів у черепаш
ках, адже радій, стронцій та цинк, як хімічні аналоги кальцію 
також можуть сприйматися як “будівельний матеріал” для ске
лету в умовах їх наявності у довкіллі. При вивченні структури 
черепашки морського двостулкового молюска цератодерми було 
показано наявність додаткових арагонітових шарів у черепашці 
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тварин з західної частини Таганрозької затоки, пов'язане з 
підвищенням вмісту скелетного стронцію та ізоструктурністю 
стронціаніту та арагоніту [9]. В той же час, дослідження м'якого 
тіла можуть бути використані для індикації цезію який, як 
хімічний аналог калію, може брати участь у метаболізмі тварин. 
Таким чином, морфо-функціональні особливості молюсків роб
лять їх об’єктами, потенційно придатними для біоіндикації при
родного та техногенного радіонуклідного забруднення довкілля.

З іншого боку, географічне розташування міста Чернівці на
кладає певн особливості на геофізичний та геохімічний стан 
земної кори на його території, що робить перспективними по
шуки видів-біоіндикаторів радіонуклідів саме в цьому регіоні 
[12, 19].

Відомо, що індикаторний вид має володіти цілим рядом вла
стивостей, серед яких чільне місце належить широті розпов
сюдження, розмірам тварин, тривалості їх життя та щільності 
популяцій. У фауні Буковини описано понад 70 видів наземних 
молюсків та прісноводних, проте широко розповсюджених серед 
них небагато. Значна частина видів з високою чисельністю та 
достатнім розповсюдженням представлена дрібними формами, 
що значно ускладнює їх збір у кількостях, достатніх для аналізу, 
а часом робить його взагалі неможливим. Нарешті, деякі масові і 
великі за розмірами тварини не можуть бути вдалим об’єктом 
для біоіндикації у зв’язку з яскраво вираженою синантропністю. 
Зважаючи на викладене, ми обрали для попередніх досліджень 
наступні види наземних млюсків: Helix lutescens, Helix pomatia, 
Helix vulgaris, Eobania vermiculata, Bradibaena fruticum, Cepaea 
vindobonensis, Helicella striata, Helicella dejecta. З прісноводних 
молюсків аналізували гастропод Lymnaea stagnalis та 
Planorbarius corneus, з двостулкових — Uni о eras sus. Для ана
лізу відбиралися черепашки, близькі за розмірами для ви
рівнювання умов дослідження, оскільки відомо, що вік, стадія 
життєвого циклу, маса тіла впливають на вміст елементів в ор
ганах молюсків. Гама-випромінюючі радіонукліди реєстрували 
на АМА-03 Ф4; продукти розпаду радію та торію визначали ра
діохімічним аналізом з наступним вимірюванням виділених ра
діонуклідів на малофоновій установці УМФ-1500. Встановлена 
видоспецифічність накопичення радіонуклідів уранового ряду



черевоногими молюсками. Виявлена вікова залежність накопи
чення вивчених елементів в черепашках хеліцид. Встановлено 
також, що хеліциди володіють здатністю накопичувати продук
ти напіврозпаду радону (зокрема, свинець-210). Цікавою особ
ливістю водних гастропод є підвищена здатність до концентру- 
вання стронщю-90 у порівнянні з наземними формами [19].

Для оцінки біоіндикаційних властивостей наземних гастро
под порівнювали накопичення природних та техногенних ра
діонуклідів молюсками, зібраними у біотопах, істотно відмінних 
як за природними умовами (клімат, характер грунтів тощо), так і 
за рівнем антропогенного навантаження: урбанізоване середо
вище (околиці м.Чернівці) та фонова екосистема (Хотинська ви
сочина) на Буковині порівнювалися з відповідними біотопами у 
Криму. Отримані дані підтвердили вибірковість накопичення 
скелетними утворами та м’яким тілом молюсків окремих ра
діонуклідів та їх високу концентраційну здатність.

Таким чином, узагальнюючи дані літератури та результати 
наших досліджень, можна вважати черевоногих молюсків пер
спективною для біоіндикації стану природних екосистем і, зок
рема, радіонуклідного навантаження довкілля, групою тварин.
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Invertebrates as indicators of pollution of natural ecosystems

The present notions on the problem of investigation of bioindicative 
properties of ground and fresh-water invertebrates are adduced. The 
possibility of utilization of invertebrates of different taxons in natural 
system's biomonitoring is discussed. The outlook of study of gastropods as 
indicators of the environment's state is demonstrated.
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УДК 574. 4/. 5: 546.3(477.85)

Когутик Я.М., Власик ЛЛ, 
Наконечний Й.Й., Приходська К.Г.

Динаміка накопичення важких металів в 
окремих елементах екосистеми Дністровського 

водосховища

Робота присвячена дослідженню вмісту важких металів у 
гідробіонтах екосистем Дністровського водосховища та їх 
накопиченню по ланцюгах живлення. Представлені дані про 
вміст деяких елементів ( РЬ, Ссі, Бе, Си, Іп, Мі, Со, Сг) у 
водних організмах. Зроблено спробу встановити особливості 
накопичення токсичних речовин з часом у досліджуваних 
організмах.

Несприятлива екологічна ситуація на багатьох водоймах 
диктує необхідність проведення комплексних досліджень рівнів 
вмісту токсикантів у компонентах водних екосистем.

Небезпечні наслідки екологічного та гігієнічного характеру 
пов’язані з акумуляцією хімічних сполук у водних організмах.

У цьому плані проблема забруднення водойм радіонуклідами 
та сполуками важких металів є однією з першочергових. Уже 
зараз відомі наслідки мутагенного та канцерогенного впливу 
багатьох мікроелементів на організм людини і тварин [16]. Крім 
того, за результатами досліджень [15],потенційно токсичні 
промислові речовини, в тому числі важкі метали, характери
зуються вираженою дією на міокард і судини, будучи факто
рами ризику серцево-судинних захворювань [12].

Водні екосистеми в першу чергу зазнають шкідливого 
впливу насамперед внаслідок існуючої /так званої теорії 
"самоочистки" природних водойм, приймаючи щорічно в своє 
русло сотні тонн токсичних відходів. Розміщені, як правило, в 
густонаселених індустріально-аграрних районах, вони стають 
осередками накопичення стабільних і непідвладних біоде- 
градації компонентів, до яких належать і важкі метали [3,4].

Водні організми, реагують на забруднення середовища широ-
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ким спектром змін і реакцій. Вплив забруднення проявляється в 
накопиченні хімічних токсикантів у біоті, мікробіологічному 
забрудненні, зниженні біологічної продуктивності, прогресую
чій евтрифікації, проявах мутагенезу та канцерогенезу, пору
шенні стійкості екосистем. Крім того, значну небезпеку складає 
так зване вторинне забруднення води важкими металами [9].

Механізм дії важких металів на організми гідробіонтів 
полягає в порушенні білоксинтезуючої та ліпідоутворюючої 
функції печінки, якісних та кількісних змінах сироваткових 
білків і ліпопротеідів крові, зміні вмісту сумарних білків, 
ліпідів, полісахаридів у тканинах. При цьому ступінь змін 
параметрів знаходиться в прямій залежності від концентрацій 
важких металів у воді та .тривалості їх впливу на організм [14].

Найбільшою небезпекою є важкі метали (Н§, РЬ, С<і, 2п, Си, 
Со, №, Мп, Бе та ін.), накопичення яких в організмі гідробіонтів 
відбувається в індикаторних кількостях, що в сотні (Ре), тисячі 
(1% Си, Со, Ссі), та сотні тисяч Мп) разів перевищують їх 
вмісту воді [15,16,17].

Велике значення має те, що важкі метали, на відміну від 
більшості органічних забруднювачів, не піддаються розкладу і 
знешкодженню, а можуть лише перерозподілятися з одного 
компоненту екосистеми в інший [4,12].

Необхідно врахувати також комплексний вплив важких мета
лів та їх сполук на організм тварин, при якому присутність 
одних елементів може посилювати чи послаблювати токсич
ність інших [5,14]

Біолгічні наслідки забруднення водних екосистем сполуками 
важких металів проявляються на рівні особин та популяцій. 
Токсиканти впливають на окремі процеси в організмі, що веде 
до зміни хімічного складу, розмірів клітин, осмотичної регу
ляції, росту, розмноження, виникнення й утворення мутацій, 
канцерогенезу, порушення дихання та орієнтації гідробіонтів у 
просторі. Це наслідки морфологічного, біохімічного, отологіч
ного, фізіологічного, та генетичного характеру [16].

Відомості про вміст і розподіл важких металів у організмах 
гідробіонтів мають надзвичайно важливе значення для 
виконання ряду практичних та наукових завдань, серед яких
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пріоритетними є моніторинг хімічного та біологічного стану 
навколишнього середовища і контроль якості рибної продукції

Вивчення вмісту важких металів і характеру їх розподілу у 
водних екосистемах має не лише наукове, ате й чисто практичне 
значення. В гігієнічному плані риба є важливою ланкою в 
передачі важких металів та інших токсикантів людини по 
ланцюгах живлення.

Дністровське водосховище - надзвичайно цікавий об’єкт для 
такого виду досліджень. Розміщене на густонаселеній, високо- 
урбанізованій території, воно служить джерелом водопостачан
ня для значної території західного регіону України, а також 
одним з основних постачальників рибної продукції.

На жаль, Дністровське водосховище не стало об’єктом 
щільної уваги науковців, тому майже ніякої інформації про 
вміст важких металів, характер їх розподілу в доступній 
науковій літературі не виявлено.

До завдання даного дослідження входило:
1. Визначення вмісту важких металів (Pb, Hg, Cd, Cu, Zn, 

Ni, Co, Mn) в окремих компонентах екосистеми 
Дністровского водосховища, характер їх накопичення в 
ланцюгах живлення та вікові особливості.

2. Порівняння вмісту важких металів в організмах 
гідробіонтів з гранично допустимими концентраціями.

Матеріали й методи
Відбір проб здійснювався в різних ділянках Дністровского 

водосховища протягом 1994-1997 років. Усього досліджено 14 
видів гідробіонтів, а також мулові відклади верхньої, середньої 
та нижньої ділянок водосховища.

Визначення вмісту важких металів проводилось за віковими 
групами. Для двостулкових молюсків визначення вмісту 
токсикантів здійснювалось окремо для черепашок та внутрішніх 
органів.

Кожен екземпляр риб вимірювали, зважували, визначали вік і 
стать, після чого для аналізу відбирали м’язи, кістки, печінку та 
гонади. Дослідження тканин проводилося в чотирикратній 
послідовності. Проби тканин висушувалися в сушильній шафі, 
після чого гомогенізувались і спалювались за методом мокрого

143



озоления в суміші сірчаної, соляної та азотної кислот (1:2:8) 
протягом 24 годин [16].

Кількісне визначення вмісту важких металів в металів в орга
нах і тканинах гідробіонтів проводилося з допомогою атомно- 
адсорбційного спектрометра і подано в мг/кг сухої речовини.

Результати дослідженьта їх обговорення
Серед вивчених живих організмів екосистеми Дністровского 

водосховища найбільші кількості важких металів виявлено в 
бентальних організмах, що пов’язано з їх фільтраційними 
здатностями та малорухливим способом життя [7] (дрейссена. 
беззубка, губка, та перлівниця).

За деякими даними [2,6], серед безхребетних Дністра най
більше мікроелементів виявлено у ипіо (Со, Си, 2п, СсІ, Мп, Бе, 
РЬ, №). Найбільший вміст цинку відзначено у дрейссени, без
зубки, перлівниці; марганцю - у дрейссени і перлівниці; заліза -  
у беззубки, дрейссени; кобальту - у дрейссени і фаготії; нікелю - 
у теодоксуса, дрейссени та м’яких тканинах беззубок (табл.).

Наприклад, для дрейссени вміст цинку в тілі перевищує ГДК 
в 5 разів, заліза - в 2, кадмію - в 100, нікелю - в 40. Враховуючи 
величезні запаси дрейссени в нижній та середній ділянках 
водосховища, справедливо стверджувати, що вона бере на себе 
основну роль у вилученні з кругообігу значної частини важких 
металів шляхом включення до складу черепашок і захоронення 
на дні водосховища. Але треба враховувати, що молодь 
дрейссени входить до харчового раціону значної частини риб- 
бентофагів, і в такий спосіб передає по ланцюгах живлення 
накопичені сполуки токсикантів [8].

Для іхтіофауни характерне більш значне накопичення важких 
металів у кістках, печінці, гонадах та головному мозку, ніж у 
м’язах [11,14].

Безумовно, великий вміст важких металів в органах і 
тканинах риб віддзеркалює підвищений вміст їх в абіотичному 
середовищі та продуктах харчування [9].

Збільшення кількості токсикантів від зоопланктофагів до 
бентофагів та хижаків свідчить про накопичення стійких 
сподукважких металів у ланцюгах живлення [5] і характеризує 
ефект біологічного накопичення.
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Таблиця
Вміст мікроелементів у пробах тваринних організмів 
Дністровського водосховища (в мг/кг сухої речовини)

В и д А наліз.
частина

Z n
і CU 1 F e  Т P b 1 Cd

Dreissena тіло 195,70±0,9 15,00±2,15 t292,00±5,4 10,80±1,10
polvm orpha черепаш. 33,60±1,36 9,00±0,42 68,00±2,02 ; — 7,70±1,22 !
Spongilla
lacustris

192,00±4,5 42,50±1,34 552,00±7,3 — 5.05±0,23 і
1

----- -----
J

Astacus
astacus

183,00±5,2 67,50±2,05 460,00±5,7 І
І

3,00±0,41

Unio
tumidus

208,00±2,0 11,80±0,60 425,00±2,7 — 2.70±1,10
21,50±0,60 9,00+0,20 5,50±0,21 — 7,50±1.37

Anadontha
piscinalis

148,00±5,7 8,57+0,34 262,00±6,5 — 2,50±0,90
21,51±0,29 7,80+2,10 10,40±1,90 — 7,50±0,80

Thaeodoxus
fluviatili

78,00±3,70 16,80±3,30 93,20±1,50 1 6,50±0,70

Abramis
brama

м 'язи 8,80±2,60 0,29±0,80 2,37±0,32 1,43±0,50 0,031 ±0,01
кістки 53,50±0,70 0,66±0,02 0,71 ±0,01 2,21 ±0,05 0,075

печінка 32,80±2,70 3,01±0,01 11,29±0,50 0,57±0,03 0,057

Rhutilus
rhutilus

м ’язи 7,58±3,12 0,30±0,05 4,36±1,02 0,15±0,02 0,034
кістки 39,80±2,60 0,67±0,51 5,89±1,35 0,90±0,21 0,165

гонади 29,40±2,30 0,91 ±0,11 1,52±0,10 0,046 0,024

Vim ba
vimba

м ’язи 7,95±2,37 0,39±0,15 0,73±0,52 0,15 0,058

кістки 35,20±2,00 0,83±0,67 4,50±1,12 0,68±0,02 0,195

L eiciscus
ccphalus

м ’язи 6,08±2,35 0,32±0,01 2,99±0,03 0,75±0,01 0,153

кістки 20,06±2,01 0,73±0,02 6,49±1,53 3,16±0,95 0,498

гонади 12,52±1,32 0,33±0,05 1,36±0,74 <0,10 0,135

печінка 14,30+2,37 1,78±0,25 11,90±2,50 0,84±0,02 0,187

Chondrosto
ma nasus

м ’язи 4,49±1,05 0,45±0,02 2,98±0,91 0,56±0,15 0,130

кістки 19,20±3,10 0,73±0,05 13,78±2,02 3,44 ±0,57 0,526

A spius
aspius

м ’язи 9,74±2,05 1,36±0,05 6,08±2,01 0,24±0,06 0,130

кістки 19,51 ±3,06 0,60±0,07 2,47±1,02 2,97±1,07 0,320

Carassius
vulgaris

м ’язи 17,08±2,02 0,98±0,12 10,38±2,34 0,34±0,05 0,100

кістки 22,54±3,47 1,35±0,52 4,56±1,20 3,23±1,07 0,320

печінка 15,94±3,07 1,75±0,24 24,49±1,20 0,62 0,180

... ГД 40,0 10,0 30,0 1,0 0,1

Основним функціональним депо ряду важких металів, і перш 
за все міді, е печінка. Відзначено також значний вміст у ній 
заліза, що пояснюється участю її у виведенні цього елементу 
[10,14] з організму, а в кістках - значної кількості марганцю, що

145



г
44Закінчення таблиці

Вид Аналіз.
частина

Н8 N1 Со Мп Сг

|і>еі8зепа
іроІутогрЬа

тіло — 20,80±0,65 0,50±0,11 134,40+6,5 22,50±2,75
черепашка — 35,40±1,78 19,20±2,80 27,60±0,67 111,0013,5

рровдіїїа — 12,00±0,37 <0,50 41,00±2,00 5,00±0,40
ІаСИБІГІБ
АБІасиБ — 13,50±2,22 <0,50 413,00±2,9 20,00±2,51
аЛасиБ
ипіо — 10,50±2,00 3,20±1,20 338,00±4,2 17,50±1,50
іитісіиБ — 29,00±0,70 24,80±2,30 15,50±3,10 155,00±3,7
АпасіотИа — 9,50±0,70 <0,50 158,00±3,4 <2,50
рІБСІПаІІБ * 27,60±3,20 25,20±2,30 38,00±3,60 138,70±3,2І
ТЬаеосІохш 29,00±3,40 24,80±2,80 21,50±2Д0 150,00±5,7 |
Яигіайіі
АЬгашіз м’язи 0,0016 — — —

Ьгаша кістки 0,0016 — — —

печінка 0,0006 — — —

ЯЬигіІиз м’язи 0,035 0,45 — — —
гЬиІіІиБ кістки 0,0043 1,78±0,050 — 2,62 0,20

гонади 0,0008 0,42 — 1,07 0,22
УішЬа м’язи 0,007 0,60 — — 0,34 ±0,02
уішЬа кістки 0,033 2,08±0,02 — 5,68±2,16 —

Ьеісівсиз м’язи 0,031 — — —

серЬаІиБ кістки 0,011 — — — —

гонади 0,015 — — — —

печінка 0,009 — — — —

СЬопсігозІо- м’язи 0,008 — — — —

ша пазиБ кістки 0,020 — — — —

А БрІиБ м’язи 0,011 — — — —

азріиБ кістки 0,0048 — — — —

СагаявіиБ м’язи 0,0072 — — — —

\Tilgaris кістки 0,0019 — — — —

печінка 0,0006 — — — —

_ ..... 171[К 0.5 0.5 0.3

пов'язано з неабиякою роллю цього елементу в процесах 
осифікації [1].

Нерівномірний розподіл мікроелементів в різних за 
функціями та морфологічною будовою тканинах пояснюється
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диференціацією клітин, у яких обмінні процеси протікають по- 
різному, внаслідок чого клітини характеризуються різною 
поглинальною здатністю.

Найбільша концентрація важких' металів відзначена \ 
хижаків, оскільки вони займають більш високе положення в 
трофічних ланцюгах [1].

Порівнюючи вміст важких металів в органах і тканинах риб з 
ГДК для рибогосподарської продукції, спостерігаємо 
перевищення гігієнічних нормативів цинку в кістках ляща; 
свинцю в м’язах та кістках ляща, головня, підуста, жереха 
карася; нікелю в кістках плітки та рибця.

Характерною особливістю вікового розподілу токсикантів є 
зменшення вмісту деяких елементів з віком, що, очевидно, 
пояснюється вповільненням фізіологічних реакцій організму. 
Так з віком зменшується вміст в гідробіонтах цинку й міді, а 
збільшується свинцю, кадмію та ртуті, тобто тих металів, 
сполуки яких мають кумулятивний характер [3,11].

Висновки
1. Аналіз отриманого матеріаіу свідчить про значне 

забруднення вод Дністровського водосховища сполуками 
важких металів, яке проявляється в особливостях тканинного 
накопичення їх у гідробіонтів різних екологічних груп.

Отримані дані вмісту7 важких металів у органах і тканинах 
водних організмів у кілька десятків (2п, Си, Ее, РЬ, Сг) та сотень 
разів (Ж  Ссі) перевищують ГДК для рибних продуктів.

2. Сполуки важких металів більше накопичуються в кістках 
(2п, Ее, Ссі, РЬ), печінці (Си, Бе) риб ніж у м’язевій тканині.

3. Спостерігається збільшення кількості токсикантів у 
ланцюгах живлення в напрямку: зоопланктофаги - бентофаги - 
хижаки, що характеризує ефект біологічного накопичення.

4. Характер розподілу важких металів в особин різних 
вікових груп свідчить про збільшення з віком свинцю та ртуті, 
що зумовлено їх кумулятивним характером, і зменшення цинку 
та міді, що, очевидно, є наслідком зниження фізіологічної 
активності організму.
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The content of metals in separated components of ecosystem in 
dnistrovsk water reserviors’s

The work is devoted to problems of studying the content of hard metals 
in hydrobionts of Dnistrovsk’s water reservoir’s ekosystem, their accumu
lation pattern fnd transfer throught food chains. The wjrk cjntains data about 
the content of some microelements ( Hg, Pb, Cd, Fe, Cu, Zn, Ni, Co, Cr) in 
water organisms. In tables there are comparative data about MAC for fish 
and fish products. The attemp was made to establish the peculiarities of 
toxicant accumulation in term of observed organisms’ age.
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УДК 598.2 : 591.5 (477.8)

Скільський І.В.

Структура й особливості формування 
орнітокомплексу масивів індивідуальної 

забудови середнього міста 
(на прикладі Чернівців)

На основі оригінальних матеріалів, зібраних у 1989-1997 ро
ках, проаналізовано особливості структури та формування 
орнітокомплексу масивів індивідуальної забудови Чернівців за 
густотою, зустрічальністю, типами фауни, екологічними угру
пованнями, способом гніздування, ярусами збирання їжі, 
кількістю трансформованої енергії та іншими показниками.

Загальновідомо, що одним із важливих компонентів будь- 
якої екосистеми є її тваринне населення. Від його складу, роз
поділу та густоти істотно залежатиме чимало показників 
селітебного комплексу, в тому числі його стійкість і здатність до 
саморегуляції. Насамперед, це стосується птахів, які швидко 
реагують на зміни середовища і можуть бути зручним об’єктом 
екологічного моніторингу. Тому основним нашим завданням 
було проаналізувати особливості формування фауни та населен
ня орнітокомплексу масивів індивідуальної забудови.

Чернівці є середнім за розмірами містом, яке в історичному 
аспекті являє собою нестійку проміжну стадію розвитку населе
ного пункту. Серед його урбанізованих екосистем найменш 
трансформованими є масиви індивідуальної забудови. Вони 
займають майже всю північну та значну частину південної по
ловини обласного центру Буковини. Це, посуті, колишні 
приміські села (Ленківці, Стара Жучка, Нова Жучка, Роша, 
Станка) та районний центр Садгора, які свого часу були 
приєднані до Чернівців [1]. Тут переважає одноповерхова забу
дова. Хоча подекуди наявні 2-5-поверхові споруди житлового та 
виробничого призначення, більшість з яких з’явилася з середини 
1980-х років. Масиви індивідуальної забудови межують зі ста
рою багатоповерховою забудовою, новобудовами, ділянками 
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лісу, р. Прут, агроценозами. Одноповерхові будівлі, як правило, 
чергуються з невеликими присадибними ділянками, де місцеві 
жителі вирощують городні та плодово-ягідні культури. З дерев
но-кущової рослинності тут переважають різні сорти яблуні, 
черешні, іноді -  вишні, сливи, груші, а також чорна смородина, 
агрус, малина. Подекуди наявний живопліт, квіткові клумби. 
Більша частина вулиць, як правило, не заасфальтована. При
шляхові насадження утворюють тополя біла, клен, каштан, 
горіх, липа, ясен, рідше -  акація, дуб, ялина, верба, тополя 
пірамідальна. Подекуди наявні залишки луків і невеликі острівці 
дерев. У трав’янистому покриві переважають злаки. Загальна 
площа масивів індивідуальної забудови дорівнює 40,6 км2 або 
26,5% від площі міста.

Матеріали та методика
Основою для вивчення динаміки населення птахів були ре

зультати обліків, проведених у 1989-1997 роках. Вивчалися всі 
сезонні аспекти орнітофауни в репродуктивний період, під час 
міграцій і взимку. Основні матеріали по гніздовому населенню 
отримані в 1997 р. Маршрути пролягали таким чином, щоб охо
пити якомога більшу площу району досліджень.

Протягом репродуктивного періоду гніздові території птахів 
виявляли як по голосу, так і за візуальними зустрічами окремих 
особин (пар). У межах масивів індивідуальної забудови обліки 
проводили на трансектах зі зміною ширини смуги внаслідок 
різної віддалі між будинками на певних ділянках маршруту. Ок
ремо визначали чисельність колоніальних (грак -  Согуш 
fn^gilegus Ь.) і нічних хижих птахів та білого лелеки (Сісопіа 
сісопіа (Ь.)). Ширина трансекти, в середньому, дорівнювала 60 
м. Перерахунок кількості особин на одиницю площі (км ) про
водили за співвідношенням числа виявлених птахів до добутку 
довжини маршруту на ширину смуги обліку.

Протягом періоду міграцій та взимку фіксували всіх 
зустрінутих особин на трансектах відповідної ширини (див. ви
ще). Отримані дані перераховували на площу за формулою, за
пропонованою М.О. Козловим [5] з урахуванням птахів, що 
пролітали над виділом. Швидкість польоту більшості представ
ників орнітокомшіексу дорівнювала 30 км/год [7], а сизого го-
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луба (Columba livia [f. domestica] Gm.), чорного сер по криль ця 
(Apus apus (L.)) та сірої ворони (С опш  cornix L.) -  50 км/год [5].

Обліки проводили, як правило, у гніздовий період через 1,5-2 
год після світанку (а не сходу сонця), восени та взимку -  у 
першій половині-середині світлої частини доби. Під час не
сприятливих метеоумов (сильний вітер, дощ, снігопад, і туман) 
птахів не обліковували. У межах масивів індивідуальної забудо
ви загальна протяжність маршрутів основних обліків за весь 
період польових робіт склала 71,1 км, затрачений час -  23,6 год. 
Восени та взимку пройдену віддаль розподіляли рівномірно на 
весь відрізок часу тривалості певного періоду. Рідкісні птахи, не 
виявлені під час основних досліджень, реєструвалися додатково 
тоді, коли обліки у відповідних місцеперебуваннях ми не прово
дили. Для визначення їх густоти використовували і ці дані. Су
марна протяжність маршрутів додаткових обліків дорівнює 47,0 
км, затрачений час -  15,8 год.

Для опису населення орнітокомплексу використовували 
шкалу, запропоновану О.П. Кузякіним [6] зі змінами [8] та з 
урахуванням доповнення М.О. Козлова [5]. Значення видів у 
населенні (частково по біомасі та кількості трансформованої 
енергії) представлено домінантами (10% і більше), суб
домінантами (1-9%%) та другорядними (менше 1%) [8 з уточ
неннями]. Фоновими вважали всіх звичайних і багаточисельних 
видів птахів, тобто густотою 10 і більше ос./км2. Для характери
стики загальної густоти населення орнітокомплексу використа
но відповідну шкалу [див. 8].

Для розрахунку біомаси (добуток густоти населення на се
редню вагу птаха даного виду), розподілу за способом 
гніздування та ярусами збирання їжі, виявлення належності до 
трофічних угруповань і типів фауни використано матеріали 
Банку зоогеографічних даних Новосибірського БІНу (Росія) зі 
змінами. Належність авіфауністичних елементів до екологічних 
угруповань наведена за публікацією В.П. Бєліка [3] з доповнен
нями. Розрахунки кількості енергії, трансформованої населен
ням птахів, проведені за формулами залежності метаболізму від. 
маси тіла та температури навколишнього середовища [4]. 
Подібність видового складу та населення орнітокомплексу в се
зонному аспекті визначали за формулою Жаккара [див. 2].
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Допомогу у проведенні досліджень надавали В.В. Бучхо, Б Й 
Годованець і П.В. Бундзяк. Автор висловлює щиру подяку пе
реліченим особам, а також кандидату сільськогосподарських 
наук А.І. Гузію за сприяння в отриманні довідкових матеріалів з 
Банку зоогеографічних даних Новосибірського БІНу (керівник 
доктор біологічних наук Ю.С. Равкін).

Результати та обговорення 
Гніздовий період

У межах масивів індивідуальної забудови виявлено 54 види 
птахів загальною густотою 1862,9 ос./км2 і біомасою 121,61 
кг/км2 (табл. 1). Фоновими € 24 (44,4%) представники 
орнітокомплексу. До багато чисельних належать 4 (7,4%) види, 
до звичайних -  20 (37,0%) і до рідкісних -  30 (55,6%). Загальна 
густота населення орнітокомплексу висока. Домінують хатній 
горобець {Passer domesticus (L.)) і польовий горобець (Р. 
montamis (L.)) -  їх сумарна зустрічальність дорівнює 46,6%. 
Субдомінантами є 23 (42,6%) види і другорядними -  29 (53,7%).

Таблиця 1
Гніздове населення птахів масивів індивідуальної забудови Чернівців 
(18,3 км (6,1 год) основних і 20,0 км (6,7 год) додаткових обліків)1-- -------  1 ----/  » !

В и д

, V .».r. 1
Густота,
ос./км2

Зустріча
льність.
%

Біомаса,
кг/км2

Біоенерге 
ти-ка, 
ккал/ (до
ба • км2)

1 2 3 4 5
Passer domesticus 555,6 29,8 17,22 8890
P. montanus 313,3 16,8 7,83 4073
Hirundo rustica 134,8 7.2 2,56 1348
Streptopelia decaocto 114,8 6,2 22,27 5740
Stumus vulgaris 89,3 4,8 6,70 2233
Phoenicurus ochruros 76,5 4,1 1,30 765
Pica pica 61,9 3,3 13,93 3900
Parus major 61,9 3,3 1,11 619
Columba livia 54,7 2,9 16,41 3446
Fringilla coelebs 49,2 2,6 1,08 640
Delichon urbica 29.1 1,6 0,58 291

„Sylvia communis 29,1 1,6 0,47 233
^Acanthis cannabina 25,5 1,4 0,49 255
„Motacilla alba 23,7 1,3 0,52 308
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Закінчення таблиці 1
1 2 3 4 5

Phylloscopus collybita 23,7 1,3 0,19 47
Conus frugilegus 20,0 1,1 8,50 1800
Carduelis carduelis 18,2 1,0 0,29 146
Sitta europaea 14,6 0,8 0,29 117
Syivia borin 12,8 0,7 0,23 102
Corvus comix 10,9 _ 0,6 5,45 1145
Dendrocopos syriacus 10,9 0,6 0,87 218
Oriolus oriolus 10,9 0,6 0,80 305
Sylvia atricapilla 10,9 0,6 0,21 87
Phoenicurus phoenicurus 10,9 0,6 0,17 87
Parus caerulcus 9,1 0,5 0,10 46
Dendrocopos major 7,3 0,4 0,62 146
Lanius collurio 7,3 0,4 0,23 146
Turdus memla 5,5 0,3 0,58 209
T. pilaris 5,5 0,3 0,55 209
Chloris chloris 5,5 0,3 0,13 72
Corvus monedula 3,6 0,2 0,76 227
Merops apiaster 3,6 0,2 0,20 47
Dendrocopos medius 3,6 0,2 0,19 47
Coccothraustes coccothraustes 3,6 0,2 0,18 90
Apus apus 3,6 0,2 0,15 36
Jynx torquilla 3,6 0,2 0,14 47
Oenanthe oenanthe 3,6 0,2 0,09 47
Sylvia curruca 3,6 0,2 0,06 18
Parus palustris 3,6 0,2 0,04 18
Luscinia luscinia 3,1 0,2 0,08 40
Falco tinnunculus 1,8 0,1 0,50 113
Garrulus glandarius 1,8 0,1 0,29 104
Cotumix cotumix 1,8 0,1 0,16 36
Anthus trivialis 1,8 0,1 0,04 23
A. pratensis 1,8 0,1 0,03 15
Muscicapa striata 1,8 од 0,03 9
Saxicola rubetra 1,8 0,1 0,03 15
Acrocephalus palustris 1,8 0,1 0,02 9
Phylloscopus trochilus 1,8 0,1 0,02 9
Remizjjendulinus 1,8 0,1 0,02 9
Ciconia ciconia 1,5 од 5,63 1040
Strix aluco 1,5 0,1 0,83 135
Asio otus 1,5 0,1 0,41 95
Motacilla flava 1,5 0,1 0,03 15
В с ь о г о :  54 1862,9 100 121,61 39867 J
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Представники орнзтокомгеїексу належать до 6 типів фауни 
(походження одного виду не встановлено): європейський -  32 
(59,2%) види, транспалеарктичний -  14 (25,9%), середземно
морський — 4 (7,4%), сибірським, монгольський і голарктичний — 
по одному (1,9%). За участю в населенні переважають транспа- 
леаркти (59,2%), далі йдуть птахи європейського (26.7%), мон
гольського (4,1%), середземноморського (3,8%), сибірського 
(0,3%) та голарктичного (0,1%) типів фауни; зустрічальність 
представника не з’ясованого походження дорівнює 6,2%.

З екологічних угруповань основу фауни складають денд- 
рофіли -  35 (64,8%) видів, майже на третину менше склерофітів 
-  12 (22,2%), 4 (7,4%) види є кампофілами і 3 (5,6%) 
лімнофілами. За зустрічальністю на перше місце виходять скле
рофіти (68,1%), далі йдуть дендрофіли (30,4%), лімнофіли 
(1,5%) та кампофіш (0,4%).

За способом гніздування розподіл видів такий: дуплогніздові 
- 1 2  (22,2%), синантропи, кронники та стовбурно-чагарникові -  
по 10 (18,5%), наземногніздові -  9 (16,7%), підвісногніздові -  2 
(3,7%) та норогніздові -  один (1,9%). Трохи іншу картину спо
стерігаємо в населенні, де лідирують синантропи (47,5%). За 
ними йдуть дуплогніздові (28,5%), кронники (15,8%), стовбур
но-чагарникові (5,9%), наземногніздові (2,3%), норогніздові та 
підвісногніздові (по 0,2%) птахи.

Половина представників орнітокомплексу збирає їжу на 
землі -  27 (50,0%), значно менше -  у кронах дерев і на кущах 
(по 6 або 11,1%), і в кронах, і на кущах (5 або 9,2%), у повітрі та 
на стовбурах (по 4 або 7,4%), і на землі, і в кронах та і на землі, і 
на кущах (по одному або 1,9%). За зустрічальністю розподіл та
кий: на землі -  76,4% особин, у повітрі -  9,2%, і в кронах, і на 
кущах -  5,3%, на кущах -  4,5%, у кронах -  2,8%, на стовбурах -  
2,0%, і на землі, і в кронах та і на землі, і на кущах -  по 0,1%.

Щодо біомаси домінують кільчаста горлиця -  Streptopelici 
decaocto (Frivald.) (18,3%), хатній горобець (14,2%), сизий голуб 
(13,5%) і сорока -  Pica pica (L.) (11,5%). Протягом доби насе
лення орнітокомплексу трансформує 39867 ккал/км , у тому 
числі за рахунок безхребетних -  49,5%, безхребетних і насіння 
та соковитих плодів -  24,0%, насіння та соковитих плодів — 
23,0%, хребетних' -  3,2% та безхребетних і хребетних -  0,3%.
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Щодо біоенергетики домінують хатній горобець (22,3%), 
кільчаста горлиця (14,4%) та польовий горобець (10,2%).

Осіііньо-міграційний період
У межах масивів індивідуальної забудови виявлено 47 видів 

птахів загальною густотою 1785,2 ос./км2 і біомасою 325,26 
кг/км2 (табл. 2). Фоновими є 13 (27,7%) представників
орнітокомплексу. До багаточисельних належать 4 (8,5%) види, 
до звичайних -  9 (19,1%), до рідкісних -  31 (66,0%) і до надзви
чайно рідкісних -  3 (6,4%). Загальна густота населення 
орнітокомплексу висока. Домінують грак, хатній горобець, 
польовий горобець і велика синиця (Pams major L.) -  їх сумарна 
зустрічальність дорівнює 79,7%. Субдомінантами є 9 (19,2%) 
видів і другорядними -  34 (72,3%).

Таблиця 2
Осінньо-міграційне населення птахів масивів індивідуальної забудо
ви Чернівців (34,2 км (11,3 год) основних і 24,0 км (8,1 год) додатко-

вих обліків)

В и д

Густота,
ос./км2

Зустріча
льність,
%

Біомаса,
кг/км2

Біоенергс 
ти-ка, 
ккал/ (до
ба «км2)

1 2 3 4 5
Corvus frugilegus 567,4 31,8 241,15 56740
Passer domesticus 461,4 25,9 14,30 9228
P. montanus 213,8 12,0 5,35 3848
Panis major 178,6 10,0 3,22 3036
Columba livia 91,2 5,1 27,36 7296
Bombycilla gairulus 62,5 3,5 3,50 1875
Pica pica 34,8 2,0 7,83 2262
Corvus monedula 33,9 1,9 7,19 2204
Parus palustris 14,8 0,8 0,16 178
Stumus vulgaris 14,3 0,8 1,07 486
Corvus comix 11,4 0,6 5,70 1550
Delichon urbica 11,4 0,6 0,23 182
Parus caeruleus 10,5 0,6 0,12 131 _
Streptopelia decaocto 7,1 0,4 1,38 419 _
Fringilla coelebs 6,2 0,3 0,14 105
Carduelis carduelis 6,2 0,3 0,10 93
Hirundo rustica . 5,9 _ 0 J _ . о д і ........... 89 J
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™  ----- І акінчення таблииі 7
1 2 3 4 5

Phocnicurus ochruros 5,2 0,3 0.09 73
Turdus pilaris 4,3 02 0,43 185
Dendrocopos major 4,3 0,2 0,37 146 і
D. synacus 3,8 0,2 0,30 141
Pvrrhula pyrrhula 3,8 0,2 0,11 72 1
Acanthis cannabina 3.3 - 0,2 0,06 56
Garrulus glandarius 2,9 0,2 0,46 165
Sitta europaea 2,9 од 0,06 58
Erithacus rubecula 2,9 0,2 0,05 44
Perdix perdix 2,7 0,1 1.08 270
Coccothraustes coccothraustes 2,4 0,1 0,12 67
Chloris chloris 2,4 ; 0,1 0,06 43
Turdus menila 1,9 0.1 0,19 80
Aegithalos caudatus 1,9 0.1 0,02 21
Phylloscopus sibilatrix 1,4 0,1 0,01 17
Motacilla alba 1,0 0,1 0,02 17
Troglodytes troglodytes 1,0 0.1 0,01 12
Ciconia ciconia 0.5 0,03 1.88 151
Falco tinnunculus 0,5 0,03 0,14 30
Asio otus 0,5 0,03 0,14 ЗО
Picus viridis 0,5 0,03 0,10 29
P. canus 0.5 0,03 0,09 20
Cuculus canorus 0,5 0,03 0,05 20
Dendrocopos medius 0,5 0,03 0,03 16
Lanius excubitor 0,5 0,03 0,03 16
Dendrocopos minor 0,5 0,03 0,01 8
Phylloscopus collvbita 0,5 0,03 0,004 5
Accipiter gentilis 0,3 0,02 0,28 49
A. nisus 0,3 0.02 0,06 18
Corvus corax 0Д 0,01 0,10 19
В с ь о г о :  47 1785,2 100 325,26 91600

Представники орнітокомплексу належать до 6 типів фауни 
(походження одного виду не встановлено): європейський -  24 
(51,1%) види, транспалеарктичний -  15 (31,9%), сибірський -  З 
(6,4%), середземноморський -  2 (4,3%), монгольський і голарк
тичний — по одному (2,1%). За участю в населенні переважають 
європейці (48,6%) та транспалеаркти (41,5%), далі йдуть птахи 
середземноморського (5,3%), сибірського (3,9%), монгольського
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(О 3%) та голарктичного (0,03%) типів фауни; зустрічальність 
представника не з’ясованого походження дорівнює 0,4%.

З екологічних угруповань основу фауни складають денд- 
рофіля -  37 (78,7%) видів, у чотири рази менше склерофілів -  9 
(19,2%), і один вид (2,1%) є лімнофілом. За зустрічальністю роз
поділ аналогічний: на першому місці дендрофіли (52,9/о), далі 
йдуть склерофіли (46,9%) та лімнофиш (0,1%).

Майже половина представників орнітокомплексу збирає їжу 
на землі -  22 (46,8%), значно менше -  на стовбурах дерев (6 або 
12,8%), у кронах та і в кронах, і на кущах (по 5 або 10,6%), на 
кущах (4 або 8,5%), у повітрі та і на землі, і в кронах (по 2 або 
4,3%) та і на землі, і на кущах (один або 2,1%). За 
зустрічальністю розподіл такий: на землі -  82,0% особин, і в 
кронах, і на кущах -  10,8%, у кронах -  4,4%, у повітрі -  0,9%, на 
стовбурах -  0,7%, на кущах -  0,6%, і на землі, і в кронах -  0,3% 
та і на землі, і на кущах -  0,2%.

Щодо біомаси домінує грак (74,1%). Протягом доби населен
ня орнітокомплексу трансформує 91600 ккал/км2, у тому числі 
за рахунок безхребетних і насіння та соковитих плодів -  73,2%, 
насіння та соковитих плодів -  25,5%, безхребетних -  0,9%, хре
бетних -  0,3% та безхребетних і хребетних -  0,1%. Щодо 
біоенергетики домінують грак (61,9%) і хатній горобець 
( 10, 1%).

Зимовий період
У межах масивів індивідуальної забудови виявлено 33 види 

птахів загальною густотою 2001,0 ос./км2 і біомасою 410,02 
кг/км2 (табл. 3). Фоновими є 14 (42,4%) представників 
орнітокомплексу. До багаточисельних належать 4 (12,1%) види, 
до звичайних -  10 (30,3%), до рідкісних -  18 (54,6%) і до над
звичайно рідкісних -  один (3,0%). Загальна густота населення 
орнітокомплексу висока. Домінують грак, хатній горобець, ве
лика синиця та польовий горобець — їх сумарна зустрічальність 
дорівнює 80,7%. Субдомінантами є 10 (30,3%) видів і другоряд
ними- 19 (57,6%).

Представники орнітокомплексу належать до 4 типів фауни 
(походження одного виду не встановлено): європейський -  17 
(51,5%) видів, транспалеарктичний -  9 (27,3%), сибірський -  4 
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Таблиця З
Зимове населення птахів масивів індивідуальної забудови Чернівців 

(18,6 км (6,2 год) основних і 3,0 км (1,6 год) додаткових обліків)1 )  ----\

Вид
Густота, 
ос./км2

Зустріч a- 
лъшстъ,
%

Біомаса,
кг/км2

Біоенергети 
-ка, ккал/ ] 
(доба* км2)

Corvus frugilegus 766,1 38,3 325.59 86569
Passer domesticus 404,6 20,2 12,54 12138
Parus major 230,0 11,5 4,14 4600
Passer montanus 214,6 . 10.7 5,37 6009
Turdus pilaris 90,0 4,5 9,00 5400
Columba livia 68,4 3,4 20,52 6498
Pica pica 54,6 • 2,7 12,29 4805
Parus palustris 29,1 1.4 0.32 320
Spinus spinus 22,7 1,1 0,32 301
Bombycilla gamilus 18,2 0,9 1,02 728
Carduelis carduelis 14,6 0,7 0,23 219
Corvus comix 13,6 0,7 6,80 1700
Streptopelia decaocto 13,6 0.7 2,64 1020
Parus caeruleus 11,8 0,6 0,13 142
Corvus monedula 7,3 0,4 1,55 584
Sitta europaea 7,3 0,4 0,15 146
Garrulus glandarius 5,5 0,3 0,88 385
Dendrocopos major 4,6 0,2 3,91 230
Pyrrhula pyrrhula 4,6 0,2 0,13 138
Fringilla montifringilla 4,6 0.2 0,10 106
Dendrocopos syriacus 2,7 0,1 0,22 103
Acanthis cannabina 2,7 0,1 0,05 54
Turdus merula 1,8 0,1 0,18 108
Perdix perdix 1,5 0,1 0,60 170
Falco tinnunculus 0,9 0,1 0,25 81
Picus viridis 0,9 0,1 0,18 68
P. canus 0,9 0,1 0,16 59
Dendrocopos medius 0,9 0,1 0,05 31
D. minor 0,9 0,1 0,02 19
Troglodytes troglodytes 0,9 0,1 0,01 10
Accipiter gentilis 0,5 0,02 0,47 88
A. nisus 0,5 0,02 0,10 38
Corvus corax 0,1 0,01 0,10 16
В с ь о г о :  33 2001,0 100 410,02 132883
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(12,1%) та середземноморський -  2 (6,1 /о). За участю в насе- 
ленні розподіл аналогічний: переважають європейці (58,0/о), 
далі йдуть птахи фанспалеарктичного (32,1%), сибірського 
(5,8%; та середземноморського (3,5%) типів фауни: 
зусфічальність представника не з ясованого походження 
дорівнює 0,7%.

З екологічних угруповань основу фауни складають денд- 
рофіли -  28 (84,8%) видів і лише 5 (15,2%) -  є сютерофілами. За 
зусфічальністю на першому місці залишаються дендрофіли 
(65,3%), за ними йдуть склерофіли (34,8%).

Майже половина представників орнітокомплексу збирає їжу 
на землі -  14 (42,4%), значно менше -  на стовбурах дерев (6 або 
18,2%), у кронах (4 або, 12,1%), і в кронах, і на кущах та і на 
землі, і в кронах (по 3 або 9,1%), на кущах (2 або 6,1%) та і на 
землі, і на кущах (один або 3,0%). За зустрічальністю розподіл 
такий: на землі -  82,0% особин, і в кронах, і на кущах -  13,2%, у 
кронах -  2,3%, на стовбурах -  1,0%, на кущах -  0,8%, і на землі, 
і в кронах -  0,6% та і на землі, і на кущах -  0,2%.

Щодо біомаси та біоенергетики домінує грак (79,4% і 65,2% 
відповідно). Протягом доби населення орнітокомплексу транс
формує 132883 ккал/км2, у тому числі за рахунок безхребетних і 
насіння та соковитих плодів -  72,9%, насіння та соковитих 
плодів -  22,9%, хребетних і насіння та соковитих плодів -  3,6%, 
безхребетних -  0,4%, хребетних та безхребетних і хребетних -  
по 0,1%.

Шляхи формування орнітокомплексу
За час проведення обліків у межах масивів індивідуальної за

будови виявлено 71 вид птахів (51,4% від загальної кількості 
орнітофауни міста). З них у всі періоди року -  21 (29,6%), лише 
у гніздовий і осінньо-міграційний -  11 (15,5%), в осінньо- 
міграційний і зимовий -  10 (14,1%), у гніздовий -  22 (31,0%), в 
осінньо-міграційний -  5 (7,0%) і в зимовий -  2 (2,8%). У 
порівнянні з зимовим, у гніздовий період загальна кількість 
представників орнітокомплексу зросла майже на 2/3 і відбулися 
значні якісні зміни: спільних видів лише 21 і, відповідно, низь
кий показник коефіцієнту подібності -  31,8%. З приходом осені 
видове багатство зменшується на 7 одиниць, зате зростає 
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кількість спільних видів (32) і подібність орнітофауни (46,4%). 
Взимку загальне число авіфаушстичних елементів стає ще мен
шим на 1/3, кількість спільних видів залишається майже 
незмінною (31), а от показник подібності (63,3%) істотно зро
стає.

Сумарна густота населення протягом року була високою. З 
настанням гніздового періоду зазначений показник, порівняно з 
зимовим, дещо зменшується (в 1,1 рази; коефіцієнт подібності 
дорівнює 30,1%), незважаючи на помітне зростання загальної 
кількості видів. Це пов’язано зі складним перерозподілом попу
ляцій більшості представників орнітокомплексу. З настанням 
осені сумарний показник густоти* населення зменшується лише 
на 4,4% (подібність трохи зростає -  35,8%) аналогічно до зміни 
кількості видів. З приходом холодної пори року, на фоні певного 
зменшення сумарного показника видового багатства, сумарна 
густота населення трохи зростає (в 1,1 рази; коефіцієнт 
подібності неймовірно високий -  71,2%) за рахунок перероз
поділу особин, головним чином грака^ хатнього горобця, польо
вого горобця та великої синиці.

У порівнянні з зимовим, у гніздовий період сумарна кількість 
фонових видів зростає майже наполовину. Восени зазначений 
показник зменшується в 1,9 рази і залишається практично на 
цьому ж рівні протягом зими. Хоча загальна зустрічальність фо
нових видів у всі періоди залишається майже незмінною у ме
жах 94,8-97,4%. Основне їх ядро протягом року складають 7 
представників: сизий голуб, сорока, грак, сіра ворона, велика 
синиця, хатній горобець і польовий горобець. До фонових видів 
лише у гніздовий період належать сірійський дятел 
(Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehr.)), звичайна горихвістка 
(Phoenicurus phoenicurus (L.)), чорна горихвістка (Ph. ochruros 
(S.G. GM.)), сільська ластівка (Hirundo rustica L.), біла плиска 
(Motacilla alba L.), іволга (Oriolus oriolus (L.)), чорноголова кро
пив’янка (Sylvia atricapilla (L.)), садова кропив’янка (S. borin 
(Bodd.)), сіра кропив’янка (S communis Lath.), вівчарик-ковалик 
(Phylloscopus collybita (Vieill.)), повзик (Sitta europaea L.), зяб
лик (Fringilla coelebs L.) і коноплянка (Acanthis cannabina (L.)), в 
осінньо-міграційний*— галка (Corvus monedula L.), в зимовий -  
чикотень (Turduspilaris L.) і чиж (Spinus spinus (L.)), у гніздовий
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і осінньо-міграційний -  міська ластівка (Delichon urbica L.) та 
шпак (,Sturnus vulgaris L.), У гніздовий і зимовий -  кільчаста гор
лиця та щиглик (Carduelis carduelis (L.)), в осінньо-міграційний і 
зимовий -  омелюх (Bombycilla garrulus (L.)), болотяна гаїчка 
(Paruspalustris L.) та блакитна синиця (P. caeruleus L.).

До багаточисельних видів у гніздовий період належать хатній 
горобець, польовий горобець (обидва домінують), сільська 
ластівка та кільчаста горлиця. В осінньо-зимовий період 
лідирують грак і хатній горобець, за ними йдуть польовий горо
бець і велика синиця (взимку ці два види міняються місцями): 
усі зазначені представники орнітокомплексу є домінуючими.

За типами фауни (рис. 1 а) протягом року у видовому складі 
переважають європейці та транспалеаркти (їх сумарна 
зустрічальність дорівнювала 78,8-85,1%). Взимку відсутні пред
ставники монгольського (чорна горихвістка) та голарктичного 
(вухата сова -  Asio otus (L.)) типів фауни. Трохи інше 
співвідношення характерне для населення. Знову протягом року 
переважають європейці та транспалеаркти. Кількість перших у 
напрямку гніздовий-зимовий періоди безперервно зростає (а 
число других -  відповідно зменшується), що пов’язано зі 
збільшенням чисельності, насамперед грака та великої синиці.

За екологічними угрупованнями (рис. 1 б) у фауні протягом 
року переважають дендрофіли та склерофіли (їх сумарна 
зустрічальність дорівнювала 87,0-100%), причому кількість 
перших у напрямку гніздовий-зимовий періоди безперервно 
зростала. З настанням осені у межах індивідуальної забудови 
повністю зникають кампофіли (перепел -  Cotumix coturnix (L.), 
лучний щеврик -  Anthus pratensis (L.), жовта плиска -  Motacilla 
flava L. та лучний чекан -  Saxicola rubetra (L.)), а до зими ще й 
лімнофіли (біла плиска та ін). За кількістю особин картина 
подібна. Хоча тут у гніздовий період лідирують склерофіли і 
лише восени та взимку частка дендрофілів істотно зростає (вони 
виходять на перше місце) внаслідок збільшення чисельності, в 
основному грака та великої синиці.

За ярусами живлення розподіл такий (рис. 1 в). Половина або 
майже половина видів птахів протягом року збирає їжу на землі, 
порівняно висока їх кількість у зимовий період харчується на 
стовбурах дерев. До приходу холодної пори року зникають 
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Рис. 1. Схема формування ориітокомплексу масивів індивідуальної забудови 
Чернівців (А -  за кількістю видів, Б -з а  кііькістю особин; тут, а також 
на рис. 2, Г П - гніздовий період, 0П  -  осінньо-міграційний період, ЗП  -  зи

мовий період): а -  типи фауни (1 -  європейський, 2 -  транспалеархтичний, 
З -  середземноморський, 4 -  сибірський, 5 -монгольський, 6 -голарктич
ний, 7-н е  з ’ясованого походження); б -  екологічні угруповання (1 -  денд- 
рофіли, 2 -  склерофіли, 3 -  кампофіли, 4 - лімнофіли); в-яруси збирання 
їжі (І -н а  землі, 2 - у  кронах, 3 -н а  кущах, 4 - і  в кронах, і на кущах, 5 - у  
повітрі, 6 -  на стовбурах, 7 - і  на землі, і в кронах, 8 -  і на землі, і на ку

щах).
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(відлітають на південь) сільська ластівка, міська ластівка, зви
чайна бджолоїдка (Метрі аріазіег Ь.) та чорний серпокрилець. 
які живляться у повітрі. В населенні картина подібна, хоча ту г 
ше більшою е частка особин -  збирачів їжі на землі. На їх фоні у 
гніздовий період трішечки виділяються птахи, які харчуються в 
повітрі (за рахунок, переважно, високої чисельності сільської 
ластівки), а в осінньо-зимовий період — особини, які шукають 
поживу і в кронах, і на кущах (внаслідок зростання густоти, пе
реважно великої синиці).

Загальні показники біомаси та біоенергетики безперервно 
зростають у напрямку гніздовий-зимовий періоди, хоча сумарна 
густота населення в цей час змінюється циклічно. Протягом ро
ку щодо біомаси домінують: у гніздовий період -  кільчаста гор
лиця, хатній горобець, сизий голуб і сорока, восени та взимку 
грак. За кількістю трансформованої енергії у гніздовий період 
домінантами також є хатній горобець (він продовжує доміну
вати ще й восени) та кільчаста горлиця і до них приєднується 
польовий горобець, а в осінньо-зимовий період -  грак.

Компенсація енергозатрат відбувається так (рис. 2). Частка 
безхребетних у раціоні птахів є істотною лише у гніздовий 
період завдяки високій чисельності польового горобця, сільської 
ластівки та інших видів. Восени і взимку значна кількість осо
бин (майже 3/4) живиться і безхребетними, і насінням та соко
витими плодами. Протягом року порівняно високим є число 
птахів, які споживають лише насіння та соковиті плоди.
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Structure and peculiarites of forming ornitology complex massifs 
of individual construction average city (for example Chernivtsi)

Peculiarities of structure and forming ornitology complex massifs of 
individual constructions of Chernivtsi for thickness, for muts, for typical of 
faunas, for ecologycal groups, for ability of nest, for tier of gather food, for 
amount of transform energy and for finish index were analys for basis of 
original materials, that were collection in 1989-1997.
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Назаренко І.І., Смага І.С., Станкевич І.І.

Вплив системи окультурювання осушеного 
бурувато-підзолистого оглеєного грунту на 
накопичення й вилуговування поживних 

речовин та якість травосуміші

Висвітлюється вплив способів окультурювання осушеного 
бурувато-підзолистого оглеєного грунту Передкарпаття на 
вміст N. Р20 5, К20, вилуговування в дренажні води Са +, 1 ^ 2", 
К+, Ма+, М)3\ 5042' та якість бобової та злаково-бобової 
травосуміші.

У зв'язку зі значною питомою вагою в структурі сільсько
господарських угідь Передкарпаття бурувато-підзолистих оглеє- 
них грунтів, осушених закритим гончарним дренажом, важли
вою проблемою є вивчення процесів, що проходять в них під 
впливом осушувальної меліорації, та розробка способів окульту
рювання й раціонального використання. Оскільки більша части
на цих грунтів зайнята луками і пасовищами, то необхідно про 
довжувати пошук шляхів підвищення урожайності травосумішей 
при одночасному поліпшенні властивостей грунту. Особливо 
важливо зменшити втрати елементів живлення з дренажними 
водами, про що відомо з численних публікацій [5, 6, 8, 12].

Дослідженнями І.І.Назаренка [9] встановлено, що для досяг
нення високого рівня ефективної родючості на бурувато-підзо
листих оглеєних грунтах Передкарпаття необхідно проводити 
комплекс заходів: осушувальна й хімічна меліорації, дробне вне
сення азотних добрив, розпушування підорного шару грунту. На 
необхідність проведення комплексу заходів окультурювання 
підзолистих оглеєних грунтів вказується також в інших працях
[3,И].

За даними Мініної [7] на осушених мінеральних грунтах при 
використанні їх під сінокоси й пасовища найпродуктивнішими є 
прості злакові або злаково-бобові травосуміші з 3-5 видів, що 
здатні найповніше засвоювати сонячну енергію, воду, підвищені
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кількості поживних речовин, запобігаючи вилуговуванню їх в 
дренажні води. Тому метою досліджень було розробити систему 
заходів окультурювання осушених бурувато-підзолистих оглеє 
них грунтів Передкарпаття під луками і пасовищами яка 
підвищила б їх родючість, а також врожайність і якість бобових і 
злаково-бобових травосумішей.

Об’єкт, мета, умови та методика досліджень
Дослідження проводились на осушених закритим гончарним 

дренажом бурувато-підзолистих (дерново-підзолистих за старою 
номенклатурою) оглеєних грунтах Передкарпаття на полях 
Івано-Франківської сільськогосподарської дослідної станції.

Розріз 1. Бурувато-підзолистий поверхнево-оглеений грунт. 
Розріз закладено на орній ділянці другого відділення за 3 км на 
північний захід від центральної садиби Івано-Франківської 
сільськогосподарської дослідної станції (поле провапноване, 
дреноване в 1969 р.).

НЕ орн^І 0-25 см гумусово-елювіальний, оглеєний, орний, сірий,
вологий, розпушений, структура пилувато- 
грудкувата, легкосуглинковий, залізисто- 
марганцеві конкреції, перехід різкий.

25-44 см - елювіальний, оглеєний, попелястий, вологий,
слабоущільнений, структура плитчаста, 
легкосуглинковий, багато залізисто-марганцевих 
конкрецій, корені рослин, перехід помітний.

П^І 44-59 см - ілювіальний, бурий, вологий, сизі плями оглеєння,
дуже щільний, структура горіхувато-призматична, 
важкосуглинковий, оксиди заліза й марганцю, 
перехід поступовий.

Рі§1 97 см і материнська порода, делювіальний суглинок, 
глибше - жовтувато-бурого кольору з сизим відтінком.

Стаціонарний польовий дослід з вивчення впливу комплексу 
заходів окультурювання на продуктивність сіяних злакової і 
злаково-бобової травосумішей закладено в 1986 р. за такою 
схемою:

1. Осушення - контроль.
2. Гній, 40 т/га.
3. КівоРодКіго.
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4. N27(̂ 135̂ 180-
5. Вапно 4 т/га + фосфоритне борошно 2 т/га - фон.
6. Фон + гній, 40 т/га.
7. ФОН + Мі8оР9()Кі20*
8. Фон + N270̂  135̂ 180

Досліджувались дві травосуміші: злакова (грястиця збірна, 
вівсяниця тростиноподібна, канаркова трава тростиноподібна) і 
злаково-бобова ( ці ж рослини і конюшина біла).

Дослід закладено в 4-х повторностях, загальна площа ділянки 
65 м2, а облікова - 46 м2. Розміщення варіантів систематичне в 
один ярус.

Залуження травосумішками проводили під покрив ярого 
ячменю весною 1987 р.

Гній, вапно, фосфоритне борошно, суперфосфат простий 
вносили восени під оранку, а калійні й азотні добрива - весною 
дробно і в підживлення після кожного скошування. Під злаково- 
бобову травосуміш дози азотних добрив складали 120 і 180 кг/га, 
а під злакову - 180 і 270 кг/га.

Протягом вегетаційного періоду перед кожним укосом 
відбирались середні зразки грушу з глибини 0-10; 20-40 і 40-60 
см. У них визначали: азот, що легко гідролізується - за 
Корнфілдом, рухомий фосфор і обмінний калій - за Кірсановим.

При збиранні врожаю на І і III повторностях відбирали 
рослини в пробні снопи для визначення загального азоту за 
К’єльдалем, "сирого" протеїну розрахунково, зольності за Гінз- 
бургом, жиру - методом обезжиреного залишку за Сосклетом, 
кальцію комплексометрично.

Весною 1988 р. на ключових площадках, розміщених на 
угіддях різного сільськогосподарського використання, були 
закладені оглядові свердловини для відбору зразків грунтових 
вод і визначення в них водорозчинних речовин. Досліджувались: 
1) недренована заліж; 2) осушене культурне пасовище; 3) 
осушене пасовище, де проведена хімічна меліорація і внесено 
повне мінеральне добриво; 4) осушена рілля, де проведена 
хімічна меліорація і внесено повне мінеральне добриво. У зраз
ках грунтових вод, відібраних протягом вегетаційного періоду 
1988-1990 років, визначали: нітрати - дисульфофеноловою
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кислотою, кальцій і магній - комплексометрично, калій і натрій - 
на полум’яному фотометрі, сульфати - ваговим методом, рН - 
потенціометрично.

Кліматичні умови в роки досліджень дещо відрізнялися від 
середніх багаторічних значень. За температурою повітря з квітня 
по вересень досліджувані роки суттєво не відрізнялися між 
собою. Проте в квітні, травні і червні температура повітря була 
дещо нижчою від середніх багаторічних значень. Наприкінці літа 
і восени вона була близькою до норми.

Сума опадів по місяцях вегетаційного періоду 1988-1990 
років коливалась значно сильніше щодо середніх багаторічних 
значень. Дуже вологими були липень 1988 року та травень і 
червень 1989 року. Поряд з цим протягом вегетації відзначено й 
кілька посушливих періодів, особливо в 1990 році.

Результати й обговорення
Відомо, що вміст рухомих форм елементів живлення в грунті 

значною мірою залежить від заходів його окультурювання. Нами 
досліджувався вплив комплексу інтенсивних прийомів 
окультурювання (хімічна меліорація, внесення органічних та 
мінеральних добрив) на зміну показників поживного режиму.

Вміст у грунті азоту, що легко гідролізується, неістотно 
знижувався впродовж вегетаційного періоду 1990 року, за 
винятком верхнього шару грушу на варіанті, де проводилась 
хімічна меліорація (табл. 1). На варіанті без добрив та при 
внесенні лише мінеральних добрив вміст цієї форми азоту різко 
знижувався з глибиною (з 6.92-7.53 мг/100 г грунту до 0.98-2.46 
мг/100 г грунту в ілювіальному горизонті та 4.18-4.96 мг/100 г 
грунту в елювіальному). Найбільш суттєво профільний розподіл 
азоту, що легко гідролізується змінився при внесенні в грунт 
гною в дозі 40 т/га, коли вміст його підвищився в елювіальному 
горизонті до 5.60 мг/100 г грунту, а в ілювіальному до 5.78 
мг/100 г грунту. На варіанті, де застосовували вапно (4 т/га) 
сумісно з фосфоритним борошном (2 т/га) вміст його зріс до 6.72 
і 5.32 мг/100 г грунту відповідно по цих генетичних горизонтах.

Поєднання хімічної меліорації з високими дозами 
мінеральних добрив призвело до найбільш суттєвого підвищення 
вмісту азоту, що легко гідролізується, в гумусово-елювіальному
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горизонті (до 8.90-9.24 мг/100 г ірунту), а також в елювіальному 
горизонті (до 7.08-8.40 мг/100 г грунту). Це можна пояснити 
посиленням мікробіологічної активності грунту внаслідок 
оптимізадп фізико-хімічних властивостей.

Таблиця І
Вплив хімічної меліорації та добрив на вмісту грунті азоту, що

легко гідролізується (мг/100г грунту), 1989 р.
Варіант Глибина, Азот, що легко і ідролізується

см 25.05 20.06 25.07
5-15 8 . 1 2 7.98 7.53

Контроль 25-35 4.90 5.04 4.18
45-55 2 . 6 6 2.94 2.46
5-15 7.42 7.70 8.04

Гній, 40 т/га 25-35 5.46 5.60 5.31
45-55 5.78 4.06 3.25
5-15 8.38 7.24 6.92

^ 7 оРі35К90 25-35 4.96 4.96 5.07
45-55 1 . 1 2 0.98 1.29

Вапно, 4 т/га + фос 5-15 7.42 7.56 8.14
форитне борошно, 2 25-35 6.72 6.42 6 . 2 1

т/га - фон 45-55 5.04 5.32 4.09
5-15 7.56 8 . 1 2 7.85

Фон + гній, 40 т/га 25-35 4.90 5.88 4.74
45-55 2.94 3.64 3.32
5-15 9.10 9.24 8.90

Фон + К270Р135К90 25-35 8 . 1 2 8.40 7.08
45-55 4.90 5.04 4.65

Відомо, що в результаті різних хімічних і біологічних 
процесів, які протікають в грунті, важкорозчинні й малодоступні 
для рослин фосфати переходять в більш доступні форми, а 
частина легкорозчинних - у менш розчинні [4]. Нашими 
дослідженнями встановлено, що за вмістом у верхньому 
горизонті грунту рухомого фосфору його можна віднести до 
класу підвищеної (в межах 15-20 мг/100 г грунту) та високої (20- 
л0 мг/100 г грунту) забезпеченості [10]. Винятком є варіант з 
внесенням тільки високих доз мінеральних добрив (табл 2) де 
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вміст фосфору в гумусово-елювіальному горизонті менший, ніж 
в елювіальному (на 0.51-1.32 мг/100 г грушу). Це, можливо, 
пов'язано з посиленням процесу ретроградації фосфору при 
внесенні в грунт тільки мінеральних добрив.

Таблиця 2
Вплив хімічної меліорації та добрив на вмісту грунті рухомого

Варіант Глиби 
на, см

р 2о 5 к2о
25.05 20.06 25.07 25.05 20.06 ! 25.07

Контроль 5-15 16.37
.

20.71 18.96 10.59 11.48 10.30
25-35 13.70 13.02 5-15 9.42 10.00 9.42

45-55 2.06 1 95* 1.83 9.42 10.00 9.08

Гній, 40 т/га 5-15 21.73 23.22 21.06 15.90 17.08 15.31

25-35 9.12 9.45 19.23 13.54 15.31 14.72

45-55 4.60 5.77 4.47 12.36 13.54 12.36

2̂7оР 135̂90 5-15 13.44 13.86 13.25 12.76 13.54 12.36

25-35 14.25 14.37 14.67 11.04 11.77 12.07

45-55 4.25 4.70 5.06 10.59 11.10 11.02

Вагіно, 4 т/па + 
фосфориггне 
борошно, 2 т/га 
-ф о н ,

5-15 16.00 18.75 18.12 16.49 17.67 15.90

25-35 9.72 9.89 9.34 15.61 15.90 13.54

45-55 1.45 1.61 1.35 12.34 13.54 12.36

Фон + гній, 40 
т/га

5-15 20.71 21.06 22.15 12.95 13.54 12.36

25-35 23.22 21.42 21.06 9.08 9.42 7.71

45-55 1.77 2.52 3.17 9.66 10.30 8.00
Фон +
Иг-оРшКод

5-15 22.86 23.58 23.46 14.43 14.72 13.54

25-35 13.50 13.67 13.37 9.08 10.59 9.68

45-55 3.20 3.50 3.45 12.95 13.54 11.77

При хімічній меліорації, як відомо, проходить зв'язування 
рухомих сполук алюмінію і заліза [9], тому цілком закономірим є 
підвищення вмісту у верхньому горизонті грунту рухомого 
фосфору при сумісному внесенні хіммеліорантів й мінеральних 
добрив (до 23.58 мг/100 г грунту в гумусово-елювіальному 
горизонті). При сумісному внесенні кальційвмісних сполук та 
гною вміст рухомого фосфору підвищується в елювіальному 
горизонті також (до 23.22 мг/100 г грунту при вмісті 13-14 
мг/100 г грунту у контролі). Поліпшення поживного режиму
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осушених грунтів підзолистого типу нечорноземної зони при 
проведенні комплексу заходів окультурювання виявили й інші 
дослідники [2].

Вміст обмінного калію поступово знижується з глибиною 
(табл. 2). Впродовж вегетаційного періоду ці показники суттєво 
не змінюються. Серед прийомів, що вивчалися, найбільший 
вплив на поповнення вмісту калію здійснює внесення гною в 
дозі 40 т/га і проведення хімічної меліорації. При цьому вміст 
обмінного калію збільшується як у верхньому горизонті, так і в 
елювіальному. Менші величини цього показника при сумісному 
внесенні хіммеліорантів, гною та мінеральних добрив 
пояснюється зниженням доступності калію при вапнуванні [1].

Для вивчення вилуговування з грунту основних поживних 
речовин в грунтові води на ключових площадках грунту різного 
використання (в тому числі й неосушеного) і на варіантах 
польового досліду були закладені свердловини для встановлення 
складу грунтових вод.

Серед катіонів у грунтових водах переважають ЇС, На4 , Са2 
(табл. 3). Середній вміст кальцію в грунтових водах майже у 8 
разів вищий, ніж магнію. Концентрація цих елементів у 
грунтових водах значною мірою залежить від кількості внесених 
в грунт кальційвмісних сполук. Концентрація кальцію в 
грунтовій воді змінюється від 1.6 до 31.6 мг/л. Найбільш активне 
його вилуговування (так само як решти катіонів) відбувається в 
червні. Використання грунту, де проведена хімічна меліорація, 
під ріллю суттєво підвищує вилуговування кальцію протягом 
досліджуваного періоду (вміст його у грунтових водах складає
14.3-31.6 мг/л). Такий підвищений виніс кальцію з дренажними 
водами негативно впливає на мікробіологічні процеси та 
поживний режим бурувато-підзолистих оглеєних грунтів 
Передкарпаття, збіднює їх обмінним кальцієм.

З результатів досліджень видно, що осушувальна меліорація 
суттєво не впливає на концентрацію калію в грунтових водах. 
Вилуговування цього катіону зростає до кінця вегетації. У 
першій половиш досліджуваного періоду воно суттєво збільшу
ється при проведенні хімічної меліорації й внесенні добрив, 
особливо на орних угіддях.
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Встановлено чітку тенденцію до збільшення концентрації 
натрію у грунтових водах при осушенні. При проведенні заходів 
окультурювання вилуговування цього катіону зростає. Так, під 
культурним пасовищем вміст його в грунтовій воді підвищується 
до 38.9 мг/л, а на ріллі - до 52.4 мг/л. Виявлено, що осушувальна 
меліорація при пасовищному використанні грунту' посилює 
вилуговування нітратів у грунтові води в 1.5-5 разів (табл. 4). 
Особливо інтенсивно цей процес проходив у червні, тобто в 
період випадання великої кількості опадів. Значно меншим був 
виніс у грунтові води сульфат-іону, хоча його концентрація вища 
за концентрацію нітрат-іону в сотні разів. Заходом, який суттєво 
знижує вилуговування аніонів на цьому угідді є внесення вапна 
(4 т/га) і фосфоритного борошна (2 т/га). Проте вищезазначені 
заходи малоефективні на ріллі. Тут вилуговування нітратів 
посилюється у 4-12 разів, а сульфатів - в 3-5 разів порівняно з 
пасовищем. Це пояснюється тим, що на пасовищі дані елементи 
живлення вбираються багаторічною трав'янистою рослинністю, а 
на ріллі грунт протягом тривалого часу не вкритий рослинами 
або вони знаходяться на початкових стадіях розвитку і активно 
вбирати елементи живлення не можуть.

Спостереження за pH грунтових вод свідчать, що їх реакція на 
досліджуваних варіантах була слаболужною на початку вегета
ційного періоду, та нейтральною наприкінці. Це цілком узгоджу
ється зі складом вилуговуваних з грунту катіонів.

Встановлено, що злаково-бобова травосуміш має більшу 
поживну цінність порівняно зі злаковою (табл. 5). Вона містить 
більше "сирого" протеїну, жиру, зольних елементів і кальцію та 
менше клітковини.

Вміст "сирого" протеїну зростає при внесенні мінеральних 
добрив до 7.96 % у злаковій травосуміш і до 11.25 % - у злаково- 
бобовій. Ще більше зростання спостерігається при сумісному 
внесенні хімічних меліорантів і мінеральних добрив -  відповідно 
до 8.06 і 12.1 %. Це пояснюється поліпшенням умов азотного 
живлення рослин. Аналогічно збільшується також вміст жиру і 
золи, а кальцію в рослини обох видів травосумішей найбільше 
надходить при внесенні хімічних меліорантів як окремо, так і в 
поєднанні з органічними добривами.
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Таблиця 5
Вплив х і м і ч н о ї  меліорації та добрив на урожайність і показники 

якості травосумішей *___________________

Варіант

У
ро

жа
йн

іс
ть

су
хо

ї
ре

чо
ви

ни
, 

> 
ц/

га
і

Вміст. % на абсолютно суху речовину

“с
ир

ий
”

пр
от

еї
н

,

6
І  я

і  і£ ь зо
ла

Ка
ль

ці
й

Злакова травосуміш
Контроль 60.9 7.32 1.30 30.2 6.08 0.37

Гній, 40 т/га 75.8 7.22 1.34 31.8 6.22 0.44
N180̂ 90̂ 120 104.5 7.96 1.46 32.0 6.71 0.37

Вапно, 4 т/га + 
фосфоритне 

борошно, 2т/га 
-  фон

68.6 7.38 1.60 33.7 6.92 0.44

Фон + гній, 40 
т/га

75.1 8.00 1.74 32.3 7.04 0.49

Фон + 
Ї̂]8()Р9оКі20

116.8 8.06 1.99 32.4 7.16 0.46

Злаково-бобова травосуміш
Контроль 67.0 8.84 2.21 27.1 7.06 0.45

Гній, 40 т/га 79.5 9.92 2.26 26.1 7.54 0.50
^ 80Р9оКі20 103.5 11.25 2.60 25.9 7.61 0.43

Вапно, 4 т/га + 
фосфоритне 

борошно, 2т/га 
-  фон

71.8 9.14 2.07 27.4 7.03 0.53

Фон + гній, 40 
т/га

85.1 10.06 2.48 27.3 7.08 0.60

Фон +
1̂8()Р9оКі20

116.6 12.10 2.82 28.9 7.31 0.49

* - середні показники за 1988-89 роки.

Висновки
1. Основним методом окультурювання осушених бурувато- 

підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття, використовуваних 
під бобово-злакові і злакові травосуміші є внесення вапна (4 т/га)
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і фосфоритного борошна (2 т/га) та по цьому фону органічних і 
мінеральних добрив.

2. Азотний режим осушених бурувато-підзолистих ог лес них 
грунтів найбільш суттєво поліпшує внесення N270 ПО фону 
хімічних меліорантів, коли вміст азоту, що легко гідролізується, 
впродовж вегетаційного періоду складав 8.90-9.24 мг/100 г 
грунту в гумусово-елювіальному горизонті і 7.8-8.40 в 
елювіальному при вмісті у контролі 7.53-8.12 і 4.18-5.04 мг/100 г 
грунту відповідно.

3. Внесення Різ5 по фону хіммеліорантів підвищує вміст 
рухомого фосфору в гумусово-елювіальному горизонті на 5-6 
мг/100 г грушу, а 40 т/га гною на цьому ж фоні призводить до 
підвищення вмісту фосфору у цьому ж горизонті на 3.3-4.7 
мг/100 г грунту та в 2.2-2.4 раза в елювіальному.

4. Внесення гною та калійних добрив по фону хіммеліорантів 
не підвищує вмісту у грунті обмінного катію.

5. Осушувальна меліорація посилює вилуговування в грунтові 
води кальцію в 1.5-2 рази, магнію в 7-8 разів, натрію в 1.5-6 
разів, нітрат-іону в 1.5-5 разів, сульфат-іону в 1.5 рази. 
Вилуговування катіонів і аніонів при внесенні вапна (4 т/га) з 
фосфоритним борошном (2 т/га) при пасовищному використанні 
грушу значно знижується, а при використанні під ріллю в кілька 
разів зростає.

6. Найліпші показники якості та найвищу врожайність 
злакової травосуміші (116.8 ц/га) забезпечило внесення по фону 
хімічних меліорантів мінеральних добрив у дозі N 180P90K 120, а 
злаково-бобової (116.6 ц/га) - N 120P90K 120 по цьому ж фону.
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Nazarenko I.L, Smaga I.S., Stankevich I.I.

Influence of System of Cultivating of the Dry Brownish Podsolic 
Gleyed Soil on Accumulation and Carrying-out-with-Bases of the 

Fertile Species and on the Quality of the Grass Mixtures

This paper deals with influence of the different methods of 
cultivation of brownish-podsolic gleyed soils on the content of easily 
accessible forms of N, P20 5 and K20  in pre-Carpathian region. The ratios of 
carryng-out-with-bases of Ca2+, Mg2+, K+, Na+, N03‘ and S042‘ by the drain 
water had been determined of the different ratios of the cultivating level and 
type of the land. The indexes of quality of the bean and grain-bean grass 
mixtures after fertilizing by organic, mineral fertilizers and chemical 
improving agents are given in the paper.
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УДК 631.4.839
Дмитрук Ю.М.

Цинк в грунтах і рослинах агроекосистем Прут- 
Дністровської височинної лісостепової області

Встановлено вміст цинку у верхньому горизонті грунтів, 
особливості його просторових та часових змін, а також біоло
гічного поглинання трьома видами рослин. Кількість цинку у 
грунтах ув’язано із геохімічними ландшафтами агроекосистем. 
на яких процеси міграції цього металу істотно трансформовані. 
Вперше побудовано середньомасштабні картосхеми вмісту 
цинку у верхньому горизонті грунтів Прут-Дністрвської 
області та проведено її районування.

Важкі метали мають особливе значення для сучасного стану 
біосфери. Вони не входять до складу органічних сполук, з яких 
складаються тканини живих організмів, але водночас є необхід
ним компонентом біокаталізаторів і біорегуляторів найважливі
ших фізіологічних процесів. З цієї причини мікрокількості ме
талів в організмах постійно підтримуються і відновлюються за 
рахунок навколишнього середовища [15]. Серед мікроелементів, 
життєво необхідних організмам і у той же час при надмірній 
кількості небезпечних для онтогенезу особливе місце належить 
цинку.

Цинк представлений 5 стабільними ізотопами з масовими 
числами 64, 66, 67, 68 і 70. Вміст стабільного цинку в земній корі 
83, а в грунті - 50 мг/кг. Основними процесами, які контролюють 
рухомість і, відповідно, фіксацію цинку в грунті, є: адсорбція, 
оклюзія, випадання в осад, утворення комплексів з органічними і 
неорганічними лигандами, в т.ч. хелатів, мікробіологічна 
фіксація. Адсорбція цинку твердою фазою грунту проходить 
двома шляхами: у кислому середовищі - за рахунок катіонного 
обміну, у лужному - хемосорбція, хід якої залежить від наявності 
органічних лигандів. Сорбція цинку контрастними за фізико- 
хімічними властивостями грунтів 11 типів складає 99%; 
десорбція: водою - 0,35%, 1 н. розчином ацетату амонію - до 
51,4%. У грунтах переважають обмінні і кислоторозчинні форми
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цинку. Обмінні форми характерні для кислих грунтів і сіроземів, 
для степових грунтів - кислоторозчинні [1,17].

Лісостеп України виділяється значними потенційними 
запасами цинку, що зумовлено відносно високим його вмістом у 
лесах. Вміст рухомого цинку і його рухомість зростають від 
чорноземних до оггідзолених грунтів; від легкосуглинкових до 
середньосуглинкових, зменшуючись знову до важко- 
суглинкових. Рухомість цинку змінюється від 1,5 до 4,3% [10].

Виходячи із забезпечення грунтотвірних порід і фунтів важ
кими металами і приймаючи за головний критерій рівень 
концентрації 12 елементів у переважаючих на даній території 
фунтах у порівнянні із середнім вмістом елементів у грунтах за 
Винофадовим (кларком,), Головіна зі співавторами [8] провели 
фунтово-геохімічне районування України, виділивши 5 районів і 
8 підрайонів. Лісотепова і степова зони (без Донбасу) віднесено 
до 2-го району. Він характеризується валовим вмістом цинку в 
більшості грунтів вище кларку.

Переважно дослідники відносять цинк до елементів, які 
сильно акумулюються (КБП=1-10). Швидкість вбирання цинку 
сильно змінюється у залежності від виду рослини і середовища 
росту. Вміст цинку у рослинах змінюється від 1,20 (яблука) до
73,0 (листя салату) мг/кг сухої маси, а верхні критичні 
концентрації цинку такі: салат - 523; буряк - 240-275; люцерна - 
702 мг/кг сухої маси. За стійкістю до високих концентрацій 
цього елемента культурні рослини розділили на 3 фуііи: 1) 
високочутливі -  кукурудза, ячмінь, пшениця, сорго; 2) 
середньочутливі - латук, помідори, цукровий буряк, шпинат; 3) 
стійкі - квасоля, горох, картопля, боби. Останні розвиваються 
нормально при вмісті цинку до 500 мг/кг сухої маси. Середній 
вміст цинку (мг/кг сухої маси) складає: пшениця - 27,9; жито - 
20,4; кукурудза - 17,3; горох - 31,8; квасоля - 32,1; капуста - 4,0; 
картопля - 3,60; морква - 4,0; буряк - 4,25 [4,17].

Дослідження показали, що Мп, Са, утворюють більш 
лабільні, ніж Ъп, Си і Бе комплекси з компонентами ксилемного 
соку. При кислому pH ксилемного соку цинк слабко 
комплексується з амінокислотами. Але при зростанні числа pH 
цинк конкурує за зв’язки з амінокислотами і органічними 
кислотами. При спільному внесенні мікроелементів у
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поєднаннях лгпй-иинк і цинк-марганець найбільш виражена дія 
на катіонний склад томатів була у цинку, який зумовив зниження 
у соці іонів літію, марганцю, калію, кальцію, магнію. Значна 
роль у вбиранні металів-мікроелементів належить процесам 
фізико-хімічної адсорбції, що зв’язані із катюнообмінними 
властивостями клітинної оболонки. Нестача в останній 
функціональних груп, в першу чергу карбоксильних, здатних 
зв’язувати елемент і створювати його запас у компартментах 
кореня для наступного використання, є передумовою високої 
потреби культури в мікроелементі. У вбиранні мікроелементів 
відмічають пасивний і активний компоненти, співвідношення 
між якими змінюється у залежності від хімічних властивостей 
елементів, біологічних особливостей культури і визначається 
насамперед концентрацією іона в оточуючому середовищі 
попередньою насиченістю ним коріння, віком рослин та іншими 
факторами [19].

Біохімічні функції цинку: бере участь у метаболізмі рослин, в 
утворенні ДНК, рибосом і ауксина; впливає на проникливість 
мембран; підвищує стійкість рослин до засушливих і жарких 
умов, а також до бактеріальних і грибкових захворювань; 
нестача його в організмі веде до захворювань щитовидної, 
підшлункової, статевої залоз і гіпофізу. Фізіологічна потреба 
рослин в цинку визначається його оптимальним вмістом у 
рослинах і складає 30-100 мг/кг сухої маси [17].

Інтенсивність вбирання організмами елементів Б.Б.Полинов 
запропонував характеризувати дольником від ділення вмісту 
елемента у золі рослин на його кількість у грунті або гірській 
породі. Це співвідношення Перельман [21] пропонує називати 
коефіцієнтом біологічного поглинання (КБП) і позначати Ах:

Ах=Ьх/пх,

де Ьх  - вміст елемента X  в золі рослин; пх - вміст елемента Х у  грунті, 
гірській породі або кларк літосфери (для макроелементів).

Причому, якщо в знаменнику підставляти ваговий вміст елемен
та, то одержемо значення потенційної біогеохімічної рухомості, 
або іншими словами, яку кількість даного елементу акумулює 
рослина, порівняно із його запасами в середовищі. Якщо ж у
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знаменнику використовувати для розрахунків вміст рухомих 
форм елементів, то отримаємо коефіцієнт біогеохімічної 
рухомості, або, яка частина, порівняно із доступними для рослин 
формами елемента, акумулюється в даному виді. Для 
характеристики хімічних особливостей окремих рослин, їх 
здатності до накопичення окремих елементів доцільно 
використовувати коефіцієнт Ахь розрахований на кларк 
літосфери. Якщо ж нас цікавить вплив рослин на склад даного 
грушу, то потрібно розраховувати коефіцієнт Ахг, в якому пх - 
вміст елемента X у конкретному грунті чи гірській породі.

Дослідженнями Глазовської [6] встановлено, що бокова міг
рація хімічних елементів зв’язує грунти підвищених ділянок, 
схилів і депресій в єдине геохімічне ціле. За умовами міграції 
елементів грунти можна розділити на геохімічно автономні під
вищень та геохімічно підпорядковані схилів і депресій. Ряд 
грунтів, розміщених на різних елементах рельєфа та зв’язаних 
між собою боковою міграцією речовини, можна розглядати як 
грунтово-геохімічне поєднання. Останнє визначається такими 
головними факторами: 1) тип вивітрювання та перетворення 
гумусових речовин в елювіальних членах катени; 2) кислотно- 
лужні та окисно-відновні умови; 3) характер і послідовність 
геохімічних бар’єрів в геохімічно підпорядкованих членах 
катени; 4) геохімічна історія ландшафтів, пов’язана з розвитком 
рельєфа та змінами клімату. Геохімічний ландшафт - це група 
поєднаних між собою елементарних ландшафтів, які утворюють 
природне поєднання за умовами міграції (акумуляції) речовини й 
енергії. Геохімічний ландшафт прийнято ще називати катеною
[Я

Під катеною ми розуміємо поєднаний за умовами рельєфа ряд 
грунтів, відмінності між якими зв’язані з диференціацією висот 
ного рівня і похилу, що визначають умови дренажу, а також з 
літологічним фоном у випадку його неоднорідності. Для вивчен
ня латеральної міграції важких металів бажано відбирати катени 
без постійного стоку і монолітні, тобто з грунтотвірними поро
дами одного генетичного типу або його похідними [23].

Основну увагу при вивченні геохімічних особливостей ланд
шафту слід приділяти зв’язкам всередині грунтово-рослинного 
блоку елементарних ландшафтних геохімічних систем, встанов— 
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яюючи геохімічну диференціацію вертикального профілю груп  
тів та співвідношення елементів в системі грунт-рослина. Цього 
можна досягти шляхом сгті вставлення геохімічних моделей вер 
тикальної диференціації елементарних ландшафтних геосистем 
на основі розрахунку деяких ландшафтно-геохімічних коефіці
єнтів: елювіально-акумулятивного, який показує ступінь зв’язку 
генетичних горизонтів з грунтотвірними породами, та коефі
цієнта біологічного поглинання, який відображає залежність між 
хімічним складом грунтів та рослинами, що ростуть на них [5].

Горизонтальні зв’язки між стійкими екосистемами слабкі. 
Інтеграція їх в екосистемний покрив забезпечується не між- 
системними зв’язками а латеральною неоднорідністю абіотич
них умов, головним чином літології і гідротермічного режиму. 
Коли елементарні системи переходять у нестійкий стан, 
посилюється переніс речовини і енергії між компонентами 
кожної системи і між екосистемами в межах їх просторового 
поєднання. Екосистема - поняття близьке до геосистеми, але з 
акцентом на її біологічні компоненти [12].

У геохімії ландшафтів виділяють 2 головні показники 
утворення живої речовини: біомасу (Б) та щорічну продукцію 
живої речовини (П). З геохімічної точки зору важливими є 
коефіцієнти: П/Б і K=lgП/lgБ. Пропонується використовувати 
новий термін в геохімії ландшафтів: геохімічна когерентність 
ландшафтів, під якою розуміють відповідність різних компонен
тів ландшафту один одному. Наприклад, на вологих гумідних 
рівнинах рослинність цілком відповідає особливостям грунтів 
(кислі і кислі глеєві) та складу вод. В ландшафтознавстві таке 
явище називали «стан рівноваги в ландшафті». Але насправді це 
поняття стаціонарності (стійкості ландшафту), бо ландшафт - 
принципово нерівноважна система, що зв’язано із безперервним 
надходженням сонячної енергії і її перетворенням за допомогою 
БІК та інших механізмів в енергію геохімічних процесів [12,21]. 
Стійкість агроландшафту - це здатність території зберігати і 
збільшувати родючість грунтів при зростанні антропогенного 
тиску без прояву ознак деградації всіх його елементів [16].

Стійкість ландшафту багато у чому залежить від буферності
грунтів. Буферність хімічних властивостей грунтів зумовлена
системною організацією хімічних елементів, які складають
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грунт. Вони взаємозв’язані процесами трансформації і перероз
поділу речовини між грунтовими компонентами у межах 
горизонту чи профілю. Дослідженнями встановлено, що основою 
буферності грунтів у цілому є буферність елементарних систем 
сполук окремих хімічних елементів грунту. Кожна з елемен
тарних систем - це теоретично виділена сукупність всіх сполук 
будь-якого хімічного елемента грунту в складі твердих, рідких, 
газоподібних фаз грунту органічної та неоргаіпчної природи, 
взаємозв’язаних процесами трансформації і перерозподілу 
речовини й енергії [20].

Умови досліджень
Прут-Дністровська височинна лісостепова фізико-географічна 

область - природна область Західно-Української лісостепової 
фізико-географічної провінції. Являє собою хвилясту рівнину, 
обмежену долинами рік Дністра і Пруту, на якій виділяється 
Хотинська височина. У геоструктурному відношенні пов’язана з 
південно-західною частиною Волино-Подільської монокліналі. 
Головні риси ландшафтів області зумовлені її положенням на 
заході Лісостепу, близкістю Передкарпатського прогину, знач
ною розчленованістю території і антропогенною зміненістю. 
Найвищий ландшафтний рівень утворюють широколистянолісо- 
ві вододільні плато та схили з сірими, подекуди дерново- 
підзолистими грунтами (Хотинська височина). Поширені також 
горбисто-пасмові ерозійно-зсувні схили з дубовими та грабови
ми лісами; хвилясті межирічні рівнини з буково-грабово- 
дубовими лісами; вододільні закарстовані підвищені рівнини з 
опідзоленими, реградованими і карбонатними чорноземами, 
сірими лісовими і темно-сірими опідзоленими грунтами. У 
ландшафтній структурі області переважають місцевості: горбисті 
товтрові з опідзоленими чорноземами та сірими лісовими 
грунтами, на яких збереглась степова рослинність; терасних 
рівнин та заплавні [3].

Методика досліджень
Відбирались середньозмішані зразки грунтів по елементарних 

ділянках з верхньої (0 - 20 см) частини гумусового горизонту, 
або орного шару. Середньозмішані зразки грунтів складалися не



менше, ніж з 20-и індивідуальних, які збирались зі всієї площі 
елементарної ділянки, що дозволяє характеризувати цю ділянку 
на основі даних про такий зразок грунту.

У місці відбору грунтових зразків відбирались зразки таких 
рослин: щавель кінський (Rumex confertus Willd), деревій 
тисячолистий (Achillea millefolium L.) і кукурудза на зелену масу 
(Zea mays L.). Відбирали верхні частини рослин, стебло, листя та 
суцвіття наприкінці періоду вегетації. Визначення вмісту цинку 
в рослинах і грунтах проводилось атомно-абсорбційною 
спектрофотометрією: валового вмісту - на основі азотнокислої 
витяжки, рухомих форм - ацетатно-амонійним буфером з рН=4,8. 
Вміст цинку в рослинах аналізувався на основі даних лабораторії 
експериментальної екології (докторант Руденко C.C.).

Для характеристики процесів перерозподілу речовини по 
грунтовому профілю використовувались елювіально-акумуля
тивний коефіцієнт (Ке/а) - для автономних грунтів та коефіцієнт 
радіальної диференціації (R) - для гетерономних. З метою оцінки 
латеральної міграції елементів між ландшафтами катени вико
ристовували коефіцієнт місцевої міграції (Км). КБП, розрахо
ваний на вміст рухомих форм цинку в даних грунтах, дає 
можливість оцінити вплив рослин на склад грунтів. Просторові 
зміни цинку і ареали його накопичення чи розсіювання 
оцінювали за допомогою коефіцієнта відносної концентрації 
(Ко). Площі тих чи інших зон обчислювали за допомогою 
квадратної палетки, а кінцевий результат - як середнє з двох 
обчислень з поворотом палетки на 90°.

Ізолінійне картування вмісту цинку в грунтах Буковини 
проводилось за реперними точками, які знаходяться в 
геометричному центрі ділянки. Попередньо проводився 
статистичний аналіз даних з метою перевірки відношення їх до 
варіаційного ряду і нульової гіпотези, а також для розробки 
градацій вмісту цинку в грунтах. Перш за все із вибірки було 
виключено одне значення (149,7) для валового вмісту цинку і два 
значення (21,3 та 22,7) для рухомих форм, які на 1%-му рівні 
значущості не належать до варіаційних рядів.

Після цього розраховувались всі середні, квартілі, 
коефіцієнти варіації, стандартні відхилення і помилка, 
асиметричність, ексцес і їхні помилки (табл.1).

185



Таблиця 1
Статистичний аналіз вмісту цинку (мг/кг) у  верхньому(0 - 20 см) 

горизонті грунтів Прут-Дністровської височинної області
Показники Валовий вміст Вміст рухомих форм

Число варіант 65 64
Середнє 35,9 2,66

Серединне 34,1 1,62
Амплітуда 59,9 10,4

Стандартне відхилення ї й 2,38
Стандартна помилка 1,39 0,30
Коефіцієнт варіації 31,2 89,5

Коефіцієнт асиметрії(А) +0,88 +1,92
Помилка А(8а) 0,30 0,30

Показник ексцеса(Е) +1,26 +3,42
Помилка Е(8е) 0,58 0,59

Дисперсія 125 5,66

Для перевірки істотності відхилення досліджуваного 
розподілу від нормального були обчислені критерії ґ Стьюдента 
для А та Е. Виявилось, що фактичні значення критерія і на 5%- 
му рівні значущості як для валового вмісту, так і для вмісту 
рухомих форм більші від теоретичного, тобто вибірковий 
розподіл істотно відрізняється від нормального. Зумовлене це 
значною мінливістю вмісту цинку в грунтах внаслідок 
включення до вибірки грунтів різних типів.

Градації вмісту рухомих форм цинку в грунтах досліджуваної 
території вибирали, виходячи із фактичного розподілу варіант. 
За вмістом рухомих форм цинку грунти було розділено на 4 
групи, а саме: 1)<1,0 мг/кг (п=10); 2)1,0-2,0 мг/кг (п=26); 3)2,0-
4,0 мг/кг (п=17); 4)>4,0 мг\кг (п=11); за валовим вмістом також 
виділено 4 групи, а саме: 1)<25,0 (п=9); 2)25,0-40,0 (п=37); 
3)40,0-54,0 (п=15); 4)>54,0 (п=4).

Результати та їх обговорення
З метою оцінки динаміки вмісту рухомих форм цинку за

останні 30 років нами зроблено спробу порівняти його кількість
в грунті в 90-х роках із даними одного з основоположників
вчення про мікроелементи на Україні П.А.Власюка [2]. Складена
під керівництвом П.А.Власюка картограма вмісту рухомого
цинку в орному горизонті охоплює і територію Прут-Дністров- 
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ської височинної області. Проте виникли ускладнення, пов'язані, 
по-перше, із різними способами вимірювання вмісту рухомого 
пинку (Власюком цинк визначався колориметрично у витяжці 
1 н. КС1), по-друге, із різними вибраними градаціями(за вмістом 
рухомого цинку грунти України було розділено на 4 групи: 1)від 
слідів до 0,05 мг/кг; 2)0,18 мг/кг; 3)0,35 мг/кг; 4)1,51 мг/кг).

Згідно з даними П.А.Власюка [2] територія Прут-Дністров
ської височинної області належить до 2-ї групи (вміст рухомих 
форм цинку 0,18 мг/кг). За результатами наших обстежень 
більшість досліджуваної території відноситься до 2-ї і 3-ї груп із 
вмістом рухомих форм цинку 1,0-2,0 та 2,0-4,0 мг/кг.

• Таким чином, одержані нами результати істотно відрізня
ються від значень, за якими складені картосхеми 60-х років, а 
прив’язка до інтервалів вмісту цинку стала не доцільною: 
мінімальна величина згідно з нашими даними складає 0,40 мг/кг, 
отже, можна залишити тільки одну групу грунтів із градацій, що 
використовувалися - із вмістом 1,51 мг/кг цинку.

Очевидно, така різниця за вмістом рухомих форм цинку 
пов’язана, насамперед із різними способами визначення цього 
елемента (ацетатно-амонійний буфер - 1н. КС1). Важко уявити, 
що за ЗО років вміст рухомого цинку збільшився у верхньому 
горизонті грунтів майже у 10 разів. Хоча накопичення цього 
мікроелемента, який належить до біофільних, є можливим 
внаслідок інтенсивного сільськогосподарського використання, 
що включає поступання цинку разом із добривами, 
меліорантами, атмосферними опадами і з посівним матеріалом. 
Причому, як встановлено дослідженнями [15;22] прихід 
перевищує виніс цинку і авторами прогнозується накопичення 
його в грунті за період у десятки років. -Накопичення цинку в 
грунті відбувається за рахунок внесення гною (близько 80,0 % 
від загальної кількості), з атмосферними опадами (8,0-15,0%), 
при вапнуванні (менше 5,0 %). За рахунок додатнього балансу 
кількість цинку щорічно зростає приблизно на 1,0 %. За 30 років 
вміст рухомого цинку міг збільшитись з 0,35 мг/кг до 0,45 мг/кг, 
що також значно менше від встановлених нами значень.

Одночасно слід вказати і на тенденцію виносу цинку із 
грунтів, які використовуються в інтенсивному агровиробництві, 
якщо обмежено вносити органічні добрива та у максимальних
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дозах мінеральні. Порівняно із контролем виніс рухомого цинку 
із грунтів на високому агрофоні збільшився у 1,5 рази [9].

Більш доцільним є порівняння одержаних нами результатів з 
даними робіт по дрібномасштабному картуванню вмісту мікро
елементів у грунтах лісостепової зони України, проведеному в 
1980-1985 роках УНДІГА (м.Харків). Результат останнього - 
картограми вмісту рухомих форм цинку (ацетатно-амонійний 
буфер з рН=4,8). За даними обстежень харківських вчених 
валовий вміст цинку і кількість його рухомих форм є практично 
аналогічними одержаним нами результатам (табл. 3), а для 
порівняння наводяться також окремі значення інших авторів 
(табл. 2). Дещо відрізняються середні величини валового вмісту 
цинку, на 15-20% менші від результатів 1980-х років (точність 
визначення атомно-абсорбційною спекгрофотометрією складає 
20-25%), проте амплітуди валового вмісту цього металу в 
грунтах практично однакові.

Таблиця 2
Вміст цинку в грунтах лісостепової jonu, мг/кг_______

Автори Г Р У Н Т И
Сірий лісовий Темно-сірий

опідзолений
Чорнозем

опідзолений
Валовий вміст цинку

Головіна Л.П. і інші, 1988 49,0(30,0-76,0)* 47,0(35,0-64,0) 52,0(39,0-63,0)
Кабата-Пендіае А., 

Пендіас Х.,1989
71,5(42,5-118) - 57,0(39,0-82,0)

Ковальский В.В., 
Андріанова А.Г, 1970

- - 87,0(10,0- 99,0)

Городній М.М., 1990 39,5 39,5 48,0
Вміст рухомих форм цинку

Головіна Л.П. і інші, 1988 1,64(0,05-4,20) 1,36(0,30-3,10) 1,41(0,40-3,30)
Ковальский В.В., 

Андріанова А.Г, 1970
- - 0,17(0-2,70)

Городній М.М., 1990 0,43 0,43 0,61 . _
* - перед дужкою середній вміст, у  дужках - амплітуда

Згідно з результатами Головіної і співавторів [9] більшість 
орних земель Лісостепу мають низький (менше 1,0 мг/кг) і 
середній (1,0-2,0 мг/кг) вміст рухомого цинку. Тому для таких 
грунтів рекомендується внесення цинквмісних добрив під
188



кукурудзу, цукровий буряк і кормові коренеплоди, а також під 
плодові. Причому, авторами обстежень 1980-1985 років 
рекомендовано провести крупномасштабне картування грунтів 
за вмістом рухомого цинку на всій -території Лісостепу. До 
такого виду картування відносять картосхеми масштабу 1:10000, 
складені для окремих господарств. Саме на основі останніх 
рекомендації як з використання мікродобрив, так і для цілей 
локального моніторингу будуть максимально об'єктивними.

Таблиця З
Вміст цинку у  верхньому горизонті (0-20 см) грунтів Прут- 
______ Дністровської височинної області, мг/кг_____________

Показники • Г Р У Н Т И
Сірий лісовий Темно-сірий

опідзолений
Чорнозем

опідзолений
В а л о в и й  в м і с т

п 17 14 20
Х±о 35,0± 12,4 33,0±8,47 36,9±13,3
У,% 35,2 25.6 36,1

Амплітуда 18,1-64,1 22,4 - 48,4 13,2-73,1
З м і с т  р у х о м и х  ф о р м

п 18 14 20
Х±о 3,26±2,84 2,08±1,50 1,88± 1,81
У,% 86,9 72,2 96,1

Амплітуда 0.70 - 10.8 0,40 - 6,06 0,54 - 7ДО
Рухомість* 9,31 6.30 5,09

*- відсоток рухомих форм від валового вмісту

Для геохімічной асоціації грунтів із слабкокислою і кислою 
реакцією, які переважають на території Прут-Дністровського 
межиріччя [13], за валовим вмістом цинку згідно зі шкалою еко
логічного нормування грунти відносять до груп із низьким та 
середнім вмістом. Тобто говорити про забруднення досліджу
ваної території не коректно.

Підтвердженням різного впливу витяжок на витіснення цинку 
із грунтів є проведені нами аналізи на вміст цинку в сірих 
лісових грунтах Прут-Дністровського межиріччя, зразки яких 
були відібрані в 1972-1973 роках. Для аналізу цих зразків вико
ристовувались азотнокисла витяжка (валовий вміст) і ацетатно- 
амонійний буфер (вміст рухомих форм). Встановлено, що серед-
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ньозважений валовий вміст цинку по всіх горизонтах сірих 
лісових грунтів складає 43,9±7,58, а вміст рухомих форм -2,01± 
2.02 мг/кг. Для верхнього горизонту значення середнього вмісту 
станоьїггь 44,4±8,50 та 4,60±3,60 мг/кг, відповідно (табл.4).

Таблиця 4
Середні показники вмісту цинку в сірих лісових грунтах Прут- 

Дністровської височинної області (за зразками відібраними у  /972-
1973 і 1990-1995роках) , мг/кг

Генетичні 
горизонти і їх 
глибина, см

Валовий
вміст

Вміст
рухомих

форм
Рухомість% Л Е/А

1 2 3 4 5
НЕ, 0-11 44.4(30,2)* 4,60(1,70) 10,4(5,63) 0,98/3,59
ІЬ, 11 - 35 35,9(28,5) 1,75(1,50) 4,87(5,30) 0,79/1,37
Ір, 35 - 65 43,4(30,0) 1,30(1,60) 3,00(5.33) 0,95/1,02
Рі, 65 - 98 50,4(-) 1,Ю(-) . 2.ІХ 1,11/0,86

Р(Рк), 98-110 45,5(33,4) 1,28(1,64) 2,81(4,91) 1,0/1,0
*- перед дужкою - середній вміст у зразках 70-х років, у дужках - у  зразках 90-х 
років: ** - елювіапьно-акумулятивні коефіцієнти для зразків грунтів 70-хроків, 

у чисельнику - валового вмісту, у знаменнику - вмісту рухомих форм

Характерним для даних 70-х років є підвищена рухомість 
цинку у верхньому горизонті та її різке зменшення (у 3,7 рази) 
вниз по профілю. Рухомість цього мікроелемента в зразках 90-х 
років також зменшується вниз по профілю, проте це зменшення 
не таке суттєве (в 1,15 раза). Елювіально-акумулятивні 
коефіцієнти рухомих форм цинку свідчать про їх накопичення у 
верхніх горизонтах, інтенсивність останнього зменшується вниз 
по профілю, а у материнській породі - переважають процеси 
розсіювання, пов'язані, очевидно, з впливом карбонатів і різкої 
зміни окисно-відновних умов, що спричинюють зменшення 
рухомості цинку.

Для валового вмісту цинку спостерігається протилежний 
розподіл по профілю грунту: розсіювання у верхніх горизонтах і 
підвищена кількість у нижній частині, зумовлена, очевидно, 
впливом грунтотвірних порід.

У верхньому горизонті сірих лісових грунтів, зразки яких 
відібрані у 90-х роках, виявлена менша кількість як валового 
цинку (на 20,3%), так і його рухомих форм (більше, ніж у 2
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рази). При цьому рухомість цинку д ія  верхнього горизонту 
практично однакова для обох варіантів (табл. 3-4). Отже, за 25- 
річний період між часом відбору зразків дещо зменшилась 
кількість цинку як у верхньому горизонті грунтів, так 1 по 
профілю у цілому, а розподіл по профілю та рухомість цинку у 
верхньому генетичному горизонті практично не змінилися. 
Ймовірно, що зменшення вмісту цинку у грунтах могло 
відбутися внаслідок інтенсивного використання трутів 
агроекосистем та, відповідно, підвищеного його виносу з 
рослинною продукцією, враховуючи високу біофільність цинку. 
Через те, що в обох випадках грунти знаходяться в межах 
агроландшафтів, неможливо виключити антропогенний вплив, 
пов’язаний із диференційованим використанням цих грунтів, 
тобто різною кількістю і видами внесених добрив, меліорантів, 
агротехніки тощо.

Територія Прут-Дністровської височинної області відноситься 
нами до зони фонового вмісту валового цинку і його рухомих 
форм, про що свідчить абсолютне переважання ділянок з фоно
вою кількістю елемента. 96.1% і 87,4%, відповідно від загальної 
обстеженої площі, яка складає близько 2500 км2.

Для валового вмісту цинку характерний більш рівномірний 
просторовий розподіл, порівняно із вмістом рухомих форм 
(рис. І). Це пояснюється вищою динамікою і варіабельністю 
останніх форм цинкуг. Зони накопичення (за Ко) для валової 
кількості виявлено у двох місцях: 1 )площею близько 24,8 км2 у 
межах Хотинського лісового ландшафту на сірих і ясно-сірих 
грунтах на глинах і суглинках з елювієм карбонатних порід. За 
особливостями біологічного кругообігу тут переважають 
катіони Н г, НҐ-Са2*; за типоморфними елементами водної 
міграції цей ландшафт перехідний від кислого до кальцієвого 
(Н+-Са2"); він характеризується середнім і повільним 
водообміном, а хімічна денудація переважає над механічною; 
межа між морфологічними одиницями ландшафтів поступова 
[13]; 2)площею 29,2 км2 у межах Придністровського лучно- 
степового ландшафту на чорноземах вилугованих і оггідзолених, 
на суглинках з включеннями гіпсу, які підстелені гіпсоангідри- 
тами та на карбонатних лесоподібних суглинках і алювіальних 
відкладах Дністра. У біологічному кругообізі речовин переважає
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Са2 ; за типоморфними елементами водної міграції -  карбонат
ний клас геохімічних ландшафтів. Характеризується цей 
ландшафт середнім водообміном та різним співвідношенням між 
механічною і хімічною денудаціями.

-У цілому підвищена валова кількість цинку зосереджена на 
геохімічних ландшафтах карбонатного і перехідного до кальціє
вого класів. Материнські і підстеляючі породи - різноманітні, але 
з наявністю іонів кальцію. У геоморфологічному відношенні ці 
ареали розміщуються на припіднятих (310-387 м над рівнем 
моря) та досить розчленованих ділянках з проявами механічної і 
хімічної денудацій. Цей комплекс природних чинників сприяє 
акумуляції цинку шляхом його адсорбції органічними і 
мінеральними частинками. Водночас розчинність і доступність 
цинку у грунтах від’ємно корелює із ступенем насичення 
кальцієм.

•Ділянки, де переважають процеси розсіювання валового 
цинку, менші за площею і приурочені, в основному, до річкових 
долин Прута і його притоків (10,4 км2). Мінімальна кількість 
валового цинку тут - 22,0-23.0 мг/кг, що досить близько до межі 
нижньої градації (25,0 мг/кг). Тому можна стверджувати про 
певні тенденції динаміки кількості цинку у часовому відношенні. 
Крупніший ареал (31,7 км2) з переважанням процесів 
розсіювання цинку(мінімум - 13,2 мг/кг) виявлено у центральній 
частині Прут-Дністровського лісостепового ландшафту на сірих 
лісових грунтах і чорноземах оггідзолених. За типоморфними 
елементами водної міграції - це перехідний від кислого до 
кальцієвого класу геохімічних елементів (Нч-Са2н). 
Переважаючими материнськими породами є лесоподібні 
суглинки, а також алювіальні відклади різного літологічного 
складу. Отже, зростання кислотності середовища і зменшення 
ролі кальцію в грунтовому вбирному комплексі - головний 
чинник збільшення рухомості цинку і його міграції з верхнього 
горизонту грунтів.

Розподіл вмісту рухомих форм цинку більш диференційо
ваний, порівняно із валовою кількістю (рис. 2), хоча також 
переважають території фонового вмісту. З екстремальних 
ділянок більші за площею ареали акумуляції (Ко>1,5), 
максимальний з яких (207 км2) розміщується в центральній 
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частині Іїрут-Дністровського лісостепового та Хотинського 
лісового ландшафтів і своєю північною частиною збігається з 
ділянкою накопичення валового вмісту цинку. За природними 
умовами ця територія характеризується: сірими, ясно-сірими 
грунтами і чорноземами опідзоленими: за особливостями 
біологічного кругообігу речовин переважають Н* та ЬГ-Са2 ; за 
типоморфними елементами водної міграції - це перехідний від 
кислого до кальцієвого клас геохімічних ландшафтів; з 
материнських порід найпоширенішими є лесоподібш суглинки з 
елювіально-делювіальними утвореннями, глини і суглинки з 
елювієм вапнякових порід та алювій.

Менші за площею (32,2 км2} зони накопичення рухомого 
цинку приурочені до річкової долини Прута, що добре співвід
носиться із районами розсіювання його валового вмісту. Тобто 
описані вище фактори, які сприяють зменшенню валової кіль
кості цинку водночас зумовлюють підвищення вмісту його 
рухомих форм.

Зони розсіювання (Ко<0,75) рухомих форм цинку площею 
75,6 км2 переважають на заході і півночі Придністровського 
лучно-степового ландшафту на чорноземах вилугованих і 
опідзолених з більшою кількістю іонів кальцію у біологічному2 
кругообігу речовин; за типоморфними елементами водної 
міграції - це карбонатний клас геохімічних елементів; основними 
материнськими породами є лесоподібні суглинки та елювіально- 
делювіальні утворення. Ці ж природні чинники, а також велика 
розчленованість території сприяли збільшенню у верхньому 
горизонті грунтів валового вмісту цинку.

Таким чином, Прут-Дністровська височинна область є фоно
вою за кількістю у верхньому горизонті грунтів цинку. Проте, 
внаслідок впливу комплексу природних факторів (грунтово-гео
хімічних, біогеохімічних, грунтово-геоморфологічних), в окре
мих районах переважають процеси розсіювання валової кількості 
цинку і одночасно збільшення вмісту його рухомих форм; при 
зміні природних чинників спостерігається протилежний розподіл 
зон міграції-акумуляцїї цього елемента.

На основі складених картосхем розглядаються біогеохімічні 
особливості цинку для зони його фонового вмісту. Через те, що 
ГДК цинку в грунтах (300 мг/кг) знаходиться далеко за межами
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встановлених нами значень навіть у зонах його акумуляції, а 
абсолютним виявленим максимумом у верхньому горизонті 
грунтів було 149,7 мг/кг не коректно прогнозувати небезпеку 
нагромадження цинку у рослинах, тим більше, що акумулятором 
цього металу є так звана «галмейна» флора, не характерна для 
території дослідження.

З метою встановлення особливостей біогеохімії цинку 
аналізувались вміст у трьох видах рослин та КБП ними цинку 
(табл. 5). Виявлено, що максимальна кількість иинку в грунгах, 
де вирощувалась кукурудза, а щавель росте на грунтах з 
пониженим вмістом цього елементу. За величиною КБП цинку 
рослини утворюють такий ряд: щавель>кукурудза>деревій.

Таблиця 5
Вміст рухомих форм цинку в рослинах і верхньому горизонті(0- 

20см) грунтів фонової зони Прут-Дністровської височинної області,
мг/кг

№№
ділянок

Грунт Рослина №№ ділянок Грунт Рослина

Деревій звичайний
45 2,04 80,3 81 1,45 ....-Иг.?
83 7,15 74,7 84 2,12 49,0
102 2,78 65,8 107 5,53 60,6
147 1,43 62,0 149 1,40 72,0
152 1,18 22,0 154 1,18 26,8
169 0,86 28,0 Середнє 2,46±2,02 53,0±20,7

Кукурудза на зелену мас;у
38 2,15 62,8 39 3,12 73,7
104 2,86 61,5 122 15,4 95,8
132 1,54 61,8 135 4,06 61,5

Середнє 4,86±5,24 69,5±13,7
Щавель кінський

8 1,06 44,2 21 1,36 73,8
29 1,72 69,7 40 0,75 54,2
41 1,02 49,5 74 1,13 18,3
75 1,17 38,3 131 1,50 87,5

Середнє 1,21+0,30 54,4±22,0

Встановлено, що збільшення у грунті рухомих форм цинку 
супроводжується зростанням його вмісту в рослинах всіх видів.
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Коефіцієнти кореляції середні: 0,51 дія деревію; 0,54 дія щавлю 
та високий для кукурудзи: 0,94. В останньому випадку 
коефіцієнт кореляції істотний на 1%-му рівні значу щості.

У межах агроекосистем прослідковується також порушення 
ходу процесів акумулящї-мі грації цинку за видами елементарних 
ландшафтів. Як встановлено [4-5; 19] дія елювіально-акумуля
тивних ландшафтів спостерігається збільшення КБП у зв’язку із 
ростом кількості елементів у грунтах. Аналогічна залежність 
виявлена нами д ія  деревію, але дія кукурудзи максимальні КБП 
характерні на елювіальних ландшафтах (табл. 6). На жаль, не ви
явлено жодної ділянки у межах елювіального ландшафту’, де ріс 
би щавель, що не дозволило розглянути динаміку КБП цієї 
рослини.

Таблиця 6
Зміни КБП рослинами цинку за видами елементарних ландшафтів і

ступенем забезпечення грунтів рухомими формами цинку
Показники Види рослин

Щавель Кукурудза Деревій
Види ландшафтів:

1)елювіальний - 37,6(1,0)** 10.4(1,0)
2)транселюв. 45,9(-) 28,6(0,76) 24,5(2,22)

3)елюв-акумул. _ 44.51 - ) 15,1(0,40) 41,1(3,95)
Забезпеченість*:

1)низька 45,6 - 32,9
2)середня - 54,6 28,9
3)висока - 19,1 10,7

*-за даними Голові мої та і н. А 988: ** - перед дужкою - середній КБП, у дужках 
- коефіцієнт концентрації(відношення КБП для транселювісиїьних і елювіально- 

акумулятивних ландшафтів до КБП для елювіальних ландшафтів).

Встановлені зміни КБП кукурудзи можуть пояснюватися 
перерозподілом речовини на елювіальних ландшафтах внаслідок 
антропогенного впливу. У той же час на транселювіальних ланд
шафтах певне значення матиме переніс матеріалу з латераль
ними потоками. Водночас не спостерігається нагромадження 
речовини у межах сухих улоговин, віднесених нами до елювіаль
но-акумулятивних ландшафтів. Тобто перетвореність агроеко
систем і наявність в їх межах техногенних компонентів зміню
ють хід і направленість міграційних процесів. Коефіцієнт місце
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вої міграції рухомих форм цинку, розрахований для всіх 
досліджуваних агробіогеоценозів, складає 2,71 ±1,90, змінюю
чись від 0,97 до 9,29. Цей самий показник, розрахований тільки 
для ділянок розміщених під кукурудзою склав 6,30±6,80, при 
амплітуді від 2,0 до 20,0. Майже триразове збільшення коефіці
єнта місцевої міграції при його підвищеній варіабельності також 
є свідченням антропогенної перетвореності внаслідок тривалого 
окультурення.

Аналіз розподілу КБП згідно з градацією забезпеченості 
грунтів рухомим цинком виявив, що щавель росте тільки на 
грунтах із низькою забезпеченістю, кукурудза - з середньою і 
високою, а деревій - на всіх грунтах. Спостерігається зменшення 
КБП рослинами цинку від грунтів з низькою забезпеченістю до 
грунтів із високою забезпеченістю. На нашу думку, це 
пояснюється створенням фізіологічних бар’єрів рослинами при 
зростанні кількості елемента в грунті, що дозволяє їм захищати 
себе від можливого накопичення цинку вище від необхідного 
рівня. Водночас при низькому вмісті рухомих форм цинку в 
грунті зростає КБП рослинами цього мікроелемента, забезпе
чуючи таким чином їх фізіологічні потреби.

Висновки
1. У верхньому горизонті грунтів Прут-Дністровської 

височинної області фонові значення валового вмісту цинку 
складають 35,9+11,0 мг/кг, а вмісту його рухомих форм 
2,66+2,38; середня рухомість цинку у всіх досліджуваних 
грунтах становить 7,41%. За двадцятип’ятирічний період 
внаслідок інтенсивного сільськогосподарського використання 
проявилась тенденція зменшення у верхньому горизонті сірих 
лісових грунтів як рухомих форм цинку, так і його валового 
вмісту; профільний розподіл цього мікроелемента і його 
рухомість практично не змінилися.

2.У просторовому розподілі цинку в грунтах агроекосистем 
переважають зони фонового вмісту, що в окремих районах 
перериваються зонами розсіювання і (або) накопичення, площа 
яких складає 3,9% для валового вмісту і 12,6% для вмісту 
рухомих форм. Акумуляція рухомого цинку в грунті пов’язана з
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геохімічними чинниками, основний з яких - склад материнських 
порід і переважання в геохімічному ландшафті катіонів кальцію 
Понижена кількість рухомого цинку переважає у верхньому 
горизонті грунтів північної і північно-західної частин зі значною 
розчленованістю території.

3.Зростання вмісту рухомих форм цинку у верхньому 
горизонті грунтів завжди супроводжується збільшенням його 
кількості в рослинах. Найбільша кількість цинку серед дослі
джуваних рослин у кукурудзі, а найвищий КБП цинку - в щавлю 
кінського. У межах агроекосистем спостерігається порушення 
ходу міграційних процесів, зумовлене техногенними потоками. 
Тому використання геохімічжх коефіцієнтів для території 
антропогенно змінених ландшафтів не завжди доцільне.

4.Виходячи із вмісту цинку у грунтах Прут-Дністровської 
височинної області, а також в окремих видах рослин, небезпеки 
надмірного транспорту цинку по ланцюгах живлення і загрози 
для здоров’я людини не існує. Водночас можливим видається 
використання цинквмісних мікродобрив під культури його 
підвищеного виносу.
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Dmytruk Y. ML

Zinc in soils and plants agroekological systems of Prur-Dnister 
elevated forest-steppe area

The contents of zinc in the upper horizon of soils, particularities its spatial 
and temporary change, as well as absorption by certain plants were installed. Amount 
of the zinc in soils correlated with the geochemical lands an agroekological systems, 
to wich processes of its migration are greatly transform. For the first time average 
scale of maps contentses of zinc in the upper horizon of soils a Prut-Dnister area and 
is conduct its divide in regions were made.

Одержано редколегією 1.09.98 р.
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УДК 631:48
Беспалько Р.1.

Сполуки заліза в бурувато-підзолистих оглеєних 
грунтах Передкарпаття ерозійного ландшафту '*

Наведені результати вивчення вмісту і профільного розподілу 
сполук заліза в бурувато-підзолистих оглеєних грунтах Перед
карпаття та зміни їх під впливом ерозійних процесів

Вивчення вмісту сполук заліза в грунтах гумідних ланд
шафтів є важливою ланкою в одержанні інформації про особли
вості диференціації речовинного* складу грунтових генетичних 
профітів і сучасні процеси та їх зміну [3]. Дослідження пове
дінки заліза в різних грунтах являють значний інтерес для вияв
лення загальних і окремих характеристик грунтоутворення в 
різних регіонах [5].

Відношення силікатних і вільних сполук заліза в грунтах 
істотно залежить від підвищення температури і збільшення зво
ложення. Зростання вмісту силікатних сполук заліза під хвойно- 
широколистяними лісами зв’язано з материнською породою, зба
гаченою цим елементом, що і зумовлює сповільнення вивітрю
вання і формування бурих лісових грунтів. Цьому сприяє і 
мюлевий розклад підстилки, при якому зменшується доля віль
них органічних кислот і збільшується їх нейтралізація мінераль
ними продуктами вивітрювання.

Рельєф має велике значення в тому випадку, коли грунти 
формуються на ділянках, що не мають стоку і де створюються 
умови для тривалого перезволоження та оглеєння грунтів. 
Оглеєння й пов’язані з ним відновлюєальні процеси можуть бути 
причиною утворення великих кількостей рухомих форм не тільки 
заліза, а й алюмінію і марганцю [6]. Отже, групи та форми сполук 
заліза в грунтах є важливим критерієм для діагностики процесів у 
нееродованих і еродованих грунтах.

Об’єкт та методика досліджень
Об’єктом досліджень були бурувато-підзолисті оглеєні грунти 

Передкарпаття (с.Ісп^с Вижницького району Чернівецької облас-
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гі), які сформувалися на делювіально-елювіальних суглинках, що 
підстилаються слабоводопроникними відкладами. Ці грунти 
характеризуються досить низькою природньою родючістю, що 
зумовлено високою кислотністю, низьким вмістом гумусу, 
ненасиченістю кальцієм, великим вмістом рухомого алюмінію, 
поганими фізичними властивостями [4].

Грунтові розрізи закладалися на орній ділянці вздовж схилу 
ерозійного ландшафту крутизною 9°. У нижілй частині схилу 
закладені розріз 1, де виділено такі генетичні горизонти: Неор„ — 
ЕІ^І — Еі§1 — І§1 — Pgl та прикопка 1 (Норн — Eigl — Щ), в 
середній частині в напрямку вверх по схилу прикопки 2, 3 і 4 з 
будовою профілю (Не — Еі§1 — Щ) і у верхній частині прикопка 
5 (Не — ЕЬ^І — ^1) та розріз 2 (Неорн — ЕЬ^І — Еі(1і^1 — I(h)gl 
— Pigi). 3 наведеної будови профілів видно, що елювіально- 
гумусові горизонти виділені тільки у верхній та нижній частинах 
схилу. В середній частині, де грунт найбільше змивається, вони 
відсутні й зразу ж після гумусово-елювіального виділяється 
елювіально-ілювіальний горизонт.

Зразки грунту відбиралися з кожного генетичного горизонту. 
У відібраних зразках визначали: валовий вміст заліза експрес- 
методом, несилікатне залізо за Дюшофуром-Суш’є, аморфне 
залізо за Таммом [7], силікатні і окристалізовані форми заліза 
розрахунковим методом, а фізико-хімічні та хімічні показники за 
загальноприйнятими методиками [1,2].

Результати та їх обговорення
Результати досліджень показують, що бурувато-підзолисті 

оглеєні грунти Передкаррпаття залежно від місця розміщення на 
схилі характеризуються неоднаковими властивостями (табл. 1). 
Так, вверх по схилу знижується вміст гумусу з 2.50-2.80% до 
1.60-1.70% і у верхній частині в гумусово-елювіальному 
горизонті знову підвищується до 2.40%. Це зумовлено процесами 
змиву грунту в середині схилу і перенесенням його вниз. Анало
гічно змінюються і величини ємкості поглинання та суми обмін
них основ. У цілому досліджувані грунти мають слабокислу 
реакцію (рНКСі змінюється у верхній частині профілю від 4.11 до 
5.86). Величина гідролітичної кислотності — близька на всіх 
ділянках схилу.
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. . .  Таблиця 1
Фізико-хімічні властивості буру вато-підзолистих оглеєних грунтів 
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мг-екв/ІООг грунту
Нижня частина схилу 

розріз 1
0-26 2.80 6.02 5.42 30.4 7.2 4.6 61

. ЕВД . 26-49 1.70 4.52 4.11 15.9 6.5 5.1 56
Еірі 49-71 0.86 4.74 4.20 18.3 6.8 4.8 59

¥ 71-98 0.67 4.99 4.22 22.1 6.1 4.3 59

__ р£.’__ >98 0.61 5.34 4.60 20.4 6.3 4.1 60
прикопка 1

Ноон 5-20 2.50 6.11 5.40 26.4 7.8 4.4 64

V  . 35-45 0.83 5.88 5.23 14.5 7.0 5.2 57
Ш 55-65 0.81 5.53 4.71 16.1 6.7 5.4 55

Середня частина схилу 
прикопка 2

Не 5-20 2.20 6.56 5.90 26.1 8.6 4.2 67
ЕіяД 30-40 0.91 6.35 5.53 14.3 6.7 5.0 53

50-60 0.68 5.86 5.38 16.4 6.4 5.3 55
прикопка 3

Не 5-20 1.70 6.38 5.77 24.0 8.3 4.0 67
В Д 26-36 0.89 5.73 5.24 12.3 7.1 4.6 61
І81 50-60 0.65 5.66 5.12 14.2 6.9 5.2 57

прикопка 4
Не 5-20 1.60 6.60 5.86 22.0 7.9 4.8 62

Еі«1 25-35 0.77 5.94 5.41 14.2 6.5 5.3 55
- 50-60 0.65 5.99 5.45 16.1 6.0 5.6 52

Верхня частина схилу 
прикопка 5

Не 5-20 1.50 6.20 5.30 20.3 7.7 3.9 66
Еяі 30-40 0.73 5.85 4.74 12.0 7.1 4.5 61

55-65 0.75 5.54 4.52 14.1 6.4 5.1 56
розріз:2

Норн 0-23 2.40 5.57 5.10 28.1 8.9 5.0 64

Е Ш ) 23-47 1.50 5.32 4.51 14.2 7.1 5.2 58

Ш Ш 47-50 0.92 5.29 4.43 18.0 7.0 4.7 60

1 Ш 90-120 0.71 5.46 4.59 20.3 6.5 4.5 59

Рщі 120-160 0.52 6.50 5.30 16.1 6.4 4.2 59
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Профільний розподіл рухомих форм заліза має акумулятивний 
характер (табл. 2). Проте особливістю досліджуваного грушу є 
те, що високий вміст заліза спостерігається не тільки в ілювіаль
ному, але й в елювіальному горизонтах. Це, очевидно, зумовлено 
накопиченням окристалізованих форм заліза в складі конкрецій.

Силікатні форми заліза, як відомо, свідчать про ступінь 
вивітреності материнської породи і являють собою потенційний 
резерв утворення вільних форм заліза, які відіграють важливу 
роль у грунтових процесах. Дані форми заліза складають 53.6- 
86.5% від валового. Розподіл по профілю має незначний елюві
ально-ілювіальний характер з подальшою акумуляцією в нижніх 
горизонтах. Це свідчить про підвищення інтенсивності процесу 
оглеєння, який сприяє гальмуванню розкладу мінералів.

Кількість вільних (несилікатних) форм заліза в грунті обер
нено пропорційна вмісту силікатних форм. Встановлено, що в 
груші ерозійного ландшафту вільні форми заліза переважають у 
верхніх горизонтах, а до материнської породи їх кількість 
зменшується.

Отримані дані підтверджують розвиток глеєвою процесу в 
досліджуваному груші.

На вододілі серед вільних форм заліза більше окристалізо
ваних (4.1-37.5% від валового). Це свідчить про переважання в 
груші окисних умов, оскільки окристалізовані форми утворю
ються в умовах доброї аерації. На акумулятивній частині схилу 
переважають аморфні форми, що зумовлено, очевидно, перезво- 
ложенням. З аморфних форм переважають зв’язані з органічною 
речовиною, вміст яких на вододілі в горизонті Не 5.3%, а на 
акумулятивній частині схилу 7.1% від валового. Це свідчить про 
те, що з фульвокислотами залізо легко утворює комплексні спо
луки (хелати), в складі яких воно легше мігрує по профілю, на що 
вказує зменшення кількості його в горизонті Е\і%\ і збіль-шення в 
Еі^. Ці дані свідчать про процес буроземоутворення в даному 
грунті.

Висновки
І. В бурувато-підзолистих оглеєних грушах Передкарпаття 
ерозійного ландшафту за вмістом груп і форм сполук заліза діаг- 
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Розподіл форм і груп заліза в бурувато-підзолистих оглеених грунтах 
 і________ ГІередкарпаття ерозійного ландшафту_______
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Нкжня частина схилу (розріз 1)
1 2 3 4 5 6 7 8

і
9 10 11

н™ 0-26 1.84 1.23 56.8 0.61 33.2 0.48 26 1 0.13 7.1
26-49 2.32 1.44 62.1 0‘.68 37.9 0.80 34.4 0.08 3.5

В Д 49-71 2.00 1.31 65.5 0.69 34.5 0.55 27.5 0.14 7.0

¥ 71-98 3.68 3 03 82.3 0.65 16.7 0.51 13.8 0.14 2.9
Р8І >98 4.16 3.60 86.5 0.56 13.5 0.41 9.8 0.15 3.7

прикопка 1

I V 5-20 2.16 1 68 77.8 0.48 22.2 0.32 14.8 0.16 7.4
Еірі 35-45 1.76 1.29 73.3 0.47 26.7 0.33 18.7 0.14 8 0

№ 55-65 1.28 0.76 59.4 0.52 40.6 0.39 30.4 0.13 10.2
Середня частина схилу (прикопка 2)

Не 5-20 1.84 1.16 63.0 0.68 37.0 0.53 28.8 0.15 8.2
Еійі 30-40 2.08 1.48 80.4 0.60 28.8 0.46 22.1 0.14 6.7

50-60 1.52 0.98 64.5 0.54 35.5 0.38 25.0 0.16 10.5
прикопка 3

Не 5-20 2 00 1.59 79.5 0.41 20.5 0.27 13.5 0.14 7.0

Еірі 26-36 2.56 1.74 67.9 0.82 32.1 0.69 26.9 0.13 5.2
Ы 50-60 2.32 1.71 73.7 0.61 26.3 0.46 19.8 0.15 6.5

прикопка 4
Не 5-20 1.68 1.16 69.0 0.52 31.0 0.38 22.6 0.14 8.4
ЕІЄ1 25-35 2.24 1.81 80.8 0.43 19.2 0.28 12.5 0.15 6.7

¥ 50-60 1.92 1.27 66.1 0.65 33.9 0.49 25.5 0.16 8.4

Верхня частина схилу 
прикопка 5

Не 5-20 2.08 1.52 73.1 0 56 26.9 0.42 20.2 0.14 6.7

е 8і 30-40 2.72 2.09 74.6 0.69 25.4 0.52 19.8 0.15 5.6

ійі 55-65 2.48 1.60 64.5 0.88 35.5 0.72 29.0 0.16 6.5

розріз 2

Нор, 0-23 2.24 1.57 70.1 0.67 29.9 0.55 24.6 0.12 5.3

т & ) 23-47 2.20 ‘ 1.67 69.6 0.73 30.4 0.63 26.2 0.10 4.2
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Закінчення таблиці 2
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВШ 47-90 1.68 0.90 53 6 0,78 46.4 0.63 37.5 0.15 8.9

ІШ 90-120 3.60 2.83 78.6 0.77 21.4 0.61 16.9 0.16 4.5

Pifel 120-160 4.40 4.07 92.5 0.33 7.5 0.18 4.1 0.15 3.4

ностуються такі грунтові процеси: підзолистий (зниження
силікатного заліза у верхніх горизонтах до 1.16-1.74%, або 63- 
68% від валового), глеєвий (вміст аморфного заліза складає 2.9- 
10.5%) та буроземоутворення (вміст несилікатного заліза досягає
34.4-37.5% від валового). Оскільки дані процеси накладаються, то 
для більш точної діагностики доцільно використовувати й інші 
показники.
2. Накопичення аморфних форм заліза (на вододілі 5.3% і 7.1% 
на акумулятивній частині схилу від валового), утворення з 
фульвокислотами комплексів та міграції їх по профілю свідчать 
про процес буроземоутворення в досліджуваному грунті.
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Junctions of iron in brownerde-podzolic gleevy soil of the Pre- 

Carpathians errosion of a landscape
The outcomes of study of an amount and profile distribution of junctions 

of iron in brownerde-podzolic gleevy soil of the Pre-Carpathians and modification 
them for want of effect of processes an errosion are indicated.
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